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válido, .até às 23h18m do dia 28 de agôsto de 1969
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A, Sociedade Amigos dos
Bairfos Santa Luzia e Vila
Sãó Sebastião, realizou as

sembléia para eleição e pos
se da no� diretoria da en

tidade. O corpo diretor da

sociedade" já empossado, fi

cou assírri constituído: Pre

sidente José Nascimento

Garcia; Vic!;l-Presidente'
p��coal Frasseto; 1° Secre
tãho - Pedro Duarte; 2° Se

cretário --'- Ilárío Lima; l°

Tesoureiro - Ari Cunha; 2°
Tesoureiro' - Lorival Batis

ta e Orador - Romeu Lopes
de Carvalho. Para comporem
o Conselho Fiscal foram es

colhidos "os Srs. Valdemar

Freitas da Silva, Pedro Antô

nio' e Antônio João e na su

plêncía ficaram os Srs. Luiz

Edúardo Duarte, Paula" Da
gostín e Valdemar da Silva.

PRESIDENTE GETÚLIO

Já se encontra em Lages
'participando do Seminário
de Administração Municipal
::_ Seman - o Prefeito Fran

cisco Ax, Ide Presidente Ge

túlio, acompanhado do Se

cretário da Prefeitura Muni-

cipal, Sr. Bernardo Mueler, I

�!�e�soo� :ss::�i::s:re����o��� IIPresidente Getúlio serão

apresentadcs no seminãría !que terá, seu encerramento

na noite de hoje.

LAGES

rl1unicípios' catarinenses
mais (importantes, A estatís,

tica que data de I? de jul�'lo

BLUMENAU

A Associaçã,o Brasilei�a de

Odollt'ologia Regional, de Blu·

'l11ei�a'u, elegeu e empossou i

sua 'lloVíL Idiretoril1 que ficou
assirn cQnstituída: Presiden·
tc - Tito Hafael Vicl{; Vice'
Presidente' - Ary Erzingel';
l° Secretái-io' Ivo Von

Wangcnheim; 2° Secretário
Adolfo Penku.1mn Júnior;

}O Tes011reiro _:_ Ivo Ronaltl

Bachmann; 2° Tesoureiro -

Francisco Qsny Fischer; Pro·

curadores - Otto Hcinrich,
Ary IErzing�er, Clcmens Rrelz·

chalnar
-

e 'I\'Iário Bolemanu.
Os 'áss.ociad'os Iv\) Von WaÍl·

genheim, Otto Vogel e Horst
Luc!ders form<}m a Comissãà
Científica da Regional de

Blumenau, da Associação i-'
BrasH2ira de Odontologia, c ; I
os sócios OUo Vogel c José I I
Dobes Filho foram ,escolhi.
'dos I pa�'a os cargos de Ora·
dor e Relações Públicas, res·

llectívamen te.
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Ladrões levam
) ,

NCrS 11 mil de
bancoJ:carioca
Um nóvo assalto a banco foi

efetuado ontem à tarde 'no Rio por
d,óis brancos- e um mulato, que as:

slataram a agência da Praça José

, Hicardo elo Banco Nôvo Mundç.
Os 'larápios trancaram os funcio

nários e clientes que' se encontra
varrr no estabelecimento dentro do

banheiro, fugindo num automóvel
que os esperava à porta, levando

consigo NC�"$ 11 mil. A Nova De

legacià Distrital, encarregada das

investigações, até a noite 'de on

tem não havia encontrado, nenhu

ma pista dos assaltantes, Os fun
cionanos e clientes nada revela

Iam de importante à polícia, que

pudesse ajudar na: captura dos la..

drões.,· -'.:-;.
Etn, São Paulo a polícia pren

deu em poucas horas a quadrilha
que agia em farmácias 'da Zona

Sul, roubando dinheiro e entorpe
centes. O primeiro a ser prêso,
Edson Vieira Dantas, delatou seus

companheiros que foram írnedíta
mente encontrados.

Recepção festiva Carta 'fixa
correção'';
monetária: '

.

,'! �

Círculos, ,pólítico:; informaram

que ,ri nova Constituição .deverá
adotar a':cotreçãó, monetária' para
vencimentos, saiãríos' e, subsídios
c antecipar ." a eleição do futuro

Presidente da, República, de 15 de

janeiro de' 1�7i para outubro de,
1970, a fim de. que a escôlha se ra

ça enquanto (� Congresso e!'!tvrB�
funcionándo, .em período normal

de atividades.: Quanto à �lata da

eleição presidencial, a mudança
resulta, de 'propostil: apresentada
pelo, Mir(istro do Interior,' sob a

alegação .de que poderia haver di

fic�da�es em reunir no Distrito

Federal, :0' colégio' eleitoral, for

rpad!) pelos deputados fpderais, se

nadores e' representantes das As

sembléias,' ,�rI) período de recesso
parlamentar.

"
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"
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I�'
Autoridades recepci,onaram,� o !itc111 'à; nOi te o' fo�o Sil1�bóltcJ' (última págína) ,

,: Esta, "mudança, porém �c�rreta-,
rá uma': outra, para a escõlha dos

, íuturos- governadores, no pró,imo
ano, impedindo os deputados él,::

"pm:ticiparem, da píeíto,
'

.»
,

,�/ "

..,

�d�iR�tra,ção, Diretó,rios> ',� Guvi,.' que.r
e aJustada: pedem Ato, :I todos n. f,sta
a ,novI",eariQ �para ,�eq��(��� do::jia :Iote

/ o Ministro Jarbas Passarinho,
�

:'Q Prdsfdente Costa e:,:Siivâ íns- ,;:'
f
.Os presic1�r4es 4G��'\ 'DÍreliji·to!?' , ,6, �r�.n� 'IÚrnan'i de. A1uiar,

ej� Trabàlho , declarou' orrtem ' a' ''imo truíu à. ;tOdQS'�O� Miri�irbs', Iit�
,

És� ,

Regionais do :,MDE q:,e{���Q' p�'tl.16 e .

, O):ief�, <; qa "A,ssesSQri� �s,p,e,c1�l de

p,�el)sa no RiO que' até :o. mome�t0 tado, phncipa:1�en�e o� �da ;Fa-' Mato, Grosso, Senaq�r�s" iLino, .�e Re�<\çõeS::, :P11blfeas da Presidência
-!}ãp' recebera qualquer convite do, zenda e .do. flanej?,mentq, a que Matos e Bezerra Net0\pedfram rao da' Repllblic'�" em carta dirtgída ao

Presidente <Gosta el"Silva"para as"
-

- .'s:ugi�am';', h1�,did�s.' urgentes.' pái'a Mirüs'tro "d�, :;Justiça<'a: :�dição �Je iorhalista' l:>â�toti J�bim: Presíden-
�tmtr' a ;dipçãó da' Ar�n�, 0" ,!Vll-;>_, . a4?ça,o': in�eiiiªt!l;: �0 ,'�ec!3s�[i:fq

,.', l'r:oy,O �to Sqrmtl��;ef.�?-t, :;:;glf��n� , ,tf," q�':M�PF��Ç�Ó �rl}iileir� d� !rp-
I. ms.�ro, adr�iltiu ... q1:le _t",vé�:se ,s}dp",,,,, _'��f.8'i\�s<::gé" Atl'l$, Insti}t1:lei9?�s, a �-�·'&:bl1.,d0', � registrot _"C!?5,�ir�tórlO:S';. , pr;�sa,,:c'çhntuí1cB�-lhe o p"âno q48
sondado a;' respeito, I'nas aSseve'r;ou '-

. fim' çle' pl'eparàr: 'a ád�nistr:içãQ, Municipais çujas ,iC\,mxepç�e:; ':J;1!iP ,>' ,'l(��:,:'a:_�1��,1��p;;;�t�€Orn,&l�0,��gões do

'-lue Q convite nao ,chegõu:; a ser 'p:ára ·àv.u:;.tàT�e a· nO:'V� aàrta, ,

' tenham. sida impugnadãs> e'''"'ilhan- 'Dia ,çla" 'Patria; "(le manGira qUê,

tbrm,álizadp, ,,"Nos encô#t-ro� que ,"
' ,"<.r': ,;,'1'.- ':>: ."

", �,",,' ,. c1'ai�do tramitar p}ódessualmént� , h.ó,ni'O\- fe�ii:l""hicioIÍàl:- pciss,�; ter a

,
ma.ntiye: COÍn,.' b, 'pre�ide,�t:k :d� 'Re, ' ",:;.�s p;i�dfda:�: prépos,ta�- per0s,' 'Mi- a�,,, que'

,

tenl1�rn' s'id:�i ;,:i;m13�gn�da� p��b�ip'�ç3:ô de tqdos
-

os b'nasilci·
:pgbl�ç�, T disse .,..... tive� a: impres-, !" !,�i�tt:o's ,pre'c�dé,rã6 ,'�' ,edi'ção, ::''dÇl, 'Fl�io ':rEpres'�Í1tante 4�, �ús€J:a, É'l6l- 110S;'." ;

,sãg:cté, que ,êle est� di�pos.to ,a'! : l\1� '; jIqs.titüc}.onal,. ",c.?n�agrando, ,a, torai.'
, ," t ,.' :01' ,

�géJ!1srxYltl'-me, no Ministério' do 'ro�bin�a,:.o. �uJ,�tjvo; �o:)'I'esideFlt,e ,
' (:��;,,:,. ,_ '

TFa:ÓFllho�. 'Costa e Silva é, .d�, ev�t:ir. gue; _v'�go: ' ',-Os dirigentfls opo�ic�onistas
Na q�inião: :do Sr.' Jarbas' Pas :lfulc1p li: 110ya" êonstituÚ;ão; _ â '3,c(- 'maram que iüo foi )�'ansmitirla' a

&arinho;' tôda,s" as . fôrças que da.)
, ,Íninistração 'públÍca, feder.al se' vc� tactos os Estados a' úlÚh1a instm-

uistentação" ao' Govêrno, inclusiv� ja 'ein dificulda&e,' dela n�cessi<Ú-' ção' do Tribunal S��b,t,�or, Eléito-
o pí'ópr'iu' ,Presfdente, 'estão con, de cie tramitação legislativa: para' ral determinando que\. 'a- cópia au-

;e:p�;d8s di �éc�'Ss'idade da reaber:- '

a conêreti�aç,ã:b' de providências t011ttca da a,ta :ia c�h)i.énção �Ulii-
tur� dO, c�ngre:;;so. m�diGia que o, eorretivàs ,ui:gentes, A Carta, 'será cipal, p21'a inform'ar ''o;'-l'egistro, ti'.}-
Minis'tto ;ê!_o, Trabalho prevê' para " ',í]�omulgàda' ,t'ão lpgo essas'medi- 'veria ser visada pelo.Juiz eleitonú
,breve. ,. '", >',til,as sej?-m'tomactas.

' ..

da, comarca. i,,(. ,',
,

_··tr.I·).'�J'J .'

I. a:ráção d�5ie-lra
�, M �:;- .

.

.1'•••••:,:.
•
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Delrao fecha· Rass'arinho·
Conselheiro fler no .. seu
Mafra· à· noite Ministério
r' � • , -.' '\

,

sos para o "jôgo de domingo entl'e

as sEleções do Brasil, e 'do Para

guai. 'Acr�scen:tou que hoje será o

último \ dia- de venda antecipada
das arquibancadas,' 'sendo que ri:>,,,
35 'mil ,gerai� somente s�rão .�o�o:
cadas à venda, 'na tarde de do

'mingo. Ínform�ti .que será monta-"
elo um esqu'm:na de policiamento
no. Ma'racanà a' ��rtir de, amanhft,
a fil}l de

�

evitar, a interferên�ia do'S

ca�bistas.
,

O Mfnistro das Helações, EÚe- '

')

ri01:es, Magalhães' finto, ,fêz um

apêlo' aos torqedores brasileircs,
pàra qUB' receb�m com carinho J

time' do Parag1fªi, que ,sexta-feira'
chega' a Guanabara. "," ':'
:AceI�tuOtf cf C!1anceler 'que ·as 1'3-

lações de a)uizade entre' os dois
paises são as 'melhores po�s.ivéis
e 'não devem '�er' prejucIieadas Pil
las atitudes írúpen:;adas dos mais

exaltado!'.
Já ,o treinador João S�lda�ha;

um pouco irritaclo com as, críticus

\qué tem recebido, a defesa da' se
, leç�o, mostra-se <bastante ,confHin:
'te;

.

apenas a" contusão' de· '�of:!' ,o,
preocupa. 'lnfon:pou que o' quadro
sel'á o mesmo, que vem jogando,
e se Joe1' não melhorar será sub::;-'

tHuidQ pelo '�aúc�o Scal�. ,

'

" -'.'

:
,"

•

'.
"',1.

"

I

'O Sr. Felínto Schüller, Diretor do

Dei)��tamen,to Estadual ele 'I'rãnsí

to, informou na tarde , de, ontem

que o' Detran interditará a p�tti�
das ,20h de hoje o .trátcgo de H�;
cuIas na Rha' CQnselheiro- Mafra;
.'

..... J _' "l.'. ' ...
�;. ".' . . .

clli}e-= �eYerp.· se':"�,roJoWáÇ á:t@."por ,

v61 t�d�s� '�lii cle{ aifl'âqriã'. �'l .- {, ,':: :, "

:5 i; :,;.,
"

:.�� :' f:"'� :,1 �:." :
_

� -.

A ,irit�rÇlição, s�gundo o Diretor

:do Detran, se�á levada a efeito pa

;r�,;'s{:)gurânça do'�' motor,is,ta� de

�eícul8s e dos operário"s ',do Depar-;' ,

tamento Autônomo d�' Engq'�thadJ;:�
Sanitária - Daes -, que" reaíiza-'

"

rão diversas obras naquela Via

'. '

João 'Saldanha está irritado con!' as críticas contra uma seleção (lU!! Cnl ii,

josos �ê� �� �Ql;:. (Pá�ina 6).

co e soeial, caminha
crescente para' o seu clestiIio
g.ra�de nação".,

metrc1!I de, altura, movido' por
un;� a.íl.S �tl'i1�íj�a ® !! t:.\I!iOO

1J�:bljca. Pinalizou o Sr. Fl3linto
Sehüller dizendo que cnqulltnto du

rar as obra's na Rua Conselheiro

Mafra, o fluxo de tráfego será es,

coado pela Avenida. Rib Brapco,
cm direção ao Centro da Cidaqe,

I 1:-'
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Suicídio de jovem lageana ainda
'mi'slério �e investigação continua

',' '"
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L.\GES (Correspondente) -r-r- A�
autoridades policiaís de Lages
ainda, não descobriram o motivo

que levou a jovem Maria Lenij
,Rodrigues a suicidar-se na noite
de terça-feira, enforcando-se com:

uma corda de linho no interior
de 'uma velha cozinha, na

.

resi

dência do' Sr. Jonas Pinto. O aci

dente foi registrado na casa onde

a suicida trabalhava como em

pregada doméstica, localizada a'

Avcnida 'LuiS de' Camões, nas pró
xírnídades do quartel do 2° Bata

lhão RO'doviário. segunco as au

toriclaçies da DRP, a jovem Maria

Lenír Rodrigues que trabalhava

há algum tempo na residência do

Sr. Jonas Pinto,' nasceu em 22 de

agôsto de 1947, na localidade de
Cerro Negro, no Munlcipio de

Campo Belo do Sul, era filha de

Dormicto Rodrigues Varela e Ali

cía Nunes de Matos, residentes
CHl Cerro 'Negro.

se na última segunda-feira para
julgamento do individuo Acácio

, Correia Ferreira,' acusado de man

dante da morte" de éarlos Ramos

O crime foi 'cometido; no. .
dia 3

de abril de 1967, pelo' indivíduo
Sebastião Ramos, na localidade
de Passo Funr: J, Muníeípio de

Sãp José do Cerrito. ,

\A, acusação estêve a, cal'!�.o do
, pr:omdtdt ":P'abÚcó' «íe: Sãb, José do

·

...
.

.'

'? ' "'r' • f �-. �,�. �,
'

Cerj-ito, S1:'. Cy�o Gampq$<que, pe-
la primeira vez, ocupou a tribu
na na Cidade de Lages, "A detesa
do réu Acácio' Corréía . .Ferreíra
foi exercida. pelos açi�qg�i:ios Eví
lásío Nery

�
oaon e Écí:e.iiitj, Caon.

O Conselh-o de senténçà, ficou
.

composto pelos Srs.. Rogério' Ama
rante Machado, José' Neves de

Aquino, Alaor Neves A�nrda, Ga

',:
lena Rogério Ramos, Vi�)ra, Ga

;' briel Oltramari, Aurírio i Antônio
de Souza e srta. Iracy, Lemos.
Êsse foi o segundo - julgamento

a que se submeteu' o réu.' Acácío
Correia Fer-rdra. tendo' em vis

ta sua absolvição no primeira e 0
,

recurso apresentado pelo
:

Premo-
·

tal' Público. Após os debates entre
a promotoria e a defesa, os jura
dos, receberam o questionário -pa
ra ser' respondido, a' fim de de

liberarem sôbre o julgamento do
indiciado. Finalmente, o' Conse-

· lho de Sentença após reunir-se,
aptàu pela absolvtcâo do réu Acá
cia Correia Ferreira.

O corpo da jovem foi removido
paru 'o necrctêrio do Hospital
Nossa S-énhora dos Prazeres, onde

ioí "realizado a autópsia e sepul
tado na tarde de ontem. Enquan
to' isso os policiais continuam suas

diligencias para esclarecer as cau

sast que levaram" Maria Lenir a

pr,átiC'ar tal gesto, uma vez que
as pessoas de suas relações nada

revelaram, dizendo que a mesma

nada disse sôbre o suicídio, nem

deixou escrito.

JURI

A partir das 13h r.!, ontem; o

Tribunal do Juri de Lages, vol
tou a reunir-sé para realizar o

julgamento do individuo Antônio
José Garcia, acusado da morte
do cidadão Miguel Aujor Antunes
da Silva. Êsse crime foi registra
do em 23 d'e dezembro de 1961, na

o Tribunal do Juri da Comar

ca ele Lages, presidido pelo Juiz
Nanro Luiz Guimarães Collaço,
titular da Vara Criminal, reuniu-

Encontra·se 'hospitalizada para

observações no Hospital de Cari

dade a menor Sandra Regina Ro·

que,' 8 anos, estudante, residente à

Fi,ua Fel'mino Costa,' em Capoeiras
que por voltas das 11h de ontem

foi atropelada 'na descid� do Mor

ro do Geraldo. O acidente regis
trou-se quando o automóvel Chrys
let GT-X, de placa 55-59, dirigido
por Romualdo Taranto, fUQ,cioná
rio da Madeireir'l Brasilpinho,

-

se

gufa para aque1a emprêsa, locali·
zada em. Campinas. Imediatam.ell
te, o motorista so�orreu a men01-,
internando·a no HC, apresentan-'
do-se postetiormente na Delegacia
de Segurança Pessoal, onde regis·
trou a ocorrência.

era dirigida por Edo Ln

chi, branco, 34 anos, casado, resi

ente à Praça ,XV tlé Novembro,
em Palhoça, Trafegava p'ela Rua

\ .' \�
•

• )w ,

•

Conselh,elro' Mafra em dlr.eçao \lO

Centro 'da Cidade, quando ocorreu
o acidente. Apesar da tentativa do

motorista para evitar o acidente,
desviando .0 veículo, foi·lhe impos·
sível, dada a proximidade da bÍ
cicleta 'no cruzamento, daquelas
vias públicas.
A bicicleta era conduzida por

Ilson Abelardo Freitas, branco, 17

solteiro, residente à Rua

Campoliüo Alves, em Capoeiras
que também quis evitar o choque,
sem cQn�eguí-Io, em virtupe da ve:
locidade que estava imprimindo.
A vítima foi conduzida pelo moto

rista Edo Luchi ao Hospital de

Caridade, onde foi medicado e

permanece internado para obser

vações. Imediatam�nte após pres
tar os necessários SOCClrros� o mo

torista da camionete apresento'u'
Delegacia de Segurança Pes-'

onde reg'Ístrou o acidente.

COLISÃO
IA Delegacia de Segurança Pes

soal aa Capital registrou, na ma

nhã de ontem um acidente, nas

confluências das Ruas Conselhei
ro Ma'fra e Padre Roma, quando
uma carnionete Ford, colidiu COD

uma bicicleta: A camioIiete, placa

,

e

localidade de Vau Ruim, Munící
pio de São José do Cerrito. A acu

sação está a cargo do Promotor
CYl;O Campos e a defesa seta fei
ta pelo advogado Antônío Nerco
lini.

SEMINARIO
.

Com uma, palestra do Sr, cie
vis Gloeden, .abordando o tema
"Prestação de Contas c:), Fundo
de Participação dos Municiptos",
prosseguiu na manhã de ontem
o $eminátto de Admíntstracão
Municipal pelo .sérvíco Nacional
dos Munrcípíos, órgãos dei Minis
tério do tnteríor. A tarde, no Cen
tro Educacional Vidal Ramos Jú
nior, o Sr. Raul Armando ,Men':
eles, proferiu a palestra "Previ
dência Social Municipal" dando
continuidade ao seminário do
Senam e ao' encerramen to, o dire
tor do órgão falou sobre "O Ser

viço Militar nos Municípios", cul
minando com a en trega de certifi
cados aos participantes do con

clave.
Os demais ternas apresentados

durante o Seminário de Admínts
tração Municipal foram:' A Auto
nomia Municipal ,na. Legislação
Constitucional Brasileira, Orgahi
zacão Administrativa. (ias Prefei
turas, Contabilidade Municipal, O

Planejamento Local. Integrado,
Orgarpzaçâo Administrativa das
Prefeituras e Orçamento Progra
ma com Planejamento' Local In

tegrado. Segundo as .p�efeitos par
ticipantes do conclave, foram
muito proveitosas as palestras,
principalmente no que. tange aos

debates realizados, durante o se

minário.

O Diretor do Departamento Es

ta.dual de Trânsito, Sr. Felinto
SchüHei- informou na tarde de on

tem que o Detran instalará ehl
breve um razoável número de tar

tarugas denominàdas "quebra m0-

las" nas vias públicas da Capital.
As tartarugas serão colocapas nas

,ruas onde há maior incidência ele
abuso de velocidade e nas proxi
midades dos estabelecimentos de

ensino, visando evitar o tráfego
em alta velocidade.

De outra parte, o Sr. Felinto

Schüller, 'afirmou que' em vista
d,os resultados altamente satisfa
tórios obtidos com a mudança do
estacionamento de veículos na

Rtia Felipe S?hmidt - agora efe·
tuado nO lado direito da ru!'l, - o

órgão que dirige está estudando
H adoção daquela medida l'laS vias
de maior movimento, mais espe
cialmente nas ruas onde trafegam
os transportes coletivos. Tal siste

ma, finalizou, diminuiu muito o

congestionamento do trânsito.

Bacharelandos decidem escolher
seus;:',o�adures 'através

� �,
,I.

Os quintanistas da: ,Faculdade de
Direito" da' ".,Ufsc reaIíza.ram na '

noite da última segunda-feira, uma'
"

Assembléia Geral com a finalida·
de de debaterem diversos proble
mas relacionados com sua forma
tura. O tema principal dos deba·
tes foi realizaqo em tôrno do cri
tério da �scolha dos candidatos a

oradores da t�lrma nas três sole
nidades da formatura. Em virtu·
de das dissidências havidas entre
os alunos que frequentam o pe-_
l'íoclo matutino e vespertino a ses

Eão foi bastante 'acalorada.

Inicialmente, a assembléia foi

presidida pelo acadêmico José Ma
noei: Soar ,e secretariada p�lo estu-

dante Rogério Zoschke, sendo que
o primeiro não terminou a ses-

,

são, retirando-se da mesma após a

contagem dos votos, relacionados
com a proposição apresentada
com relação ao critério dá escolhà
'dos oradores. Com a atitude do

]3residente da assembléia,' os alu
nos representantes da turma da

tarde, retiraram·se em massa,
com poucas exceções, acompa
nhando o academico José Manoel
Soar.

ApÓIl a,_ r�múncia do presidente,
:3 assembléia indicou por aclama·

ção o acadêmico Moacir de Morais
Filho para presidir os trabalhos.

concurso
Em continuidade, foi aprovada a

revogação da Jl1oção anterior que
assegurava o critério de indicação
pela assembléia geral os nomes

dos três oradores nas solenidades
de form,atura. A seguir, foi apro
vado a proposição que previa' a
'escolha dos oradores da turma
através de concurso em que se

submeteriam os, candidatos. Essa

pro]iJosição, �fi:ançava que os cano

didatos seriam sabatinados por
uma comissão integrada por do'is
alunos da turma d!j. manhã, dois
acadêmicos da tarde e de ,três
membros neutros que seriam. indi
cados pela Egrégia Congregação da f

Facui.dade de Direito:

/

.

, c":,1 fiO. professor Carlos ,Humherto' ;:,.',';1
Corrêa, Diretor do Departamento' "

•. "(

de Cultura da Secretari� de Edu� >; '� í
..

cação 'e Cultura seguirá no fim

elo mês para Curitiba a fim de in

tegrar no dia 30 de agóst,o ao [ú
ri de' seleção e classificaçâo do

Salão de 'Arte Religios�l'. A pro

moção é' do Govêrno paranaense
e da: 'P;refeitul'a do munícípio de,
Londrtria' que inaugurará' a mos-

tra -no dia .12' de' setembro, esten-
\ �

.
'.' ,

dendo-a .até o dia- 30.

No próximo dia ,28 o .. professor
Carlos Cor-rêa deverá proferir pa,r
lestra no Llons Clube do. Estreítq,
sôbre as' atívidades do Departa\..
mento de Cultura do 'Estado, às
20hs30ms.
De outra parte, o Departamen

to de Cultura da Secretaria de

Educação informou que até' o ini

cio .'de setembro receberá inscri-
ções de alunos do nível médio pa-
ra a Feira Nacional de Ciências a

se realizar na Guanabara, de 22

a 28 de setembro. Vários estudan-

tes inscreveram os seus trabalhos
e dentre outros destacam-se "Pes-

quisas e Observações em Armação
da Piedade" e "Estudo sôbre o De

senvolvímento da' Cobra D'água",
que será desenvolvido por uma

equipe do Colégio Pedro II, de

Salão de Arte .Iil ,

religíosa tem:: t�:;:;>1 J,� J

juradO de se; · ":'1' BIPROIAL
Em condições excepcionais de financiamento. �"

:. i:· ,

- 30% - 40.°;') de entrada, o saldo facilitamos até 24 nteses
pelo crédito direto ao consumidor �,;

ano 6�� ,

.. 1
ano 5� I
ano 6�,' I

\ . I
�o;,.

Aéro Willys , .

Rural Willys '.' .

F-I00 - Cabine dupla , .

,.
' DIPRONAL

, .

Departamento de veículos usados
Rua Felipe pchmidt, n., 60 , .

..,\_\,

FLORIANÓPOLIS -:-" S. C.' ",' !l'

'

.

ti

',,',.'
,,,:,, ttd"j"''"

,

J.

.

- ---r,----

,·t':41-"�·Jr-·
! -4

MEYER'VEíCU,t.OS�'
'

r ,,:, ; .",,' J I

-Ór ,': :.:.},,:

DEPARTAME�TO DE VEÍCULOS
Rua Fulvio Aducci, 597 - telefone '6393

Esplanada , (':, '. ,:,�:;,\:. '�7
I
Tufão Gelo ; , ,., ".,

',' '.',:"',;:) .'

Tuf'âo Vermelho , , �..•),:.66 I
,

FINANCIAMENTOS ATÊ 24 MESES. ,

, ;' \;.{ii'í:·'i,' I
,,, ;,k,,:'; I" -)'_.:.

R�Nb�R AUTO'RIZADO �� CHRVSfd:.·�.�·P.·:';) I. � do BRASIL §<�t>··> Itt}
"I

I
-+j�!

1(" '��_ ,'r.,. .....' \
.

T'>ll1menau.

"l-, ,

N,OVELA
SE,MPRE COM A DIÁRIO.

TODOS OS DIAS
'I ,AS, 10,45 - "Filhos do SOL, Filhos da! Lama"

'J AS''I4,00 - "O SHEIK J;)E AGADIR"

J AS 16,00 :.._ �'ANTONIO MARIA"
1
I ÀS 2as, 4as e 6as feiras

! ��� 16,30 - "'O

SENH:R .DA CASA

�:m P:RAS" tr

mata-pulgas

c Ir" ",:,1',;; \;l:lr',·i,
.

'. �f�u<::�' ',:'�:
':! ii "'�_::"'\,j:iL�: :��-I:

, ':ú�<f<tiyJ'e"I"�
Em forma de aerosol.
liquidO, PÓ e isca

.

>�,' i:.�I,:t;�'.' ',o -,-

;1) li

VIU?
O FLORIANOPOLITANO

,PROVA
,

'.' Q'UE" ACREDITA·
NA SUA TERRA E NA SUA GENTE

.( Tomara que você seja um dêles)
Em �7 d.ias, dE:, cámpanha, quase foi esgotada a «SÉRIE ES

P'EC'IÁL,;' ag líliriçamento, dos Títulos pàtrimoniais do Lagoa
Iate ClubEl.

s� você já � uf'h, �él,�� está convidado a conhecer o an��.rnen
to. idas obras d? seu clube e receba o n�s\io_ muito obrigado'
pela c0nfian'ça ,,�e·posi�ad,a.

, �. " �

Se ,yoc'é, �inda"E'lstá í.hcleciso, não perca mais tempo, pOis em

b�eve 'será esgo\adá a' "Série espe'cial" e você vai perder assim.
l.'�t ". .J: "".;.

uma el(celente dportunidade.
,

SeJi(I��C{ tari1béril, SÓ,cio do mais moderno Clube do Estado e

nO' sew calendá�io�para a próxima temporada incl.ua:

c§::J? ,

L..C - LAaJOA IATE CLUBE

;:1,� �:;!
;'·�lt"""·.

futuro cartão po�tal da filha 'de Santa Catarina.

n1aneJr.1mênlO -e vendas

agetur'lgo�z,a,ga empreendimentos tflrísticos
r,ua Te,nerite ,silveirai21r Sala 8 - FONE 3795 - Fpol,s

.

ILHA DE SANTA..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A 1 Comiss�o Exec�iiv,*' dQ Drr,e.iório lI.hulicipal da Arena,.�\

'�, ' ,colqcou em diverso.t.ponl�s da Cidade de Blumenau livros� .' '

"

4� filiaçjQ. paI!Událja.. QSI liv·r'os esi:a,i"io: a 'disp,osição dos
eleíteras àt'é o dia 36' d1e seremhró, cQnhl1me determina o

AIQ CQ.lUP;l�.mt.u.i.�l" PlQ ,62 � �lalU�g, ��, ��J1-�tful� l\Qi\1&l
I po�Ie.· no ltluiicípio 4e Ihtiaí Pt:elrHtqs se reúnem na,

Cétl1Ual elU S:Q:ndu.�io,.,

Sanla C,atarina
- I. 1 '. ,..... .

_

---------'
� .1ie" E

Brena de Ilumlnau
... �. ", "', ;. i . ,� ID'·"�l··, " ,

"
.

c.anh'B de rUiftçitJ'
I , ..

Blurnenau (Correspondente)
A Comíssãu

'

Executíva do Díretá-
do Municipal da Arena de Blume
nau. 0010c01.1 livros de filiação par
tidária em vários pontos da cida
de, alertando, aos eleitores que 03

mesmos. fícarão à dísposípão de
todos. até' o. . dia. 3,0 de setembro
próximo, conforme preceitua o

Ato�'G;0F.ph�plTntar.: '.1'),°:;62, que �m
plíou ó, P111zo' de '�ilíaçã,o p�rtidíi-'
ria.

Sq_nto� Souza, foi, condenado a 13

anos de reclusão, acusado do cri

me de morte, do casal de anciães
"

'

Luíz, e AstwgHda' Ridélis, ocmrt,diJ
em ,5 ele março de 1968: ,O casal
que contava; na época, .com -;37

"anos de idade, Êoi� assassinado 'a
tinos de revólver, no í\1\.\�iCipiO ,�deG\\gramir,im.

A presidência do Tr,ibuna\ :�16
,Jur,i foi zxerdda pelo Juiz Rid Sil
va, e funcionou na a�usaçã'à Q
Br,omo.tor J,osé.. dos Santos' Silvei
ra, da Comarca de ,Guàr'a\nirim,
enqtwnto que a ,defesa, �foi :feftil
P.elo, advogndo Djah�a' Wil�G;l
I;.eiÜ'io. ROilll?ado defensor· dativo,
c"tréan1;o elo 'I1r·ibunp,l ele Juri.

1
,Q�.1)iret0rio Municipal, do Parti

do está 'faZj)Xlelo intensa campa
nha, visando obter um grande ll\1'

tn�_I;,o çie. in.scri�09 em suas hos.tes.

CONDENADO I

Fot condenado a cinco anos INJ!S SEM; Jl4ÉDlCOS
itó m@ses,de reclusão o réu Os;
\Iafdo Miranda, por ter assassina
do a, machadádas 'Stanislau KTae·

Olér, na madrugada de 10 de se
lernb'ro de ,1967. O julgamento r()�
realizado. no, últ-imo dia 25;' presi
dido 'pelo 'Juiz Rid Silva,

:

tendo
unciénado • na pí'omotoria o Sr.
t5sé 'dos ,Santos Silveira, da Cp-'
arca "dê�uararí1Írim, e como

dvogado dei defesa Werner Greul,
asses::;orado �pélo 'acadêmico Rena;

lo",,�olf., "

,

'�8Qhsel\','''o ,�'7, . ",_.'

- Nel&Gn,�aI.es ,de Oliveira,

�irz :SChrdeder, José Jorge Zipf,
l\i�'Rotta, ,Osvaldo Ladwig e Jo,

iêfpoerner" '

"A" prorri'otoJia ,:peçUú a condena
iii ,do ré� :qffrma,r?-do que êle pra

ti�kjiÉà. cr�m.El ,qúª,lifjcado, enquan'

t9���ue a� _d,efesa, insistiu que Qs

/�.Jd:O l\'l;iraQda praticou 9, ato em,"

,egítiína>defesa.
��f" ,:,:.' ,

'i
ALI.J\!IEN'rAÇÃO ESCOLAR

: ,_y "i,
l

\.' "o : ':'.'f':
'

'0 �etor. l'egional de Bluinenm� 43
IZampanha Nacional de AlimentJ:t-,
ção 'Escola; infciou um c�;�o Pii-

, l'a a', formação d& supervisores re
gióriúis; 'contarld,o cOm .a partiçl-'
paçãd' de 6�, 'professài'es de todo,'�

,

Va'le do' rtâjàL ' O 'curso' vem' seu
dq àg�eIjvOJvrclp ,�IlaS qep�nçiênçi.g;s,
do centro de Juven,iude Portil,

II

,

que chegou a

'o indiciádo Pedro dos
,

t
Abérta.

f·, "

't.

I

• :_>;.

I
ê

Bru:sil x PariIPai1:!3--::' PROGRAMA'

!��/8 - Saída de Florianópolis �m' ônib;us gran.t4ri&rho especil:Íl, �s
-, . 00,00, horas, com destino ao: RIO de J!,),r:eiro,. ehegada e., aCQ,

, modação no Hotel GlQFia,oQ similar.
'

',3Jf(8 - Manhã liv:re. À tarde paseio ao Corcov�dQ, Barra da 'Ilijuca e

praias da zo�a sul (Cop'acabana, �Pflmma, etc.). À ,noite- -
" "'1 sugestões div:ersas, tais C0,mo Canecã0', Cas�grari.de, eto.
1131/8 - Manhã livre (sugerimos pI'aia). 'À tarde tr�slado áo Maracanã....

, .
.

.
.

, para asistir ao jôgo �RASIL :x PARAGUAI. Noite ltvre.
, ,. i

9 - Pela manhã saída com '�estino �_'FI�!'�anÓPolis,. Chegada ii noite.\
�'OJ)servação - Os passeios poderãQ ·S!;!!", 'SllQsti-tuí�os ,� conveniência.
I: i��": dos pasageiros.

'

i:;.;�i FIM DOS NOSSOq SE.�yI9PS.I :;'; PREÇO POR PESSOA
'

,: .'
_

'

I$.�:t�; Tudo incluid,o NCr( 2�5;q.oQ: a ,vista, :':
I'�"�' ou em

I -, ,r },

,3 prestações de NCr$ 85,00.

1,��Gtições: EMCATUR - �mp.r,êsa, pat�rinensé de' Turismo Ltda.

I
'

;\- Rua Padre Miql!elinho, 33;0'1-:- F'oJle ,3063.
i )( Em frente aO' Çine São -,José.

FiOji'ia�ópo.lis - Santa Catarina. .

Reg. Embi�tur: 7/s,d ..:.:. ,CaL "N"

! :;

lajaí 'IMlba
. QOva 'O.Dle
do-rlameu
lTAJ,_',í (Correspondente) -- 0..-.

00\ ..mador Ivo süveíra devei-á.

lli�iigul'J,r brcverncn.,e a

,
Em nota. ofiçial distribú,id.a: �

Inml\:ensa, a, AS,sociação Ca;tu,'f,in!;m-
se de l\t�ecliçina, Regional de Blq- Ir;aj aí tETá, asseguraci,u para o

wena,u, tomou. 1tP1:'\ deeisilio �ad.eqlil aIlp que vem o fU,ncionamEnto, dO
a' g.r::'V;lCjes re:percussões e' de c.on; 'ct�,;.so COL1pLto do ColégiO Salt:-
s2quências imprevisíveis, na qual ;.:.Ia'10, garantin.do aOS estudantes.
59, p,l,:o�issionflis, a

1

ela li&:açl.O& d�. lO'cf\iS a ccntil1uir:hde de seus es,.

ciqir::l)l1, 'suspender' o atençiirneI),yQ, tU(il'OS sem que precisem se loco-
ao" beneficiá.r,ios do, iNPS., Segut,- niMer pan as cidad"s v zin�las.
d,Q',"\f l'1Qta, i 'estão su.�!)e�&.os P? T.;i�1,lbém ,em 1970 I1odel�á entnH"
Ht�ndifientos. médico e cfr�r.g_ic'} çm fune ionamcnto o, cur.so_' ciel1-
30"i, cia.d.Qs, do, 1\1�tituto . Na,c(G- tífiro no novo estabelecirnU'ltú de

,�::�i'iii
' ,:i ':", .' �.i����Q�<l\i:

'

. '. ' t,

.' ,��:�t.;�';;;'''lPj' 1il,�,Sw:."l 'e"
.e

adÔIrPG1����Q""z.t� ',_ to.,
.

"

.���,.:;
.. \':, "'-;..""'O'-'I;.�!' :

• .:.�.:: ,�.f:<,'0�·Jt�'��r...t'�_:}-�ff:·';�-::�: 'F .,tI�� '�,':""'; ;"t,.,. .�j�
�;

,

,. ,ª",U-Ji);:..Q,S ,.pg;.d�M'" <. _.A•. '"'v..l\:.l,{U;,t,U4J,u.........,o.
"

a,· � o' GináSio '

tos atrasados' pUos serviç-os pres- N�Hon K1,lcklr.
tados.

c',,<iL' u� K0IlULr., totalmente uOü:';

tl)IMda (;C111 rcç\\!'scs, .do f'l,1110, dê,

lV1it:,as do GOVê:'IlO. A anttg.i pvü
i.� �Àl:SL.,nte na Barra do '1:io Ita-,

\'. ,

j''+.�'_àÇÚ não oterecía. 'condiçôes
PMJ. o tráu go de veícuíns que de

mandavam ao norte: do E,stado e

B+1,L,l,:�ru ... ,"" n,Gva, pp'nte d,é CQn

C:l'�'W an""do está em fase fina�

de, ccnstrL\ção" restando ajnnas' o
,acabamEnto de' suas',cabeceiJ;;as. A

'Obli..l, ,,�.à üld.igtirada Ol":;hllli..ÜG�

i·üsclve.ndo d::'- uma yt'Z os pl'oblc-
'. n�as de engarrafalnento do trãn
si,'o, o que a�Lntecia ali constan
t",�,., ilL-:. O' Governador do ESla

dOi,'lU oportun:dJ.d2 da inaugura
çãO da ponte (;ntl�êgar8 tamo.':m
a' póp�tlà(;io o Ginásio e Oolégio,.

'.. \Nilton, Kuke.r, Ja cm 1<01-SI':' (L a� ... ,-

r\A-�/EGANTES: 7 ANOS

, Q Ml nicípio r':'; Navegantes: vi-'
zinhó de ltajaí, complet9�\ na

�ê't'ça-Ieira o seu 7u aniversário,
de: ...:iua emancipac:B:o. O primeiro
Pr�feito do nllm�cípio foi' o Sr..
Atanásio Rjdrlgues 'ql\e EX�1·ceu 'o
ecú,g9 intt iramente a,é 31 d,_; j,k�
I?eiro de, 1963 q<.tando €rtt,:\o as
slHlliu O

_ pr mel1'o prdc!to eleito
81', Cil ino Adol1o C:lbral que go
vc�mol\ Navegantes por Q anos. A

,

31 de, j uneiro d,-, 1969 ass,umiil o

fXe.Ç:.uÚvo municipal o Sr. José
JUyl nal Mafra qLle dirIge hoje o;;
'clfstinos da cidJ.d2. Em 1962, B rrül,
pessoas' habitavam Navegantes
qUI" hoie conta c'om I4�323 l1;:tbi
tai�tes, "Sua área total é de 329

kn�2', cem l\J'na área p';;:u'-",iacb
pc/t'a: a eje':' jde do' futuro clt' '47
kii12.

.
,

€qN.C:URSO

O Clube de Diretores Lojistas
em conv'ênio com a, prefeitu��

.

Ml�njéipal de Itajaí lançól\ ";111
c01'),curso de, vitrines �ujo tél11a
d",ve ser insp:rado péÍa iSen:an1,
da Pátria. As lojas da C;d�de �e
rão ornamcntad3>s com Ínot�vcs
da independência do Bras:l.

'

SeDlinária de administração ,reúne
n'u' 'c'a'pl!·tgl p, ',r':e,I"e'i 'ill!lt'o��::'!s'- 'd'e',' l:o:d''O·: "E.'·f:I"9d"",

,

..

'

li' I' , •. -::""
'

t ':
"

: '
"

'a:' l': ttt.

'.;,' �

"

.: . .' '-

" :.'
....... ,'" � ,�iI' " <> '41ft

,
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-)" '_,-,�
Terá início amanhã, às, 20 ps. no'

auditório da Faéuldade de Educa

cão o' Seminário de' Estudos de

;\_çlministração M;uriicipal para, Pl�e�
J,'eito'i Catarinenses, ministrado pe
li'!: Esçolá, Naçional de Serviço? Ur

banos do Instituto Brasileiro de

Administração Municipal, em con

vênio com a Escola Superior de

Administração e Gerência. O con

clave contará com a presença dos
proí'essôres Jacaúna de "Alcâlil,tara-;
e Silvio Romero Ribeiro. Táva,re'i, ,

tecnicos do IBAM da Fundação ge·'
túlio Vargas do Rio de Janeiro:
Após a sessão de abertura, ama

nhã, à noite, o Seminário ser,á
irlaugurada coni a palestra do pro,
fessor JacaúJaa de Alcântara. "O

Prefeità como líder político e ado
ministrativo da comunid'ade e Se\l

papel COfiO Chefe do Executivó,'

Municir-al" slfrá o te\'mi. da conEc
r,ência. Na tarde, de sexta·feiI;a, o

n'e�mo 'proFessor falará sôbre a

"Ot:_;m:üzaçEto chi estruturi, 'uclml·

, '

,

ristrªtiya da Prefeitura" �' sõbre as

"B'orrnas 'de prestação, dos senti
ços p\'lJliC9S 'de: competência mu
nicípal", "Adminístraoão direta e

�-!l,Çl,ire,tl'\"'t e "Qo.nce'is,Õ,es e perrnis
sões".
NO' s�1;iaçiQ ]Jél.� manh� o Sen.i

nario- t,era seguimento com pales
tra' sô'bre. "O Município perante a:

Ccnstituíção. as 'leís fepe,'ais e" a.

!.e!Ú�;l.Q,&9, estaq,ua1" � ."Oompetên
çia: e al.\tónomia m4nicipal". À tar

dé' o: têi:rta será "ResponSabiliclade
rJéJ)íúc.c<-adininistrati"i 'do Pre�ei
to" 'e "Intervensão no �/rÚnicípio.".
"O funç1onaiism6 munIcipal", de

mª.nh�; e "Contp!ito, ,e li.citaçõ\')s," à
t<\rde: Sfrão' os assuntos de segun

dª:f�ilj,�, "foder C\� Polícia no fi li,

Iliçíoio" taínbém consta" do pro,
grama C\9 di.a, à tarde. Tôdas essas

con'erências 'serão proferidas pejo
• prDféssôr· Jacaúna de Alcântara,

A partir' da 'têrça-feira, 2 de SE;

�cmbro. terá, iní�io"o ciclo de pu·
les.trn;s do professor, Silvio Ro�rH'-

)'0 Ri,beii-o, ':r,:a���'i{?' que falará só

b re "O orçamento como instruo

rrrento de jirogramação ad.ninis-
"trativ..l'Í 'e de, ,ava,Üação de ef'iciún

cía
'

das: atividades cl�. R,�'e�eitllJ'ª-",
no turno .mututíno: À tarde o pro

grama ' as.s,in��.1· "i\ exploracão c1:l:;

<,fQ�t;,s de .receíta clc� Municipios"
'e ""R'eceitas proprtas ,,8 rendas

, t,8,nsi'eridl1s' pêlo, Estado e peia
Uniãp"',,:'·A. p,resta,;âO Cl,C' contas d.),
:F,m:çlo '. dr,. 'P2.rtiGi1ja:ç�c. 'dos Mubi
ciDi,�)s' '�erkê�Tará c: 'o" ten1árío do

,dia. '"
,

", "'.
' I",

' '

,

1\0 cliá 3. q'uarta'Ieíra o Sem'n:.-1·
;rio !;'e!'�, il1c,,:�raL1o" emn. pa'e tras

"do, pró],' S,il iO Rc,m�rO Hi eiTD

'Ta,�'a,.r.es .. '

f.ô"�l�e tl�\.�.ài,-ra.:i;_as· es�·a·

c1u:.�is 'd,p cop}?craqã"o, cain os mn·

niçípios", "Programas: 'federais 0.,

inteJ'nacicn::iis de 'Sooperação com

os h1Urü8íjJfOs';' E-l: ,"'O" .i:lanejanoen
to Loc::tL ,Integrado e>seu papel no

dcsenvbb'i;;nerito' 'dD' Munic1pio"
"esta pelo Secl'etáJ'Ío:",dâ: Cl).sa Ci

yil; Sr. Di)j' Chcreil1'.
' '

"
'

'�"

"._
.

.

• COMP_UVA.DA.OII,CIAlrtllltl '"
"<�;·JBD,1U'PAI'S.A SUIERtaRIDIDI

D'B M IlRU liORIDI· ....

AGRoeaES
.'

No Ensaio Nacional de Milho do ano a.g_rtéo� 1968/L969, promovido peló)dlnlst'rlo di. Agricultura, os hlbridos campeões da Agroceres apresentaram os seguintes r.es,�ta9os:
:t'1� reglA:o Gentro � .,6.�roçé,I'e..s conQl.lmf:pl. o, p..rlrn..�1x..Q,. �egundo' e. quàr.t;o.,lugar,es, entre, 25' con ..
correntes. 0, terceiro coloca,dq fpi tqn. bfhr�dt? varie� prodllZiPq·�Yl. M�t�r,it? cI;!' Agricultura (IPEACS), Il,p Rio de Jane�o. Forll;Il! r�JfJ"ll(;l$. 111 �estesie,�.��,�,�lQ P�Ulo, Paraná,Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Espírito Sapto. "

,

No Sul, fpram feitos. dois testes. ..
· e.. oS, CÚlCO primeiros lUgares 'foram.'conquistados pela Agro-

ceres !
,

.
' "

.

No Norte, np único teste, reallz�Çl,. a Ag;rocet!3s ç�sllicou-se ePi �.�ao, e Q1.lll-fW lugare� •Nos 22 testes realizac1os,�o l?IÚS a Alrrqçereli Q.l;!teve�l3,�".1Ill�1rq,s, e �O li,egtpl®S lugares.

,I

Os melhore:s híbrioos do: Br.asil
( es f'á pr'QVQdo)

-;
'$(10, os: da Agro.c·eres·

Paro cada região- do poJs
o A'grof9res. tem

um híbrid.o nde.�quQdQ
SEMEMTlS ..__ SA;

Sociedade AgríCOla com sede em SantaCruz das Palmeiras - SP
Escritóho em Sdo Paulo: Avenida Vieira de Carvalho, 4'0,-39and,

Caixa PQstal 30.723 - Telefones 35 .... 7;35.4 e 36-6377 ..

todomundo
, estacomendo
�maispeixe I

9
sudepe
su�intendencia
dO desem.dvimento
da pescaestamos.:

j

I

,\
t

"

/
1

.,""
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I a-o e j a 'm e n t o
Foi imensamente difícil a escalada paa a

convencer os governantes brasileiros das

vantagens. do planejamento na administra

ção, víciados que estavam através das gc

rações nas facilidades e ineficiência das

ímprovísações, Não só das vantagens foi

tarefa, árdua de incutir como também' da
necessidade de se adotar a moderna técni-

I

ca como meio de obter sucesso nos prnpú-
sitos administrativos'. Em parte se explica
a reação esboçada por muitos. O descnvol

vimento econômico, meta principal de to

-dos os brasileiros de tempos para cá, tróu

xc como requisito para atingí-Io o planeja
monto da ação pública ou privada. É rc

quisito importante 11<1 conquista 'do 'tlesen·
volvimento a consciência. coletiva, a von

tade decidida de correr riscos e aceitar sa-
"

crificios. Da mesma forma, o fator educa-

donal pesa sobremaneira em qualquer dos

óbjetivos, o do'planejamento e o do de

scnvolvímento,

Através do esfôrço que se vem empre
gando, visando o conhecimento da. reaíidn

d.�i brasileira, adaptado aos objetivos que

se queira atingir em busca da transfonn;\�
çao é que se chegará ao ponto do desen- .

volvimento que .tndos esperam. Hoje j:i

Gustavo Neves

A CELESC está reformando o sistema
de distribúição de energia elétrica na Ca·

pitaL As antigas instalações da iluminaçào
pública' serão grandemente melhoradas, vt

sando à maior eficiência' do. serviço, que,

segundo o critério dos seus técnicos aprE-

�eIi.ta deficiências. Já nos podemos, portan
to, dar ao luxo de april'norar o sistema ene!-.
gético da cidade, de sorte a corresponder
ao desenvolvimento de Florianópolis, que'
é' verdadeiramente surpreendente. Mas os

trabalhos, que se processam aceleradamen

te, não têm �ojetivo circunscrito à área

urbana da Capital: vão ao interior, abnm

gendo todos ps recantos ilhéus.�

Quem recorçla as realidades de há pouco
mais de dez anos) pode avariar o mui�o

que conquistamos, em energia elétrica, des·

de os tempos em que um jornalista escol,
o 'nosso Flunca esquecido Ju, desencadeava

rijas campanhas contra o extinta ELFA;
mal aprestada, mal acomodada e sempre

alvo de reclamações e ataques da imprensa.
Florianópolis era, então, uma cidade crit.i

cada pela ausência dêsses mínimo ele con:
fôrto que consistiria em p:rovimento de

água e de luz. Dizia-se jocosameri.te qUê
ora "

a cidade que seduz, onde de dia não,

há água e à noite não há luz"... Já agora

Florianópolis desfruta !li su�· vingançazinha,
ostentando luz à farta e água que não tem

fim ...

A CELESC fêz o milagre. O "fiat" veid

quando, criada ii Centrais Elétricas de San

ta Catarina, o problema, energético foi ata

cado, com seve-ra vontade de encontrai'

ihe a soluçãO' definitiva. Esta aí se acha,
não somente proporcionimdo a Capital ca·

tal'inense luz e fôrça abupdantes, mas tam-

ARENA DE ANIT;\ GARIBALDI

Com o presente estou passando às

mãos de V. s., para a .devida divulga;:ao
nesse pr2stigioso jornal, o resultado da

Con'venção Municipal em Anita Garibaldi,
realizada no dia 10 do corrente; bem com:>

a constituição do nôvo Gabinete Executivo

dg Diretório Municipal da Aliança Reno·

vadora Nacional.
Dos 714 eleitores filiC\dos no Diretório

Municipal ela Aliança Renovadora Nacioipl
dc Anita Garibaldi, 482 compareceram à

Convenção e votaram.

f>- única chapa registrada que concorreu

às eleições obteve 471 sufrágios, tendo se

" registrado 10 votos em branco e um voto

nulo,
A chapa eleita obteve 97,7 por cento

elá total da votação. ,

São os seguintes os Membros eleitos

elo Diretório Municipal da Aliança Renova·

dora Nacional de Anita GaribíJ.ldi:
Idalino Fernandes Sobrinho; I Francisco

Fernandlls da Silva; Laurindo Paese, Euti

mio Reinaldo Salnória, Carmosino Chaves

da Silva; Ilda MÔl1lca; Dr. Ailto Gomes ele

Almcida, Graciano Martello; Gumercindo

Inácio de Souza; Loli Fernandes da Silva;
éantalício Ceregatti de Godoy e Eudózi:)

Juó'ó Canani:
Para Delegado do Partido foi eleito o

.

Sr. Oswaldino José Í3aby, atual Prefei�o

Municipal; tendo sido eleito. o Sr.' Lio

Lwpoldo Hess, para Suplente de Dele6·ado.
O nôvo Gabinete Executivo do Dire-

existem inúmeras escolas de administração
c de economia em tudo o País, preparando.
se 'para enfrentar o desafio lançado pela

:

nossa estrutura social. Ésse desafio, em

grau elevado, tem o enderêço das novas

gerações, as mesmas que despertam de

seus bancos escolares para a realidade da

nação. Planejamento pressupõe técnica c

ciência, objetivos básicos do ensino mo

derno.

Além destas dificulda Ls, também ine

rentes e interligadas à estrutura social, cabe

acrescentar as que são decorrentes da de

ficiência do sistema de informações esta

tísticas. Evidentemente, são sctõres inter-

dependentes, uns como decorrência (1(�

Uma medida tomada pelo Govêrno Fe

deral, a de determinar a elaboração de pla
nos quadrienais d'� desenvolvimento até o

.

mês ide setembro do primeiro ano de mm

dato, veio acudir uma necessidade que vi

nha sendo observada como provocadora, no

futuro, de verdadeiro ponto tle estrangula
mente e se constituiu num grande passo
para recuperarmos o atraso em que nos

encontramos no campo do planejamento
administrativo. Facilitará a coordenação das

ações governamentais, de maneira a se en

quadrarem na programação que pretenda
estabelecer a administração central, Se já
estamos decididos quanto à vontade de

trilhar o caminho desenvclvímcntista, tere

mos de 'estar convictos de que entre os

mais 'importantes passos se encontra a

administração planejada. Só assim evitare
mos as distorções impostas pela demagn
gia e pela acomodação, ditadas semprepelos
interêsses eíeítóreiros. E êste, não se coa;
Juna com os interêsses i!la nação, de ruga
do passado, segurança no presente c con

fiança no futuro. Isto é fundamental para
=abermos o que queremos, pois nação que

não sabe o que (quer tende a viver a êsmo

('111 busca do nada, errante, trôpega e ca

bisbaixa.

podem agora ser visitados e admirados, à

.'
noite, como aéont�ce à Lagoa da ConceiçãJ
e às praias que são metas obrigatórias,
dos que vêm ",à Capital cata.! inense e di�3-

põem de tempo para um amano passeio ao

ínterior ilhéu. A CELESC já se faz pré
sente por, 'tôda parte e agora, advertidJ.
da conveniência de melhorar os seus se.�

viços, emprega nesse sentido os seus té..::

nicos, que reunem à capacidade profissio
nal. o senso estético aprimorado. É o quo,
realmente, está fazendo, com o fim de

aperfeiçoar as instalações distribuidoras,
ainpliandq-as e dando-lhe tanto em eficiên·
cia quanto em aprimoramento oompatível
com t,úlh'Ü:ipital, 'que "'cresce e se 'adorna;'

,

para a função a que primacialmente a Nu
tureza a destinou, entre as de maiores po
tenciais turísticos, além da operosidade do
ilhéu para projet�-la pelo' trabalho e peia
inteligência, no panorama nacional.

Não será êste o instante propicio para
que venham favorecpr-se dos estímulos fis
cais os homens de emprêsa, criando na

Ilha ativi.4,ades industriais que se fariam
bem compensadas? Já por si o incremen-'
to do turismo, que vem sendo preocupação
do DEATUR, oferece perspectivas magní
ficas à iniciativa privada, enquanto há o

propósito de realmente transformar Fio

l:ianópolis numa grande CapitaL pareéo,
portanto, que chegou a vez de a antig<j.'
cidade colocada à margem dos interêsses

\

comuns do interior do Estado, conquistar,
cútre as elemais sedes de govêrno 'estadual,
a pOSição que legitimamente lhe c�bo.

Pelo menos, já é a cidade que sedu!';
e onde existé água abundante e profusã'J'
de luz ...

mês em 'curso, foram. eleitos, e empussados
dia 4 dêste mesmo mês os dirigentes desta

entidade sindical, cujo' mandato s� re.:'ere

ao biênio 1969/1971, tendo ficadJ assim

constituída sua Diretoria, Conselho Fiscal

e Conselho ele Representantes:
Diretoria:

Presidente _ Ioldory Eittencourt

Secretário _ Manoel da Rocha Linhares
Tesoureirb _ Ilto Francisco Campos

Suplentes' da Diretoria:·
Walmor Schmidt

Nelson Szpoganicz
Afonso Prates da Silva

CONSELHO FISCAL

Membros' Efetivos:
Ivo Eez
João Castro
Alberto Bernardes

Membros SUl;ltntes:
A,tamiro José Tenfen

Rubens Ristow

Jacy Guidalli

Represoltuntes junto ao - ConsclllO (la
Federação:

Yoldory B.ittencourt
Ilto Francisco Campos
Manoel da Rocha Linhares

Membros SUl�lentcs:
Alberto' Bernareles

Rubens Ris1;ow

Jacy Guidalli

Ao ensejo, rcaprosontamos'[1' V. Sá.,
protestos da rnais alta q011sidemção e

distinto apreço.
Cordialmente:

tório Municipal da. AliGl_nça Renovadora Por êste intermédio, comparecemos a Síndica,to da Imlústrb de 'l'ol'l'cfaç1'.o
NacionaI de Anita Gal'ibalcli, ficou aé>sim )cr08el1ça de V. Sa., a fim de comunÍca:.-- e lYloagem do Café no Estado de' Sania

.. �:�'::" -, --;'":';�:�-:: .. '_ ,."·�-"'-'":'1-rlé-::11Lf�lle·�lçiçG.e::; l'eali':\lctuJ 1,Q� 'Jf.ã:::�Q _:-:..::-_::-::_-:::-.. -=:::_;� ' .. _ -.::-. d :-:Z-Catilrlll1r::-. -

._-

outros, Na pirâmide hierárquica de impor
tância, - todos se assentam em base não

,

muito sólida nem bastante simétrica. COH-

tudo, não compete estimular que são [ta

prõpría conjuntura. Enquanto as nações
mais desenvolvidas s'e_ preocupam com o

aperfeiçoamento dos computadores eletrü-
, .

nicos, nós trilhamos o _caminhO de conven-

cer acêrca dos' benefícios que trazem os

eficientes 'e modernos instrumentos da'

técnica e da ciência. Encontramo-nos, por

conseguinte, em indisfal'çáyel atraso.

I
bém levando fôrça e luz a todos os qua-
drantes do território estad\Jlal, penetrando
nas zonas rurais, vencêndo serras, ganhan
do amplidões,. até as fronteiras do Estado

e propondo-se mesmo. ir além ...
Se existe, em verdade, um setor q�e

deva me'récer, pelos, seus benéficos efeito"

na expansão sócio-econômica de Santa C:l

tarina, êste ,\erá o que está a cargo da

CELESC, em COI respondência . a todos 0<;

demais que formam frentes, na' vigoroo::a
marcha para o deSEnvolvimento catari

nense.

Não se aventuraria ninguém a lançar
se à execução duma políticq_ deserlVolyi
mentista se', não pudesse contar fún:dariltrn�

.
talmente com a c()ntribuição de Um autên·
tico sistema estadual de eletrificação, tal

como o que se representa nas linhas de

transmissão e distribuição que a Ceútrai.s

Elétricas de Santa Catarina, tendo a coope

ração apreciável e opei'osa da Comissão de

Energj;i Elé�rica, está levando a todos os

extremos do território estadual:

Assim, o Govêrno· Ivo Silveira, presti
giando por todos os meios as atividades da

CELESC, tem podicto valer-se dêsse ele

mento essencial à expansão das possibili
dades empresariais, realizando uma polí
tica de integral .elevação dos índices. de

produçto e. de propulsão' econômica sem

precedentes na história'administrativa de

Santa Catarinaç
Pois bem. A Ilha em que tem sede ()

Govêrno elo Estado' e onde se expanda
Florianópolis, agora em franca ofensiva

de progresso, tem sido especialmente benE

ficiada pela energia Óétrica da: CELESÇ.
Lindos recantos praieiros, pitorescos PO;i
tos de atração natural para os' turistas _

Presidente _ Idalino Fernandes Sobrinho

Vice-Presidente _ Laurindo Paese

Secretário' Geral _ Dr. Ailto Gomes de

Almefda

Tesoureiro _ Graciano Martello
Procurador _ Cannosino Chavés ela Silva

Delegado _ Oswaldino José Baby
Suplente de Delegado _ Lio Leopoldo Hess

Sem outro objetivo para o momento,
subscrevo-me com os protestos ele alta.

estima e distinta consideração.
Atenciosamente

Dr. Ailto Gomes de Almeida

Secretário Geral da ARENA

ENCONTRO REGIONAL
Sendo 'Florianópolis esco\}üda par:l.

local do VII Encontro Regional de Cáritas

Brasileira, a realizar-se nos dias 9, 10 e 11

ele setembro do corrente ano, 'cabe no:::,

como sede l'f�sponsável pela organização
elo conclave, convielar V. Excia. para n.

sessão de abertura que terá lugar a D de

setembro às 20 horas na sala de conftl-

,rências da casa "Vila' FátimaM, Morro das

Pedras.

No referido Encontro, as Equipes
Diocesanas elebaterão assuntos relativos 11

t

Ação Social ela Igreja junto ao Desenvolvi-

mento.
Contando com sua honrosa presenÇfl,

npresentamos desde já nosso reconheci-
mento.

Atenciosamente.
Pc. Afonso EllllIlCl\::l'oerf,:r

Diretor ela ASA

NOVA DIRETORIA
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Mareílío Medeiros, filho.

PARA TAÍS, ÇOIyl VOTOS'.DE FEL}'Z CARREIRA

�uem mantém uma coluna em jornal pode. contar C0111 a satisfacão
de, volta e rneía, estar recebendo cartas dos seus leitores. E há cartas de

t�do� os tipos. Há as �ue crítícam, as que elogiam, as quq pedem. provi
dêncías e --'- por que nao?'� aquelas que' desejam tão somente bater 'com
o cronísta um "papo-furado" �:istâ:Ncia.

Quánto às recom€n!i'ãi}õês que eu fJ,l'í'a' a voce, se adotasse êsse g61�e
ra de jOl!nalismo,

.

aí vão três: nunca e:::cre-ver sôbre o Que não se tem co

�h�CimeI1to de causa, a fim qe evitar injustiças; sempre "chegar", a. n0-
tICla, em caso ue dúvida,. e jamais usar a coluna para fazer deliber;:dà
mente a promoção pessoal de alguéni e � o que é muito pior e c.eploI:á
vel - .para�a au.to�Pt�moçãá: A honestidade da intormação n�à p,ode Ja-
zer concessoes deste gepero.

' . .,..
.

E\l acho :quê é ístd; Taís.' Volte semptiê e' aquêle'-'à;br�t�. i j'um, :'�> �J
'" .... :-(�

- ,� "

.
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A VOLTA DO çrOVERNADOR
A . movitÍlentàção. política foi

· intensa na noite de onte111 no

I Palácio da Agronômica, cdm o

I regresso .do Gqvernador Ivo Si-l-
·

,veiTa do Rio e de· Brasília. Pode
se r_:;zer ,m,esmo que, hoiI?e uma

COrrida de políticos ao gal9iBete
dó Sr. Ivo Silveira, iniciada aliás
no Aeropor�o Hercílio Ll;lz, onde
o Senador Atílio Fontana já pu
nha o Chefe do Executivo a par
dos' últimos acontecimentos' que
aqUi têm se registrado na co'mpá-

.

sição qa: chapa da Arena para o

Diretório Regional"

UMÀ TESE

:t:l'a sede da ágremiação, dúran
te 3i tarde, o alnbiente . era' de
expectativa._Havia no ai- uma fÓ{
mula conciliatória, ségundo a

qual a ex-UDN. e o ex-PSD orto�
doxos cederiam três vagas caela
um na chapa 'única ao Sr. Nilson

Bender, para que êste indicasse
os nomeS que as fôssem preen
cher. Esta tese, aliás, era dêfendi
da pelo Senador Fontana e já
havia sIdo levada ao conheciinen
to do Vice-Governador JOrge Bor

nhausen, na véspera, . dU'rante
uma reunião informal da cúpula
partidária. O Vice-G6v�rríador
declai'ou que não estava :·aútoriza
do a deoidr sôbre assunto de ta
manha relevância, mas �fiançóu
que levaria a tese à consideração
do grupo por êle liderado a fim
de ser examinada.

. '

O OVO POLITICO .:;"
Assim defin�a o Senador Atino

Fontaná. a: situação da chapa
{Jnica da Arena, na tarde de on-,

"'m:
_ Os ovos postos a choear, l'lum

aVIano, devem permanecer ln
dias dentro. da chocadei.ra. Três
Cas antes de de�cascarem, são
c'olocados num aparêlho de'nomi<':'
nado "'câmara de eclosão". Poi's é
justamente na "câmara de eclo
são" que está a nossa chapa.

Senador que tudo deve ser 'feito
no sentido de que não haja il'l
Golnpreensões e divergências na

elq_bor'ação da' chapa,' a . fim Í:l.e
que o Partido possa "

..
'tomparecer

UnfQO à convenção ,de setembro.
Além d.isto, acredita que deve-pm'
t�r da cúpula o. .bom' ;;N�mplo de
l}lüão às bases' muni�ip'ais ela
agteíniação. ' f

Melhorias na Iluminação da Ilha

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

Cartas do� leitores

De -tôdas elas já recebi, EXiste uma leitora, Ipol-ém, cujo.. .nome: é Taís

(O� pel.o m�nos é assim .que se assínaj ,.que já me enviou três"ca�taf' lmá
veis e íntelígentes, sempre versando sobre o que tenho escrito áaúi/nesta
coluna. A nenhuma delas resporrdl até hoje, mesmo porque não ilavla en

derêço no envelope e, caso .aírida houvesse; talvez não respondesse.

Ontem pela manhã, ao chegar à redação, estava sôbre minha mesa
um envelope. azul, onde as letras redoridinhas e bem talhadas revelavam

Imedlatamente a missívísta. "É ela novamente", pensei. Pois. Tais escre
via-me mais 'uma vêz renovárrdo os .!)Í'otestos do seu fascínió' pe1ü jorna
lismo (ela também gosta de teatro) e garantindo que assim Que Ingresse
na Fac�ldade, depois de t�r�in�r (q.uan�o?) o seu.' curso Norm�l, v�i prc-,
curar trabalhar num <bs jornais da Ca._?ltaL DepOIS, perguntava-me.·como
e com que ,meiOS era feita esta coluna, todos os dias, solicítanno:": ainda
que a resposta fôsse dada daqiri mesmo.'.

.

( .

Pois bem, Taís. Em primeiro' lugar, é .]J'l'eciso·máquina e papel. Mister
.
se faz, porém. ,Ccomo diria o SecrePário Arruando oann, que-'o colunista
tenha os seus pon tos �e referência' _- as fontes _ no número' mais varia-,
do possível de .setôres, afím de colher �as ínforrnaçôes necessárias a esgo
tar � �spaço de duas laudas e raeía cont.q:ue se vai (:� alto a baixo des
ta' pagina. O telefone' é 9 maior aliado seu; no contato com as fontes. Há
uma lealdade reowroc'a '�ntre li' fonte e a coluna, .que é uma das coisas

I mais" tocantes .qu�; .e�iste .n�$ta· pr?fiS�ãQ. Desde que a infO�}11a.ç.·ão" a,_sQÍm· o eXIJa, por .�ma,_ �e,rr.e d: clrçunstaneIas, o colunista mantém a, qUalquer
preço o s�g_re�.a çla Identldad�· da fonte, ao mesmo tempo em que esta faz

I, tu<i<,> !lar'} ?�r f!' 'i�fortnãção. co:r,�ta; e em prime�ra mão, participando dp,s
· emoçoes do Jornalista �m "lar o f,Ul'O" ou revelar o que acontece por ele
'trás da notída. E' boi1ito; nã<1 acha?

, I

CONCILIAÇÃO

.' O preSIdente da Arena v§.)3,l11-
pias possibilidades em que seja
encontrada uma fórmula conci
liatória, com a composição de uma

chap::l- da qual também partiCipe
o Prefeito Nilson Bender e ele
mentos da smi' corrente. Acha o

BENDEn

O Sr. Nilson B€l1der, que até às
13h aind� não havia chegado! a

Floriaúópolis,. como era esperado,
deve.ria ter participado ele: reu
niões n:a noite de onté\m, caso te
nha vin.!':) a tempo. Políticos 'çla
Slla áreá' aguardavam com' ansie
dade· o s'eu regresso do Ô.este do,I ....

� .

Estado e do Vale do Rio do, Pei-

xel para onde :seguira no início
da sémana, em campa'roha de ar

regimentaeão de fôreas. Uma e11-·
'" "'.

r

trevista com o Governador. Ivo

Silveira, ontem mesnio, ; est.ava
reservada para o Sr. Bepder.

. De qualquer forma;. sàmente

hoje, com o prosseguimento das
.conversações entre os prs.r,. Ivo
Silveira, Atílio Fontana, Jorge
Boi'nhaus€n e Nilson Bender, a

Arel1a encontrará os rumos defi
nitivos para a próxin'la conven

ção' 'regionaL O afi"ouxamento sú
JiJito r': 1S tensoes está a, indicar

que sàmente uma chapa !será ela
borada.

ElL1 VOLTA A EXPO�' .

o Chefe do Ceriinonial do Go

vêr�o do Estado,.;'pl'Ofessor Nelson
Luiz Teixeira Nunes� está convi
d&ndo para o "vetnissage" de EH

HeiI., que será no próximo dia 1°,
às '20h, no M�seu de Arte :t\1:oder-
na.

A nova exposição elo Eli é pa
trocinada pelo Govêrno catarinen
se.

o POEM.-\ VAI A PRAÇA

Lindolf Bell e Osmar Pisani le

varão à Praça 15, às 1811 de sex

ta-feira, no local anele está ins

talada a "Feira do Livro", a. sua

catequese poética.
Ambos Ja escolheram os póemas

que vão declail1ar através elos
alto-falantes lá instalados e estão

I�:Uspostos a causar impacto 11a

Cidade. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r f Belísstmá é a nova' maquilagem '

de 'Helena Rubinstein, I que no

próximo, dia 1°" na Drogaria c

Farmácia Catarinense, lança a sua

promoção de beleza. Norma

Mourín, consultora de beleza da

equipe I1R, chegará domingo a

nossa cidade, para a demonstra

çJO dos- produtos que mais ernbe
lezarn as mulheres.

;;:_, jj, 'Y ..., '-y
°

1&!5!J3 ,fi'; "wTiíili6.il ii.i:tJliiJ!f@ .í

Maciel, pela nascimento de Pailrí- autorídades. FoiZury Machado da.,.1'

* * * '"

Terça-feira, no'; Salão de Arte da'
RDM, deu-se o coquetel de ínaugu-
ração da exposição da pintora
Elke Hering Bell e também r)

recital do poeta, Lindof Bell. A

promoção foi do Departamento de

Educação e Cultura da UFSC,
Rádio Diário da Manhã o Catarí
nense de Rerigerarrtes.

sentada por manequins interna-

cionais.Maria Tereza Gomes Keunecke,
uma das lindas Debutantes Ofi

ciais do Baile Branco, no próximo
dia 20, representará o Clube Doze

de Agôsto, na Noite de Gala, em

Indaíal, na Sociedade Recreativa
Cultural Indaiai.

A Diretoria do Lira Tênis Clube,
prepara-se para o grande baile de

I aniversário elo Clube da Colina,
que será em outubro próximo,
quanelo também serão apresenta
das as Debutantes do Lira.

:;: * * *
,

Na a)J,�rtura, da' Grande Feira

do 'Livril; segunda-feira em nossa

cidade, /0 Secretário da Educação
e Cultura, Senhor Ja.dyr B.

Faustino da Silva, fêz lançamento
de seu /livro: Organização Social
e Política, do Brasil.

* ::' :1: *

::: ::: ::: :[:

ii tiiilJii!i!íí *llEâi&&21i' j,&�
orador oficial r

." ',' :;: *

da solenidade, o superintendente
de "O Estado", J?rnalista Marcílio
Medeiros Filho.'

Com um jantar íntimo, na resi

dência do Senhor e Senhora Dr.

Wilson Paulo Mendonça, foi ofi

cializado o noivado de sua filha,
Ana Mad�, com,' o 4c�tlêP1ÍCO; d�'
medicina' Sérgio ·:,c�;rYaJhó·. :

-

, ;'_
,

. I 'j ,* �:: tI: :(1! i
�

j ": !

Pelo seu aniversário, .ontem, fOi,
muito cumprilnerita40 <) "Depj.ltaq.o;
João Custédro' da Luz.Terça-feira, no SENA�, a Senho

ra Alicinha Damiani iniciou SUW3

aulas de "Ética Profissional", às

lindas Recepcionistas da :la.

FAINCO.

A Diretoría do Centro Catari-

nense, no Rio de Janeiro, dia 10,
em sua sede social, com

. U1;t
coquetel, inaugura uma placas dt!

bronze, homenagem a Anita Gari
baldio

Tudo indica quo movimentará a

cidade a na. FAINCO, que terá
início dia 1.3 do próximo mês. O

espetacular conjunto "Os Incri-
'n •• ., " * '" veis", será uma das atrações na

'-
O consagrado Procópio FerreIra,

. depois de receber aplausos na Regina D'Aquíno D'Avila já está temporada da Ira FAINCO. Chegou ontem, a nossa' cidade,
Capital gaúcha, amanhã estréia de volta de sua viagem a São

','
o Fogo Simbólico, 6" na Prefeitura

com a peça "O Avarento", no Paulo, onde, na ,FENIT, viu o BLUMENAU: Os nossos cumpri- 'Municipal, foi recebido peio Pre-

t d d 69 70 mentes ao, casal Álvaro (Eleziana) feít A" S ti tTeatro Álvaro de Carvalho. lançamen o a mo a '.

, apre- • '81 o cacio an lago e cu ras

�����.riio>t6;;,:.�à������i�2L�...�.;i_i_�_�_����"!!-!i�"�""'�.<OOCI\r""""�'.�-���������-������"JI'I"�����������������.�',�m��i�..�:JItiI��-�§_��,,"�'�M���;'�-�����'w..,������J
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Gr,ande Florianópolis
1vloacir Pereira,

P. AÇõES DA PREFEITURA

o Prefeito Acác,lO �antia,go não esperou que mais alguns veículos víes

em, a sofrer' as consequências da manutenção da Ponte dos Suspiros na

ocaEdáde de Carrego Grande. Procedido o ato de desapropriação do

crrenó 8,0 la:d� da ponte, o chefe do executivo, deterrnmou providências
medlatas à seOcretaria di Obras, p .I.ra a suostrtuícã o da ponte de madeira

01' uma de �oncr�to. Não f'cram necessárias as "tradícíonaís caminhadas

urocrátícas dos sistemas processuais" para que o engenheiro João David

e Souza atendesse ao Prefeito c!� Capital.'
No dia seguinte o empreiteiro Cláudio Valente li'ureira lá estava enl

órrego Gralld8 com uma máquina de terraplanagem e inúmeros carní

hões ipara exterm�n�r -derínítívamente com a malograda Ponte dos

mspíros. , ,

A mumcípaltdade vem desta ,forma, executar uma obra que trará

nntrtbuíção valiosa à; população.
E se tem méritos a Prefeitura Munícípal, não é pelo fato de realizar

serviço para oferecer maior segurança dos motoristas e ao público.
tão, -poís esta ,é j ustamente .a sua obrigação. Os louvores são endereçados
uíto espeeíalmente, porque o i.ni.:io dos trabalhos to: determinar':') em

empo recorde, depois que .3€ chegou a conclusão [: ue a ponte deveria ser

vttada, 'com a supressão' da violenta curva.
"\

CumprimE:nLos ao Preülto Acá.,',._) Santiag'o, C(:,:'l�J:a1 ll.ações ao Secre

�rio João! David de 'Souza t! resp�: ,0:5 à t6da fi ec;,<Ip� du Paço Municipal,
'cm os agradecimentos da "Giand� :!'loriariópoHs" t,'iH: cenquista mais um

,roféu em 'sl>la luta péla solução ·dos problemas da cidade.

EINVIDICAÇÕES, DIVERSAS

Transmitidas os votos CJu� enaltecem a administração municipal, a

"Grande Florianópolis" cont:nua informando rlP3 .'p"oq�r�(l pÚPVcQ$" s,ôl;lr�
:JS irregulàridades q1;le_ �.ão. oqser_vad,as em, tÔd,8, ::j. m�cl·o-re,gião ..

O assunto, ·I:..lais uma veLí volta à Praça XV cl,� N:::vcinbro para se €n

aminhar iag primeiJ.'O andar do prédiO da PrefeitUra, onde desenvolve

iUas atividades 0\ Secrdário de Obras.

Segundo o Padre Fralicisco de Salles Büinchini, uma visita dos cal
��teir�s da· murricipà-1idade

'

ria ,Avenida Osmar Cunha, trecho compreen
dido entre' a, Jerônimo Co€1ho e a Presidente Coutinho, p'ara os devidos

reparos n6 calçamento faz-'�o necessária há algum tempo. Outra solicita
tão de' p'rop�ietários de! veí;:ulos prende-se à renOVaÇã0 dos paralelepípe
os na 'Avénida Maúro Ramos, no percurso compreendido entre a ORNa
ocaiu'va e à Rua Adolfo Konc�l'. no ch�IJlado lYlnco r�;dondo.

Con�idei:ando a atenção que Yd:l sendo d9.da :)da Prefeitura às su

,estões' 'd'a c�luna, ac'réditg que as ,rregularid1?dcs ,',ponLldas acima serão

,anaCias' logo' que .possível pelo órg:�L(I competente d.::t ad:;lint_stração muni

'ipal.

-"' __ ,1:.....:._--'_
,

t;BRE ÃFTOSA NA ',GRA'rrDE FLORIANóPOLÍS
,'-

. 'A Câfup!1nha da FelDre Aftosa eI!l Santa Catar5.na 1111C1a-se amanhã.
os mullidD>ios do !nterica· do estado, com execução pela Secretaria e

., l�stériÓ dá IAgriculturá. ,

NO(,éUa 31, serão vadpados 03 bovinos da ragião da Grande Florial'ió

olis Assim é que às 9 haras será viBitado o municíp�o dt Rancho Queima
o;, iD,3o � de Águas doi'nas;' às 11,30 Santo Amar� da Imperatriz; Pa
oçà às 14,00; São José às 15,30 e FlorianópoliS às 17 horas.

Os conselhos principais dados' aos criadores pela Secretaria da Agri
ltura de Sant", Catai-ina, indicam que o vidro de vacina quando cheio,
recisa s�r conservado bem gelado e só pode ser retirado da baixa tem

ratura n�, hOra r��' vacina� e que têdalpessoa, é obrigad:1 a �visár ao va

,nadar oti médico/-veterinário onde existe a febre aftosa,

J.

APIDAS DA GRANDE

,',

O poeta L;ndolf Bell vai realizar um Recital de Poemas amanhã às
.

, )
horas ·na Praca XV de Novembra, onde ,funciorla a Primeira Grande

eira dó ·Liv;o. ';1: .o Sr. Yoldory Bit,tenco_urt fói e,lbito presidente' do Sin

leato de Totréfação e' Moa:gem de Càfé no Estado de Santa Catarina. :1:
epois de amanhã a TV-Coligadas (.:� Blumênau entra em funcionamen

definitivo, cem inaugUração de suas instalações. A Sucursal de Floria":
é dirigida pele Sr. Milton Almeida.

"I
I·

::: :J: ::: :;;

::: *. ::: *

Sábado, o Clube' Social Paineíras
vai homenagear o grande artista

Procópio Ferreira.

*
...
* :;: :it ,

o Pensamento do Dia: "A genero
sidade não é mais que' a ;piedade
das almas nobres".

lára Pedrosa
-DE TERNO BM TERNO, DADA JÁ TEM QUASE UMA CANASTRA
Mais um terno - (:_ ssta vez de

ouros - em shantung amarelo,
para badalar no campeonato ele

biriba no Santa. Na ausência de

sua parceira Myriam Bauer, Da

da resolveu sozinha fazer sua ca

nastra de ternos. Já tem seis, sem

pegar o morto. Cumo é uma me

nina muito requintada, quer ca

nastra real, deixando para trás
os corínvas que a vem cercando

por todos os lados.
O de hoje é .maís habillé, e con-

,

tinua sendo Ferj-aud.
Paletó comprido seguindo a 11-

nha moderna que marca levemen

te a silhueta, gola de alfaiate,
abotoamento de jaquetão e um

embutido redondo e pespontado \

entre CS dois últimos botões. Duas

lapelas na altura da 'cintura, que

podem ou não ser bolsos. Há tam
bém pespontas nelas. Nas .Iapelas,
E também na ,:·ola. E também no

resto todo do páletó. A' calça é a

de sempre: comprida, bem com

prida" reta e 'abrindo um pouco

para baixo.

Música II·opular
Augusto Buechler

AQUÊLE ABRAÇO
'J"

,
Sem dúvida nenhuma, o sucesso do momento é a composição cl:

Gilberto Gil, "Aquêle Abraço". Não há nuein não, à assobie, Ela' começo:'
a ser tocada há alguns dias atrás nas nessas estações e já 'está aí, éstourancl ..
na paradas.

,'. �'

"Do "retiro" que Gilberto Gil e Caetano Veloso fizeram na sua terrr

natal, saíram- muitas músicas novas, com' nomes .bem extranhos. "Aquêic
- Abraço" está in�luída nessa nova fase (embor� sejà possível que ela não

tenha sido composta lá no norte do País).
'\

O interessante é que Caetano e 'Gilberto Gil, sempre aparecem con-

alguma coisa nova. Sabem pesquisar, tirar o que há de interessante e.: "

,
cada modalidade de música e, ajuntando a isso tudo as suas capacidade:

, /

criadoras, criam coisas novas, verdadeiramente geniais.
�

E foi assim vest�dlnl1a que ela
assistiu a pri�leim d:;rrotinha de

sua, duplinha' fs.vo.qta Loló &
Pa'ulinho. Meio

.'

sem gracinha
correu pra casa trocar ele roupa.

E quando 'voltou de preto - seu terno d,e espadas
acabado. Aguardemos a sexta-feira portanto'.:

a 'havia

Todos os dois já deram muitas c'emonstrações de que são grande',
compositores. O Caetano Veloso com "Alegria, Alegria", "Tropicália I:

"Claríce" (de parceria com Cél-Pinam), e tantas outras. Gilberto Gil, cor;
>< "Procissao", "Lunik 9", "Louvação" (de parceria com Torquato Neto,

"Mancada"" "Roda" (pe ,parceria com João Augusto), etc, São, portante
dois nomes na nossa música populm', apesar de cometerem às vêz(ó'

alguns exageros, que são aceitáveis no meio de tanta busca de ,coisas novas j

.
'

_

Foi há uns dois dias atrás, que passanClo pelo.'quarto de' Dada, enC011-

trei-a amarrada na leitura ele lAm artigo de uma jovem francesa que tra
zia um título muito sugestivo: "Casar com conquistador, que loucura!"

O tipo descrito por Claire GaUois é o de um homem a.lto ca,beludo e

meio despenteado. Deve ter um vastíssimo e indispensável bigode, estar
sempre vestido de acôrclo �COl11 a última moda, ter sempre! o carro do ano,
e não esquecer nunca os óculos escm'os. Êle se prepara a�l)ra para sair
de seu carro, fazendo o máximu de pôse� possíveis. - No fim do dia êle
está morto! - Em câmara lenta êle apanha' no banco trazeiro a máqUina
fotogr,áfica (uma de suas ,mais preciosas arm'as) quando ,neste exato mo

mento, passa l:ma jovem qualquer. O conquistador apressa a manobra,
segura displicentemente a chave do carro entre os dentes, enquanto abo
toa seu paletó. Depois le';anta um pouco seus óculos escuros para ver a

ôlho nú a beldaele que passa.
.

Como conhecê-Io?-

., O CONQUISTADOR TEM SEMP·RE AR DE INOCENTE: Inocência que
desaparêcerá com o temp)'. Se ,falta a um compromii:lso, aparece com a

cara mais desolada, pois contava 'poder passar a tarde 'na sua dàce e ter
na. companhia. "Heim, minha gatinha, você me perdôa! Não fui eu o

maior prejudicado?" " '

Q. CONQUISTADOR E' MUITO DISCRETO: .:�ôdas'· as v'êze's' em que
você está com êle, e o telefcne toca 17 vêzes em uma' hora, mesmo que
seus ouvidos estejam afinadissimos jamais saberá se êle f2.la corn' Caroli
na, Maria, ou Jnaquina. E' Bempre com mamãe ou com um amigo qual
quer. E se um dIa você telefonar a êle, tente fazê-la pronunciar seu nome,
uma vez que seja. Nunca!
O CONQUISTADOR É HUMILDE E ALTRUÍSTA: -Antes de tudo e tOdcs, êle
pensa sempre em você. "Não há necessidade de que te prendas a mim, pois
eu te amo muito para te faze'r ;sofrer.'! Êle tem sempre entre 30 e 35 anos
- inúteis - é totalmente irresponsável. ""Eu não lhe disse, tudo ainda: Há
anos que procnro uma mulher adOrável que' saiba me conquistar, que saiba
me prender ... " diz êle com uma tristeza que desarm8. qualquer cristã. A
,essas palavras seu c;oração já começa a bater no ritmo da marcha ,l1úpciaI.
Com os olhos baIxos você pEnsa:, "E se fôI': eu a tão procurada'?" A pal·tir

. dêstc instante, minha cara, voeé está perdida., Êle não. E a luta vai co
meçar, e pão vai ser mole.

Se,você ainda não conhece a mr:Slca mais recente de Gilberto Gil, nã l

tardará muito a fazê-lo. Tôdas as emissoras a toca.� e, o mais importan\ �
todos 8.-assobiam o� cantam, pelo menos alguns trechos da letra difÍG 7

de gua,::dar: "O Rto de janeiro, f�yere�ro e março ...
" ou· "Alô, a�ô, ..

aquêle abraço ... ". A música "pegou" de jeito. No acompanhamento há '1

balanç� puro dG samba, com "o emprêgo de violão, tamborim, agogõ, surci'l
e apito,

Êsse samba-enrêdo promete muito.

THE ASSOCIATION

,

Quem conhece o conjunto "The Lenn6n Sisters",· eleve ter como un

de suas músicas' preferidas, "Never My Lave", que se encontra ins�rl(
no elepê "On The Groovy Side". É uma gral1de música. Mas eu s6 n,:;
lembro de tê-la ouvido com uma osquestra, além do conjunto citado.

Um dia elêsscs, eu ouvi "Never My'Love", na interpretação do gral1l'
conjunto vocal '''The Association", que já tem vários elepês na praç'
Ficou excelente a gravação graças aos inúmeros recursos vocais que ê5

conjunto possue. São seis vozes que valem por um coral.

'\VES MONTGOMERY I, JIl\iMY SMITH
, ;,( '� \

Vários !discos que até bem.pouco tempo só havia nas importadoras,
estão sendo editados no 'Brasil: o de Janis Joplin, o da trilha-sonora r

shaw "Hair" e outros. Eu, inclusive, já sllgeri o lançamento de diverso
.

Vou sugerir o de outro:'" "Further Adventures Of Jimmy. & Wes". E

foi editado nos Estados Unidos na etiqueta Verve que, aiiás, se ocu:",

bastante com o j:::.zz. Êste elepê a que me refiro, traz dois grandes nom

do jazz: Wes Montgomery (solista de guitarra) e Jimmy Smith (organista
A respeito de Wes eu já disse bastante coisa, mas de �immy 'Smit

não. Éle tira do órgão um som todo esrecial. Só ouvindo é que vo

poderia entender o que eu estou querendo dizer. 'I:

Neste elepê, portanto, estão reunidos dois gêni.os, que realizaram

cUfici! aventura de "casar" guitarra com órgão. E se sairam bem. Bc '".

não, otimamente benl. Se o disco for editado no Iirasil, o leitor po

comprá-lo sem susto. Eu duvido que não vá gostar.

o seu -programa
.\

:2011
' / Censura 10 an03

ROXY Melina Mel'couri

JENNY, A MULHER PROIBIDA

Censura 13 anos

i
i�I

22,0011 - Grande Jornal

TELEVISÃO
SÃO JOSE

.",bert:1d Leblanc - Júlio, Aleman
- Charles Aznavour

,k DESEJADA

Censura 18 anos

RAJÃ
13 - 19,45 e 21h45m
Rod Taylor -_ Catherine Spaak
ElO rEL DE LlJXO

Oensura: 18 anos

TV PIRATINI CANAL 5

18h45m - Enquanto Houver Es;
trêlas - novela
191:.10m Nino, o Italianinho
novela
19h45m - Diário ele Notícias
20h05m - Confissões de Penelo

pe -- novela
201130111 - Deto 1i.oclu;[cller
novela.
21,0011 Alô ... Bibi

GLÓRIA

17 e 20h

'Brigitte Bardot

-U SOU'O AMOR

C211SUra 18 anos

RITZ
'(

17 - 19,45 e 21h45m

Lorne Gl"€€ne - Rod Cameron
P:)1':ANZA, A LEI !)'" OESTE
Ccn::;ura 10 al�03

IMPÉRIO

2Gh

Fred Mac Murray - Vera Milles
NUNCA E' TARDE PARA AMAR
Censura 5 a110S

CORAL

1;) - ::0 e 2::h
Giuliano GemIna
DIAS DE IRA

TV GAUCHA CANAL 12

18,1145111 � A Ultima Valsa - no

vela
19h10m - A Rosa Rebelde - no

vela

19h45m - Show de Notícias
20h05m - A Ponte dos Suspiros
- novela
201135m
la

21,00h - G;rande Desafio - trans
miBllão via I\mbratel G:ntre Pôrto

Alegre e Cúritiba

22,00h -_ Teleobjetiva Crefisul

Os Estranhos - 110ve-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os b'ISil,ir8S'�reiniciaram onlem QS: p:teJetalivo� p,ala o

jogo, de do,.ll�gp conl'ra o ParaQltai;j f�j!en·d:o 'leves exereí

cjo: 'ftCf ç�\.'ea, lt!lt�; et,'b.e. Joel 'l�e! se contundi.u ,no pr.é�
}io de' 4o��ná� ·c�Rlrl1 a,Venez,*,� � Q ',Ja,ade pfo:ble",a
,da tr.e�a4�it Joio., $M4iÚ1ha, que se não çQlÜaf 'l;om o Ii�

Julaf éscatàr.\ ,b; ftlil:ti, �aga 'Q g;a1t�'hQ Sç.til�'! Q� para-
o

• • .�'
• '\

iÍl�iº$. çhe,p� .•"'iU1bt.
'. �l

"

" •
"

•
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,
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. 'lfiradfOifS
le J,i i6m�di��
J aJua;�W]
lilOr i,ai� � l�·��1G!.,Uti u������i��

, 30mente no c:'a 8 do próximo
Js de setembro é que será ere-
dada a reunião do Conselhn Ar
):,i:ral que tratará da disputa do
C .mpeonato da Primeira Divisão
( ;' jProf(issionais, O \nforme co-

1:,3mos do diretor do Departarnen
,

) de Futebol da Capital, esportís
Osní Costa, que adiantou te

.n sido abertas as inscrições que
;:ão prazo de encerramento na

spera da re)1nião, ou seja no dia
'i de setembro, acreditando que,
C" te ano, poderá haveI' um nôvo

3putante: o Tiradentes, de Ti-

.i L1,cas, que ,continua ) manifestan
) interêsse em deixar a Liga
'usquense, trocando-a pelo De

,rtamento de Futebol da Capi
l, tão sgmente devido à distan

a muito reduzima entre os dois

mnicípios e às boas relações que

.�l:'mpre teve com os nossos clu
lJ 's, No Campeonato da Liga
, rusquense o fll'aclentes' só tinha

l' ,:ejuízos, na maioria relaciona

'[JS com os gastos de viagem. Pre-
�ldicava-se e prej)1dicava os de

·,ais clubes c.:l liga 'em referência.

,eferiu-se) o h. Osní Costa sôbre
'. maneira' como os clubes da Pri

meira Divisão, em n" mero ele cin

(J, encerram a inclusão do Tira

:I�ntes ,no certame da CapitaL To

(:os se manifestam favoráveis,
. ,msiderando-se o c1ima de segu

! mça e hospitalidade que sem

l.),'e encontraram em Tijucas. Na

união do dia 8, após o recebi�
ento das inSCrições e discuss?o

( ) ingresso du Tiradentes (se é

,;.te o clube tijucano confirmará

,a inscrição), será tratado das

,rmas de disputa do" certame,
nfecção das tabelas do t?rneio
,:cio e do Campeonato.

.

,AVAI PERD:ERÁ MESEtO

OS PONTOS

O AvaL deverá me,smü perdeI: os

c: Jis pO\1!tos que conquistou antes

o São Paulo, e o Figueirense, re ..

'.lltado- dos marcadOres iguais
)S jogos que com dois clubes

1�':Sputou no Campeonato Juvenil

f':11 andamento, poIs ficou apura

(o, mediante a apresentação de

: ma certidão obtida em cartório,
1:ue o jogaçior João Daniel já ha

\ ia 'completado dezoito anos no

'nício do certame, pois nasceu em

rtezembro de 1950. O documento

foi incluido entre os papéiS 'dos
,,'ecursos enviãdo ao TJD pelos
dois clubes que, �ssim, terão ga

nho de causa no Calenda, pas
ando o Figueirense à condição
�e líder isole,do e o São Paulo

,
'

continuará como, vice-líder, divi-

llin'tlo o pôsto com o Guarani que

:.;erá o prejudicado, pois perderá
:". ponta que vem cliviclindo com o

tlvinegro.

Jvaí poderá
tontratar
Jairzinho
Está na capital o ponteiro Jair

'inho do' Caxias. O jogador che-

ou ontem ,trazido p'elo empresária
;_�du PintO. JairZinho, que está'

( m litigio com o Caxias, poderá a

certar c'om o AvaL,

Por outro lado, Jairz\nho fol

(onvocado para a seleção Catari

Ilense que jogará (;'a 11, em Blu

uenau contra b Parai.á. 'Desta

I'.laneira, além de ,iJ�Lrcos,: �:al:1-
:.J�m Jairzinho foi convocado pa-

1':1 o escrete ))'1:'J:i���,"-"0:rd2.
Sendo assin1, SO}j:: ;i 2q G .nt\:

" '), 'de convocados, CO:11 a incL,si'.o

do dí.r� Jail'zinho do

Esportes

od
Iluminação da Baía... ui
para regata da faiuco

de de demonstrar através um tra
balho minucioso sobre o mesmo.

Realmente, o remo ocupa, entne
os, esportes em geral, um lugar
'destacado e, por ser muito caro

:(frase ninguém, ou ninguém me�'
mo, hoje em dia, se aventura a

fundar um clube náutico. Os que
temos são quasl3 todos cinquente
nário Alguns foram extintos, ou

tros, no caso o Marcílio 'Dias e' o
Llmirante B:arroso, embora conser

vanc: J o nome a� expr.essões Clu- \
be N�utico, extinguiram o espor-
te para o qual se destinavam e

hoje se dedicam tão somente ao

.principal esporte que é' o futebol
e, ao que tudo inQJca, estão rece-

be ndo um castigo que deve t"or
turá-los por ;lUor> e anos jamais
conquistaram o título máximo' elo
Estado, ,o que não s� verificava
no remo, ,pois o alviverde chegou
a, ser cam:;leão em trê's oPo'rtuni-

'. guarnições concol'l'entes urri' trei- daeles e o grêmio colorado em u-
, namento para fan:i�,�anz�����': ,�?m,<" """,)T.�, "" '.'t..- L.

' .

.

as' condicões de'" \'lSlb'lldade sn
•

,

- , ,�\- CARPH\!TEIRqS EM AÇÃO
bando-se qUE!

'

é 'a prilneira vez Pdo Que temos observado,
que competirão à 1.uz artificial.

o presídenta da Federação
'quátlca de Santa

\

CatarIna, sr.

Eurico ,Hostel'no,' está' prêocupa
do com a organização, da Rega'ta
r.otuma da Baía Sul, marcada
i;ara. ° dia 15 de setembro' prôxí
mo, numa promoção da II FAIN
CO. Entende o maioral fasqueano
que muita coisa importante, pre
cisa. ser feita para que a prova,
inédita em Santa Catarina, se

constitua num sucesso. A super
visão da prova, que terá, confor
me divulgamos em PllÍl1,1eira mão,
sete páreos, inclusive o 'de o�trig
gers a oito remos foi entregue à
entidade que no E,s,tado controla
o ,esporte dos f.ül�tes.. A pl'inqpal
providência que dev.e seI' tomadQ-,
é o quanto antes, p'�'ende-se à ilu

minação ds, baíl:\, sul" não só no dia.
da dis!JUta, como pelo menos, nos,

cinco dias� ,que antecederão à- re�

gata, a fim de proporcionar às

Quer o presidente da FÁSC, se

pre tão zeloso qu�ndo se trata de

proporcionar às filia:-dn,s �à en.ti
dade tôr':''l. a segurança e conrôr

to, que nenhum detalhe seja omi

tido na organização da proy�,
Para tanto, estêve' na FAINCO,
fazendo-se acompanh:u do nessa

redator. Após palestl'ur. com a�-
,gnns dos responsáveis pela orga

nt3ação da major festa da indús.�
tria e comércio, cujas instalações'
estarão localizadas no prédio em

.
c,onstrução da Assembléia Legis,
!ativa, exatamente nas imediações
do ponto de chegar:3, da raia o

límpica da baía, sul, o que, certa

mente, acarretará, para o local,
ccupando tôda a extensão do a

terro 'da Prainha, um públi:::o ço

mo jamais se viu em competições
esportivas no sul do país, pois, por
11m momento, se esquecerá os

stfmds, ali armados para que seus

olhos se· fixem na inédita pl'ova

;emística que colocará na nossa

principal baía o feirte da' canoa

gem barriga-verde, o pl'esidente
ela FASC recebeu dos organizado
res a promessa de que nada vi-

I

rá a faltar, inclusive dois pode-
rosos holofotes que pertencem à

Bateria de Costa do Pôrto de São

Francisco do Sul, os quais, colo

cados nas extremidades da raia

olímpica, oferecerão a melhor vi

sibilidade possível às guarnições e

ao públi'co Ique acompanhará os

�

sete páreos do programa. Com a

baía sul iluminada adequadamen�

te, seriam evitados possíveis cho

ques de um com outro barco du-

rante (l percurso, com prejuízos
de monta para os clubes, saben

. do-se do ,alto preço de um barco
\'

,

� a remo, mesmo o de pequeno por-

te. Trata-se; evidentemente, de um

esporte muito dI'spendiosÕ, como
há temmpos tivemos oportUl;.ida-

11-

o r:covilr."nto nos galpões dos nos

sos três clubes q" remo, C,O�l se.us
,

trabalhan'do C0111

grandes, afinco, por vêzes exten
'('cnda o hOrário até á noite: 11;

que muita coisa precisa ser feita,
pois os barcos precisam de con

servaçã,o permanente, a fim de
"

que não venham a servir de le-
nha para o fôgo. No momento em

.,:'ue escreviamos a presente nota.,
João Flôres p',roGcdia Ulll� r(Cfor�
mama num eleis skf-ís l'ubro-ne

gros para treinamento, enquanto
que no ga)�)ão aldista' Cartas
Bonament, que o presidente
Francisco, Dall''Igna foi buscar em

Brusque, estavam a voltas com o

dois sem e no estaleiro riachueli-

,no, Antônio Ferreira da Silva, já
elevado a titular do mesmo com a

saída do gaúcho Fernando Iba1'
ra, dava os ultimas retoques no

double que ambos construÜ'am e

que, deverá ser incorporado a fro-
. ta do alviazuL

SÉTIMA REGATA CARIOCA PO

DE.RÁ SER TRANSFERIDA

,Notícias que nos chegam do Rio
,dizem que a Federaçã.o Carioca

de Remo' deverá atender à solici,

tação do Clube de Regatas Vasco

fia GaLna, líder do certame por

etapas do remo guanabarino de

69, para a transferenda ,da séti.�

ma regata, marca(�"l.' p'ara o dia 21

de setembro, pelo me'nos por duas

semanas" a fim de Propiciar aos

seus remad,ores P.�talíbio Magioni
e Isidoro Cendráo recuperar-se
da viagem que- emr:>reenderão ao

VelhJ Mundo, onde, como vence

dores da eliminatória de dois sem,

efetuada sábado último, na Lagôa
Rodrigo de Freitas, disputarão o

páreo da categoria, do Campeona
to Aberto Europeu de Remo, que

estará marcado para o di:!. 14 ele

.&etemb,i·o, na cidade austríaca
, de. Klagenfurt.

EDITAL DE' CONVOCAÇAO
A V A ':f. f" c.

Assembléia. Gelial
Na forl1,1a dos Estatutos '�� v{g��, cori.v�co os associados, para assem,

bléia geral que será realizada' n0 dia 31 do corrente mês, na Sede da Fede

ração Catarinense d? Futebcl� à.s 10 horas da. manhã para eleição do

Conselho Deliber,<ftivo do Cluble.

Não havenc10 núil1ero legá I, ?l: hom marca..,da,.a mesma será realizada 30

núm'ero, . podendo,--',--':0S depois elo ho;:6;:io pl;evisto" co'rn" qualquer"
t .. sômentc' sócios q:Lütes com �,TeSott�a,ria.
2']orianópolisi' 26' de agôsto 'dê 1969,

J,u.ão Batista Bonassis

subs :i :ui, i, plr
, ' .',

lei�= ���a���:s d�� ���sGã�� �:�:d, RaBI"
.

o' la Me'xl"co"\
.

retnícíaram ontem suas alivlda-,
"

'

"

>

"

.'

d..s com, uma,'eam�llha�a ie10s ',,'
"

,t, .\ i

••

� u' .:' '�' �;.' I
�' ,'. ,I �,;" l.:

campos co Gavea Go fe C ube. 'i, ',' \
'

Na. parte da tarda, o preparador
' ':".

físico Admildo Ch11'o1 dtrigi.Li 1,10);,:; ;";"� ;;; "

" "

Walther Souza,';
, /

ráp.do índívidual,
.:

também
" ,n:ü, "." "

"

, ": '

Gavea Golfe." Olube, À noi� 0,3: , , ,gohforme o 'anunciado ontem.meu
. .t�'�91'JlhO ,de hoje .s_er-á iI\tGit��ente

iogadon�s asstsàisam o jogo, B,o.,. .
��ta,tísticb) colocando o amigo leitor 'a par dos números, dós g,rupd� dez

tafogo x Cruzeiro. ' e} .o�.�e 'd.�l Am;ér-iG'a. do Sul, grupos êstes que. poderão ser decididos na

,

J?el que domingo foi substi�ui.,; <',' \ar;i:fil' ,qp,'I)l:�.J{iJi\1o> (;i:omiI1go, lV1a,s' antes. de faJftr das partidas vamos') aos

do por Brito, apresentou-se, 'quel:
:;r qí\l;t.�irbêc '�es�Mst�qOi;}':

'

d�up,o. :qEl-Z: Jogos dísputados _ Bolívia 3 x'
xando-se de fGrtes dores no, tpr-:' :

, AIJg�r:!H7J.ª:�'· +r- P.€:fll,l x Ai:,gemtina O _ Bolívia 2 x 'peru 1 _ Peru 3· x

nozelo esquerdo, e Gaso' não, se:',; ,,:.;�Q;i'{:lª,:Qe, A,rg:��tinà; 1 x Bolívia O, Campanhas: 1_0) PERU _ três parÚd'�$ .

recupere até dOlllÍniSO s�l'â. subs-;: ,; díl?2.tlt�çla.s, :�orn ,�\],âs ,vitóvil),s; e uma derrota _ quatro pontos ganhos'.e·.
tituido Dor Scala. .,:,'�, �"dq!;;� p.�tgi.(l,Q,�.; A, seleção Inca marcou cinco tentos e sofreu apenas dois,

" �,; :;,.tendo:"um, s�ido ,de três tentos, 2Q) B,OLIV,IA - A seleção boliviana já
'. :ê�,<;�hJJW $llâ,p�}':tioJpl;lÇã0' neste grupo, disputando quatro' partidas,

,

,: yeQC:fil�gb; ÇJ.JIJ!S � perdendo :qll.a.s _ tem quatro pontos ganhos e a mesma
, 'q't�.fLi!I,ti4l3l[t� de �pnt()�;, pe;rqi_dos ,'" ql,(lrccl,l ciaco teJ;1tos e sofr�,u seis'-

oefidt de um tento. 30) ARGENTINA _ Três partidas disputadas, colhendc:t '

ll!na� yitÓ11!ª e çl;u.� ÇÀe:;:l'otp.S _ gois P<2BtOS g'anhos e quatro per-didos -

'111arcqu apenas dois tentos e sofreu quáúó � ci!3ficit de do�s. Domingo
O g'!'<il.J.?Q pod.e�A s.e1> O€ciçlido cOlll '0 jôgo'Peru é,Argentina, marca,dü para
��ftJi(9.§i N:çes, .os, n!:?,1:'\:\�U1c)� j_og_aI)ão pelo simp�es emP::tte Rois lev'am a

v8,:nt�I?�' Ç\3, Vít.ó.rÜi" çi� LJWa,· Se a, Arg��1tiha
'

vencer, O,S três países
\

'

_,
'"

dil?,lllut?ol'ã.P ll.m t1,ll'np e)!!tra,., gl'Oyà'{elmente em Santiago do Chile, GRUPO

\ON.?i.E, _ -!Qg�s c;jt\iR,\!tlilJ:lPS;:, COlôJil'!b,il;l. � x Ven\l�uEiIa, O - VeNezuela 1 x

Colõm,bia, 1 _:_, Bmsil 2 x Colômbia O, - Paragllai' 2 x; Venezuel;;t O -

Br.l!_sg � �'yeI}ezl1(3�a, O, _ Pai;\lgll.ai t x Colômbia O --:'" Brasil 3 x Paraguai n

- )?'�:r;&;g\.l,ªj 1"" lÇ. Ve!l��uSlla:' O _ Bras�il 6 x COIÔl'rlbi:;t. 2 _ B,rasil 6 x
, �\' , ',' .

\

Velie�\1,ela.,i' O e� r.ara,glja:� 2· x Çolômb,i� 1. Campal)1daS: \lO) BRASIL _ Çinça

jog?s>') c,inco vitó�Ü!,,,, _ qell Jilonto.s ,ganl)o� e nenhum p,erdido - mal'camQ�, EE

22 tentos, e sofremos �lois (no Brasil contra a Colômbia) _ s,ald.o de vint�
tent<;>s: �2°) Paragu�i.i cinco jogos disputados, qu.atro vitóx�as e um:} ge_Fºl,Y
'(Btasil) .;- oito pontos ganhos e dois pérdidos _

mars,0u ,seis tentos 'ê- '

so.fréú. qti.l1tr�; �alq0, Q'� dois gols, 30 éo�ôrnbia ..::.._ Seis j�g&� dísputados,

tl,,11;}�;< ,Xi�6,��,�h., '\l.Ip;(��n-l'{&-t��,e_ ,g�at!'2 P.e.n:Qta,s, tr�s ponto,s \gal1hos e :pove,

p'erd�d?�.: ,.l'4�.J:HW 7' ��;t;l.t�l?;'::!O, � :;;Sltr�u:
�

'çlÇl.��" ..d.ef2C?�.h de, Çip'Ç2",,_.\ento�;,�,:��X.:,
VeIi�?ti�J�a _, S,eis ;gaF�b_d,!iJ;), ap,ena.s. llm empate em casa e CInco den:otas,"
tUIl .R9.ntq· gfl.nh;Q" e. Qn�� p,e:çeliaOê. Mar;eou um tento' em s(3is' parÚdas e::.' o

s,ofreü dezoito, defícit de 17, Donlingo" :{3)!ásil :X' Paraguai n� 'lWaraca��j
jjta��l.ph.'ÔR: j�g�UldQ pftló. emrmt;�,

/

';l, ,

er

S0SA JOGA,

Os paI:aguaios chegarão ao Ri,o

.
na sexta-feira e t}'azem G0l110 no

'vidade a volta ao, (!(m�dF0 do "'Li,..
bero" Sosa, que· n5.9 pôde atual'
no pl'imeiro jogO con.�m Q BFa-.
sil, porque foi e�pürso em 13'ogo
ta, .e, conseqwmteme11te, SUSP"r,lSQ

pela FIFA,

o. téeniGo, da seIecão d0 EaFa",
guai José Maria Rodriguez, a�ha
que a sua equipe l(mge da. tQ,tai
da fanática do _Estádio, FW;lll.tO

Sa,ionia render mlÍito.poàel:á
mais, não se mostI'ando nem UU1

"

pouco, impllessio11ado, com as gÇj-
leadi1s. que os brasileiros aplio�
ram em colombial1ÇlS e v:�ne2íUe

lanoso
'

,,",,,J.\j.o?sa�,_, def.esa ....,... ,diê§fil ..- é" "1"

b�m ,melllOr e�vamos faz�r' iún jO":' ,

é go dUrO.

SALDANHA IRRITAD01

Mostrando-se um pb�co irrita:"
elo com as, criticas que' ,têm: sido
feitas' à defesa da seleção br;1si
leira, o técni,co João. Sald:d:nha a:::'
brmou com. ênf�se que o time es:'
tá muLto, bom no se.u entêl.1dtni '\e
se tiVer que molhorar nã0', ser-á,
muito mais do que iSSO que- e,stá
aí."

-- D.eus queira -- àisse. Saldli:-,
nha ontem, Ina ,C01lc€.1-ltracii6 de
São Conrado' - que, esta �elç.çã()
cons:ga so classificar e po::;sa; aÍ)l:e
sentar na Copa dO Mundo do· Mé
xico o que está jogando agora.,

pois tenho certeza. que "ai dar

para gar'har, de todo� OS adversá

rios,

ZAGUEIROS, SUP,ERA\DOS

Saldanha argumentou qúê não��
.

cOmpreende os motivos das eríti�
,

-- "

.'. "

cas à defesa da seLeção. br,asilCi-:-'
ra:

ls.s_o, 's.ó pode se,r coisa 'à:eo'
, quem não t,em o que faw.r @ ri",
ca especulando. Afinal, de que
êles não gostam. e O qQe consi":
d'::�'anl 'de errado?
A resposta partiu. de um jQr,�

nalista, que tomava p'arte na C011-
. /

-'

versa, explIcando que a toreida.
brasileira considera alguns, za,-'

gueiros da s,eleção coino supera.-.
d,os. E o técnico aparteou,-o ime,
diatamente:
_ O Edu, o Jairzinho, o Gér

son e até o Tostão, também já,
nãO' estiveram nesf!b, relação de

jogadores acabados para a sele

ção brasileira? E ,por que hoje
são vener;:tdos?
� Olha _ prosseguiu _. estão

até querendo inventar de barrar
o Pelé, Pois juro que Pclé nunca
foi tão útil a uma seleção c"nun
ca jogou tão bem para ela como.
está 'fazendo atllalmente,

�_.-a(!
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.• ,Nh Setor amadorista;
., ,,' ',"
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,-
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I

'

"

.

, k", :" ·\:t�l
, .çoru�nj;o\l-se pela ciçl�de de, que o treimidor !H�milto!l BerreM, teria

.
solicitado dispens� do cargo de treinad�r do selecionado de futebo'i' 'de
salão da cidade que se prepara' para o Torneio (Ivo Va�'elai e X '�YJgO,5
Abertos,' 'h,"

'

xxx

ontem a i'eportagem' procurou o tr,einadol' 'H-arpilton, Berreta, visando

'esclarecer .. a situação aos nossos leitores. Na ;�rdaele ',o' treinadqr encqn

tr:Íj.'�� çl�s�o.S�os(i, cqm. �: at1,la� Situação já que 'mar:ca os treinamentos e .�.
�f�nd,e- - �iOI;i'Ç\; çlQS, � atletl;ls não., comparece aos treinamentos físicos e,

coletivos�:
", 'I \

'

I.: (..

,
,

"
'

;x.xx , (

,

'Eili vi�ta djsso; l3.erreta mostrou-se interessado em entregral! o cargo

?O�: '9!ire�(}re� da,. entictade :salor,lista
�

uma vez que. n�tou, estar- havendo má

YOntaM pqr, pai:te. d� a,lguns atletas, o que �ntI;etànto não se positivol�L
�

.;: ...

"

.
. �. -..

-

-

.

,.
, xxx; , , I

'Qp,t�m:a;\·�.eRQ�;tª,g:el,ll ��anteve cOl(lver.sações com �\ diretor da entidade

�álOQista:' deêBQf�ú;;ta SidneY Damümi, que confirmou o desejo de Hamilton

�ertéia, y� eI'ltreg�r: o ca,r;?t0 ma� q!le cçmf.i.rmou tambfm o interêsse da

entidade, enj mai1e�,lo no cargo.
"

.... •
.• ?Zlo!.

" '. xxx --

" ,: '�Oesta �forma, 'H!miilton Berreta fLPÓS ma!lter. cOntatos com diretores
Iii� Federaçã� Catininense de FutebOl' de Salão, r�solveu c�ontinuar a tesi'!1,

,

\.

�la sel�çªo,. a,ceitando ªs�,im as p(mdgr:açõ�s dos diretores da entidade,

•.
,

xxx, --

,

0, e�t�d�Çl d.o Ml'J.él'ica Futeb.ol Clube, de Joinville, vem "passando por

::;eforrna"s ª' filjl Ç].e, qU,e várias prov�s de atletismo sejam a�í disputadOS

]íielo.s � Jogos Ab,erto.s de Sa,.nta Catçuina.
-'_ xxx -,- "

Também o PaÍácio dos EsrJOl;tes, da lI(I:;t.qchesteJ;' vem passando por
radicai;; transformações afim de que esteja em condições de .proporeio
riar aQ públieo e �os' próprios aUêtas melhores copdições, para a$ disputas
dos' Jogos Ábt�rtos de' Sarüa Catarinfl,.

'_,_ X:l,\X _--

O Conselho. Técnico de CiclisJ;llo da'Federação Atlética Càtàl'inen�e
deu "a' conheG8;l.' o" n0me dos seis atletas ,que estarão. integrando à nosS'(;L,
deleg�ção 'que participará dos Jogos AJ:i�ntos de Santa Catarina, marcadOS
para o próximo mês em Joinville,

'_'-. ·f����i \,.'.: .� I:;,
:�"

. _; �

Assirp é que Aurélio Soares, com� duás"lIr!tórias e um segund" ltl:�ar,. .

nlj\_� li'�ig1J��tó_rias realizadas foi o prim�iro] cl3:$sifiCàdo, somand() 29 ':P?n\o�,
:r;;� SlilgYlld,o lugar: classiflcou;se Leandl�O de"Of��eira quei-obt,eye 20 �6n.�r, I

cEl,m .u;u segunqo lu�ar e àois terceiros. Em 30 l)!H�ar com 17 pontos ãpare�e

Pa,ulb n,.69�.ft.D que conquistou um p;:imeir.o Jug)\} fi doi& quartos lhga"r�!i�)\
E� 4,6 higa!' Nilton Dela Justina, com',13 PPtl.tV&:,;l5? lugar José, Elisé,u ,�(j)Si. ':

_,"
.

-�,
.

'r
-

' " :-,' " .... '..r.: ! -'I'

ê�.Q%_o_s;� e'qw !l pontos e finàlr,neFlte- em 60 lugar Faulo' José Peres ....com R}

I!l��tp.s, ��tes 'Ciclistas' vão até Joinville' represeu'tar Florianópolis" no�,,',
, �'o!gg.Qª 4.ber�os,

.
. \\ ' ,

,
',' , }, \

. f
.

xxx --

TexC;111Ps IlPl" 'p,l\óx;imo dia 15 de setembro a realização da primeir!l
cO.Í'nl?eticãó: I'.em,i,stica noturna no Estado de Santa Catarina, denti-o dos'

fest�jps Gla; I� �AIN,CO. Nesta oportunidade teremos a realizaç;ão ele sete

l,?ª,reç�, g�\'Í1��90s, sendo que o d,oublé será substitp:ido po� uma, iole deI
� e.Q�," "

.:.

•
' i'

':.' XXX ,/f
, Após � (r.eáll,zàção ci,está competição temística not'ill'na; os vencedor�:#�'
dos, 'jJiitec).<; repl:esentarli:o Fíorianópol1s ,nos X .Jogos Abertos de Sant:ftAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ua Conselheil:Q ÍVíafrà/37 "....� ,'-; ,

, <
Fone 2615,

oriaI)ópolis, ,_ " ., d·. ;.,i,_, ,-o ,Sa�ta .Cata];iR�:
h;sán u'ras --'- ProtestOS -, p'rocurações." - Fotocópias
Operando eorr� 'copiadora,' ,eléttóniça, . pata rePl:oq\I:..,

o de qW41quer. doc,umento.com TapidltZ. e ptecis�o � I

eumento-:: 'sigilosos podem, se:,: .Tút'Jcopiados diretàmen-:
pelo intf'L't.�.�Sad�'�

.
.

.

"""r

CnÚrRGIli.O I)ENTISrfA,'tIMP,rJANTOtiONTISTA', "

C IfO'·':_:' 10!ti'J '; .:
�m' C\'TSO dr- f>p!X'('ía!iza.çâ,o. . i�:tern.acjoríal de im�"
ntes INTRA óSSE JS. Técnioa" Franc�sa SCIALOM:
�ua J'erónimo Co�'lho .. '3]5 ,e: 317 - Fone 3158

.

JOINV14LE - SG
.

C01\1ÚNIC.\çAO .

'A Dir�toria do Lira 'Tênis Clube, tem a saÚsfação de
munieat que se encontr,ajn' ,àbertãs as, inscriçõe� pard
butant2s, de 1969, à 'serem a�tesentqdas à sociedade ,no
ilr de Gala no próxhri6 'dia fl' ,de�outubró. . .. ,

Co�unicamos 6ut.r.o,1l�in�,. 'qüe�.as �ns�tições encerràri.
á dia 10 de seteI11brà,,i;',

.

': .'.;.'.� i'; ,.r:' � i '.
,.

.

.' I A'rlel Bo'rtaro'FlIho :_ Diretor Sóàià.l
: \ �I < .... '. \ ,',' ,.'''- te 1

_

•
- \ .�., <. ,

. � TE]f Ç·A/,P·.·
A grandE F'pol� ganhf\' �ÍI).a\ çªs'�� cOmerciál .e�:pf.Clh
da em bicicH;t�s" I'!tn' gerª1. :Jamb,retaS vespas .l,'l1ü'w;
letas e motores mari-timcls, ' ,". .

.

Faça-nos uma visita ii' ru�: :Co�s.: Mà�ra, 154;
UrDA, E:� Rainha da�' biGic)etas, l.
_------�'"'-, ...� ..��:.J:'�,..,tr': -,.\ ;' -�,.;__,_-...-.....---..,...-

ARGEN'(,INO ' JÓIAS

LIRA TENIS CLUBE

JERRY ADRIANI DIA 20 NA SOIRÉ DA PRIMAVERA.
O cantor' JERRY ADRIANI estará se apresentando

dia 2(} próximo na soiré da. primavera rios salões do Lira
Tenis Clube, numa homenagem as debutantes de 1969
do clube .da' colina. <

As mesas para a tradicional soirée estarão à venda
secretaria do Clube' ,a .partír do dia 10 próximo.

35 DEBUTANTES INSCRITAS PARA O BAILE DE' GALA"
DO LIRA TENIS CLUBE.

Trinta e cinco. meninas-moças já se encontram ins
critas para debutarem êste ano no Lira Tenis Clube. ' O
número já é bastante alto pára o -Iímíte fixado pela di
retoria' do clube, ou sejam 43 debutantes, o que corres-.
ponderá aos anos de existência do clube da colina.

As inscrições poderão ainda ser feitas na secreta
ria do clube até o próximo dia 10 de .setembro.

,JU1Z0'D-E ÚIREIT� DA SÊGUNDA VAR� CíVEL DA
CAPITAL

'

EDITAL DE.·CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA.

(30) DIAS
, O poutor ·PAULO. �EREGRINO FERREIRA,

Juiz de ,Direito da 2,a Vara Cível da Comarca
'de' Florianópolis, Estado de' Santa 'Catarina,
na; forma da lei, .

.

�.�Z SABER -:- aos que .'0 presente edital de citação vi
rem ou dêJé conhecimento tiverem quê' por parte de ÀL
MIR MARCELINO CARDOSO, brasileiro.,' casado, ope
erário, residente nesta 'Cidade, foi requerido em Acão de.

Usuéapião, um terreno 'situado à ttia.14 de Julho, Coquei-,
ros,- com .a área de 158,62m2; faz·endo frente à· dita rua·
com, 13,28 lUS; fundós com. Ernesto Ri?;enback, medindo
11,22 ms.; sul com Eriberto :8, Ramos, medindo 15,76 ms.;
norte éom Nicanor Arêas�, me.dindo 11,14 Íns.· Processada -

â 'fustrHcaça(j' fui 'a tl11�sma julgada procedente 'por sen-
tenção E, 'pat� qu�' che�ue ao conhechpento de todos, foi
f'xppdido o presente edital .Que será ·publieado .na forma
,da lei e afixado no .lugàr de costume; Dado e passado
'nf'sta ci.dad-e de Flotianópofis, ilha de Santa Catarina,.

aos oito dias de agôs,to de mil .novecentos .. �, sessenta. e

nove. Eu, Jair Borba Escrivão o sub�crevo. '.

PAULO PEREGRINO FERREIRA
JUIZ' DE DÍREIT'o

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

, ; NOVENA PODEROSA :AO MENINO
'I .•...

",
: :'.' JESUS DE PRAGA '.'

,i. ?h f J�gU� ;que di_?seste,s: ::
.

'Peca e rpcPhp,ras; nrocura -e' ac-haras: bata. e a porta se a

brirlí;: Por intermédio de· Maria;. Vossa Sa�rada ·Mãe.
EH ba'tõ, prOCUrO e VQs rogo. que a minha prece seja

n,tendida .1(Menciona-se .o !?ed�do), ,Oh, Jesus que disses-"
te'!:;: Tudo o que .pedires: �o' Pai em meu nome Êle aten
dPfá .. ror jntermédio dê, Maria, VQssa SM'rada Mãe 'eu
hnIíliÍdemente rogo ao Vossc/ Pai 'em Vosso' Nome que
minha oracão seja ouvida CMe'ncionar-se o pedido), Oh,
Jesus. que dissestes: O céu e q. 'terra passarão ríJ:as a mi
nha palav'ra não pàssará,

'Por interm€dio de M:itia; Vossa Sagrada Mãe, eu con
fio que minha.Wa'Qão seJà ouvida (Menciona-::se o pedi-·
do). .

I <' '. .- '.

.. ,Rezar 3' Ave:':Marias e',l Salve Rainha, '

'. Em .. ,casos. urgentes essa novena deverá se1" féita em
horas (9 horas)..

'.' .' .

:Mandada pUblicar. por 'ter tJlcançado ,uma .gtl�ça.
" ,(' M, L,:'B: S.

\ "

, .-

revei1d�doJ.;,;�u�ó'r'itado \IOU�s\vág.en
C. RAM(1)S�,'S';A'. .comércio e Agêricia
Rua:.. P�dto De�oro� 1466 - Estreito

:bEJ?A<RTAME)NTO
.

CE,NTRAL DE CÓ�f�AS
.. '. TOMADA DE PREÇOS',N,o 69/1.080,1' .

,

:' .' i> A 'v 1"s o ,.:. '

" .�::i,.'à' I?;;artamento Cen:ti!;l.l. õe Comprás! tcí.rf_lá, ,público,
'

, : pata c!:ln:J:reciri1elüo dils 'iriteres�ados; qUe· ·rec�lJerá pro":
, jjo$t.as·: de ,:firmaS habilitadas 'pTe!iminarmente:;- rios têr

',': mos.tlo",riecreto L.ei ü:o 200, de 25 .déi féve.réíro 'de' 1.967,.

'

at�;ast3, horas do :dia: 16-09.�6.9: para o forriechnento de
material '�e expediente; destinadõ ao DEFiA�TAMENTO
CENTRAL DE COMPRAS. O Edital encontra-se afixado
na séde do. Departamento Central de Compras, à Praça.

.f Lauro Müller n,o 2, Florianópolis, onde serão prestados'
os esclarecimentos necessários.

Florianópolis, 26 de agôsto de l.!J69.
RUBENS VICTOR DA SILVA

PreSidente

. �

ít=iaiez -aa;r_:é:HW5J : .'AWCiJ<iP "ltSelS

, , .

.

,

QaJilGADAà EM FLOR1ANOPOL1,",
14,30 hOl1lS
2'1,'30 horas

.

.
5,00 ilor,as

CHEGADAS EM LAGES
"

,,�, ., 14,30 horas

$A�DAS }.....\GES
(.\,0,0 hót�
1)3.00 hO�e.S'
�1,OO hotilS .'

SAmAS DE FLOIÚANÓPOLIS
l$;O.o bQr�s " '." t.

do labirinto de Cretanicas, de vez que a numeração
erudita era sexagesimal. Foi, por
assim dizer, - um número sagrado
para povos ancestrais; e o valor

,tradicional do número doze chega
até nós com os doze discípulos
de Jesus, por' exemplo, os doze

pares de França; os 'doze meses

do ano; a medida de quantidade
dúzia, etc. e mais, as primitivas
doze horas 'do dia e as 'doze horas
da noite, que eram variáveis pois
durante o curso, de um' ano, o

espaço decorrido entre dias' e
noites modifica-se,

x:x x x
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qi.fic&çÕes . ímperceptíveís que, s�
ácumul.am para gerar novas íma

gens, 'e' qUase' sempre, imagens
paraleias. No .folelore. vê-se. inte,
,ressante modalid.ade. para conser
vaI' um' acontecimento:- Mnda que
.� transporte seja onh,.á.,�iguração
é estátfc!l; o folclorê póuco solre
as influências. ima:giri�b:vas,. da
mente

.. Por, .

isto ml'!�'fn��'" a -saga
folclóriCã é precisamente docl!men
tária,
A' teçítura das lendas ,são ba:;:

tante sintéticas, ao' contrário dos
fatos registrados que são muito
ilustrativos por figuração '. As
lendas são informações; os figura-,
tivismos são exemplificações, Os
povos confiam mais nos �xelÍlplos
ôpticos que nas referências vocais.
Por is�, os regist:ros do' passado,
rio folclore, são associádos de

pequena parte expositiva .e grande
temário exemplificativo,
Quando se sabe analisar, há

mais informações '
num.. registro

folclórico que em documentos
escritos,

o Folclore na Astronomia
possue a

imagem da nossa Galáxia, com os

seus braços e grupos nebulosos;
para o egípcio era o Deus·Apis,
o Boi; e o seu culto festivo gerou
as danças. do Boi-de-mamão que
produziu nos povos híspanos as

touradas com animais verdadeí
ros, .ao invés da representação
figurativ!3" Por sua vez, nas sagas
chinesas do celeste império, a

Constelação de Escorpião se cha
mava Dragão AZUl, e era festejada,
significativamente, por' grandes
Dragões de 'sede e papel, que teria

orígínado, posteriormente, as ber
núncias., Já a Constelação do

Carneiro, que marcava o início da
Comecemos' pelo Zodíaco na

tradição helênico-ccássíca. . Na
primavera, para os povos palestíGrécia .pzirnitiva, havia uma síste-
nos e caldaicos rememora a 'ma-matização religiosa legendária;
neíra mais antiga do Carneiroperdida a' mensagem stgnífícatíva>
pascal.para cada um dos deuses, a tra

díção estaneou E' se tornou mito.

Era. o iníc�p, da, sua' mitologia que
hoje nos ·eQc:,fn�a. .Cada um dêsses
deuses �:' d?ltsas, \ efetivamente

possiliam;.jurt: significádo cósmico
ou hístórtco local; mas a lenda

perdeu-se .. na tr!msmi�são oral e
testeu a. imagem: figurativa. Mm"

a. notícia' ancestral intol'mav<i
assim' no" Z(')(Üaco: Constelação do

Car�eiro,: �,. sigp'�ficava o Carneiro
.

do fósão de· Ouro, imolad.o a

Júpiter o 'deus Supremo do Olim

po; à Constel11çãõ do Touro, pe:�
sonificava

.

o disfarce que tomoll

Jé.piter para raptar Europà
depoi� de. pavê-Ia metamofosearro
em novilha; a Constelação dos
Gêmeos recordava a lenda 'dos
dióscuros' Castor e Poliux; a Cons ..

telação do· Carangueijo lembtà\"a
a tradição daqu�le monstto en�ia-
do ''por Juno, contra Hércules

quando combatia a Hidra em

Lerna; o caranguei:o" gigante, �bu x x x x

Câncer ·no falar dos povos latinos Mas, de conformidade com o

que conservaram , a tradiçãó, foi primitivo Zodíaco' dos povos
morto pelo 'Heroi e � deusa' o Iv'lesopotamicos, igual ao que -atual·
levou aos Céus; a Oonstelação de meilte considéramos, as çonsteJa-

'Leão recorda o H�ão de Nemeia, ções Zodiacais significariam even

. morto PO)' Héicul(3s; a Constelaç�o tos da Vida. na 'fer1"a; distinguiam
da Vírgem'

'

.. recorda a piedade fenômenos. e' lugares geográficos.
filial de Erígona, ·'filha o.e Icário; Assim, o Mar era indicado pelas
nos povos atenienses' era As-trea Cons'telações dos Peixes e da
(deusa da'Justiça) fHha' de Themls Cabra Marinha; os bosques pelo
e Júpiter; a.'Çcinstelação da Bàlan- Sagitár�o; o deserto, pelo Escor

ça' é fi) ·síinbÓ-l0 'de As-trea; a C.ons· pião; as florestas pelo Leão; os

tefação·: do , ÍEsco-rpião ., recorda" 't� pantanais . pelo Carangueijo; 'os

animal .que picqu ',o calcanhar 'rle campôs pelo Touro; as fontes de
Orioin a, mandado ,de Diana;. a água potável, pelO Aguadeiro ou

Constelação ._ 90 é Sagitádo . é uma Aquário; os altiplanos pelo Car

homPcnagem' . legentlária ",.a C;híron, 11eiro; etc. Em cada grupamento
o ,Centallr:o; '(', a' Constelação '.,c)e étnico, o. Zodíaco revela sua

Capricórnio.\,
.

rtlcordà. a cabra história, seus animais, sua geo
Amaltea·� qué- ,deu' de· .' mamar a grafia, seus deuses.

Júpiter; .
a Constelação' de Aquário .

x x x x

é uma, leml;lrança de Ganimeqes, A ConsU::lação ,da Cruzeiro do
(') aguadeiro; a, Constelação. _dos .Sul revela a saga do Cristianismo
Peixes' é a recordaçãó. daqueles para o Ocidente como a Con�t6-
peixes que trou:x:era;:;n' Vênus em' lação .do Touro também mostra
seus dorsos, ii;Igindp de Typhon, -o .'u saga .indu dos' Vedas, É nisto
gigaI)'te. _ : . "'o � .. ;.' . .• que r�pou$a !'j. beleza das Conste-

. Jações, a históri.a da Terra e do
seu folelor., geral escrita nos

Céus. A legenda, de Cristo é asso

ciada ao Cometa de Belém, tanto
igualmente às lutas de Traia estb.

. ass02iada a uma grande aproxi
mação do Planeta Marte. E dêste
modo, planetas, estrêles e Cons
telações vão contando a história
do mundo,

nos

bela

Êste o quadro' ,ocidental
.

do
Zodfaco atual:' E ., as Constelações-

, .
-

, ..'

estão 'dispostas' :no. Céú astronô-
mfeo de flia;neirá que neíe se pode
ler a história fi à. saga'· folclóÍ'ica
da Grécia iintiga :e 21ássic�; e 0S

.

astrônomos :cultivam êste folclore'
notável e Írtl:.jito informativo do
passado que. \tE)�e. O Sistema Solar.
:Oe fato, olhándo-se o Céu se pode
've:r a- ·ConsEela.çã'o de CarangueijoJ
rnqr,dendo -o:: pé ,da Constelação de
'Hérçulés; ii' �rent�' da Constelação
de Hér�t.1le& �,�stá, a Constelação qà
'Hid:r;a; ,: a. ,éortst�lação do Leão
. párece

.

ao ;_SU6�0�0 estar em 'luta
corri a' Co�st.elação .

ele Hércules;
a Constelação'_ <;to Escorpião parece
estar lançando o aguilhão da cauda
contra a Constelação de Orion; ,ao.
mesmo tempo em que a Constela

ção do Touro 'parece estar inves
tindo sôbre aquêle heroi, o que
relembra um dos seus' doze traba
lhos. E assim por diante,

xxxx

Na saga fOlclórica de Câncer,
da Ilha de Creta, a Constelação
do Touro significava o refúgio do
Deus Minas, ou o Minotauro em

seu labirinto, após ter sido morto

por Teseu, A própri(i figura plana
...

CINE CORAL
,Hoje às 15-- 20 e 22h

Censura 10 anos

x x x x

A dança dos Ciclopes, ou gigan
tes dum só ôlho, como Polifeno,
que foi morto por Uli�ses grego,
era um aplacamento à ira de

povos gigantescos e desconheci
dos, e poderia, por evolução, per
dida a mensagem oral, ter gerado
as maricotas e os bonecos do
folclore mediterrãi1eo,' que üsam0s
hoje nas linhas ascendentes

açoreana_s;' a Constelação d�
Baléia cor.ta no ,céu a história do

profeta Jonas co�o a Constelação
elo Peixe Austral, perto da COríS

telação etc Argus; o Navio, conta
a. história' das Sereias, que eram

as mulheres de Cirene, com a

parte inferior elo corpo envolvid.'!
em peles de peixe, que cantavam

às\ noites de t€mpestade, invocan
do a pesca e que tamto apavora
ram Ulisses, com seus maviosos'
cantos.

\

xxxx

Cada festividade representativa
folclórica é a repetiçdO duma
mensagem antiga; uma recorda
ção; uma lembrança duradoura.
As danças figurativas são ou um

esconjuro do aplacamento às iras
do Cml!_10 ou um tributo de gra

tid!io à NatureZa. Tudo é feito
em relação 3;0S eventos cósmicos;
ou os eventos da Natureza são
levados ao Céu' em tributo de
gratidão. E por aí se marca o

passado
futuro.

do Universo e o seu

Conhecer a história da

AGRADEqMENTO E' MISSA
OS familiares de GUILHERME SPECK, profundamen
consLrnadus com seu súbito falecimento ocorrido em

do corrente, agradecem a .tódos, ,que os confortaram
�qu.ele doloroso transe, bem cômo aos aQpegados 'médi
os: .Dj-. Antônio spíssa, que o tratou ern sua longa en-:
rrnidade, e Dr, Humbej-to Perderneíras que o assistia
os· últimos momentos, convidando outrossim, aos paren-.
s e amigos, para assistirem à MISSA de T' dia, que,

na

Ir. i.ptel1çáo à sua alma, será rezada ...no dia 29 do corrente
,õxca-felra) às 7 horas. na IgJ'eja. de santo Antônio.
Antecipam agradccírnentos aos que comparecerem a

"e ato de 1é e caridade cristãs.

--,--_'---C:AKTÊ-ÍRA 'Ei�AVIADA
Foi extraviada a carteÜ'â 'de motorísta pertencente ao

'

� .
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,

I � J
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r, Gemlju orree..
, .' .';' : ,> I

, . � .

, '.�·�I�.���·.�'��------�--_.�--
FU'JDO AUTbMOBlLisTICO. DE' ESFôRço

l' GÓOP��ATh:,O
_

.

EmTAL DE. CONVOCAÇAO BAILE DÉ GALA DIA 11 DE OUTUBRO COM WALDIR
• ,i\ss,embléia ;Ex�r�QJ;dinárja CALMON E NEYDE ALEXANDRE.

.

O Fundo Automobüístíco ,fc:le" Ésr'ôr�o Cooperativo . . O, Baile de Gala do Lira Teniil Clube será realizado
ACO, 60NVOCA 'os �s�ípia!;'{o.l:l },\Pseritos . no FUNDO -_. dia 11- de outubro próximo, com a fabulosa orquestra de
tal' de Flcrtanoperis; � cbm'pareoétefu' a uma As-semblél&. Waldir Calmon. '

;ral E:rhaàl'dináfi� a 'sér realizada no dia 12 do mês " A apresentação da,s"debu'tantes será 'feita por NEY-Sétembro 'do c@l�'ent;e, anti ràs 19,00, horas, na sede ds DE ALEXANDRE o- maior nome' na televisão nacionalciedade dOS�tit.�tlOF�� 'd� ;�lorianópolis, si�o à Avemda como. a!jtes�mtad'onl, .exclusíva da televtsâo .,RECORD..
anro Ral,110S p.!��,16,· nesta cldad'e!s!para dettberarem; de . "

. .; '.,'

Mdo com a 'ail '30 do Regulamento do' FACO, sôbre a DIA 6 DE SETEMBRO DESrFILE' DE MODAS..uinte: ;;'i;' -I Dià 6 de setembro próximo, numa. promoção das alu-e
, :' ORDEM DO 'DIA ' '

nas do 1.0 ano do Curso Científico do Colégio Coracão de1° � Corrsolidaçâo definitiva da Tabela de Mensa Jesus será apresentado um eSPeta:�ular destile de modas.Iídades. .

,

'

... '
.

'" Logo' após os presentes poderão participar 'de um en-2° - Desmembramentô de' Régiões. t rI .nt
.

;.l.J _ Consequente . ,alteração içle' cláusulas do �e�.:-_
con 1'0 cançan e, ,. ..

lamento,
, �". ';"

-

. r»
. • --

'.

"

,'0&:: LUIZ FERN_ANDO bEl :DR' REGINALOO PEREIRA4° -'Outros assuntos dê, interesse social. ", ,

! '

,
' VICENZI', I ,.

.

ÓLIV1jiI�A '
"

Florianópolis, 25 d� agôstaríe' 1969.. ,'o :'
.

o'

";, 'Ç)ltTOBEDIA E T,RAUMATO " VROL€YGIA.pjAssociação GJS S,,�r1irdJrés)�tíhlicos de' Santa Catarina ,1'''';' 'LOGIA ' , Ex-Médíóo 1iesi·elente dó
.

Dr, José de Brito Andrade - Pesídente, ,_. '.\ Doenças da coluna' e cor": Hospital Soüza -:: Aguiar _

p/ATLÂNTjDA ,- Ernpreendímentos
"

Sociais Ltda.

'!"'re,çãa
'de' deformídades -, GE..

.Dalfíno Mazzutti :__ Dii'etor.' ,C\Í1(so de especíali2iaç�o com Serviço do Dr. Henrique M.
__

o ---.----"""",_..;---=-"-� G I Professor Carlos Ottolen-' .

, Rupp. J&I�DrRfJBA AUTOMÓVEIS Ate;r:fe:e�i:u:n�� ���e�01iáS ���A��B�����Á-_P���:.
, CARROS � I';i9YOS E USADOS .

_:_ fio �os�ital ,�e Car'Ídàde
.

TúRBIOS SEXUAIS
o!kswagf}n , .. ", :.,."., :J ••...•• " 69 O;KDás 14'âS 16 hor'as nª, Ca.sa .CONSULTAS - 2as. e 4as,
ISscrei .. ' ...... -" . . . . . .. .. ..

...".,'...... 67 'de 'Saúde São Sebastião :- féiras, das 16 às ·19 horas _

�,�.:e�!l�.!l�d"a.. '." '-. ,.'. ':', ./,'>;"::,' ._."",� '.:. ,;.:,.,. :::::', '.... . �� \�=ot::g::!:;J:��P�::: .teél:ef:XO··� Rua' Nunes Machàdo, '12.'
,_. . .. , .... " ..

:
.. "'.,-':'.... :.: .•• , .. " ...,;,, 67 u·�

amaraÚ , .

'
.

:, :', ':';" , .. , .', . : , , .. 68 ,ne '3153 - Résidência: alia
Jca·f� - s' ... ,'.",',',;;:: ... ,... ,'. , .

1
' • , .•• , ,6.7 :Des�mbargadot Pedro Sil-' DR. ANTONIO

.

SANTAELA_
lllarat 66 vá: 214' Goquelrós' Fo Professor de Psiquiatria da'a v .. "."" ,:.:, .' " ,........

.

.

. '2667
-

, .. ..,- -

FacilIdade de Medicina _VoJks��ú.g·e� 4 f'0rt8;s;;:,:,.:. ,'., .. ", 69 OR '1e· ..

.

Problemática Psíquiéa, N'eu-Kontbl ...... ! .. , .. -.': ,:.?;" ......... ,69 OK ALDO AV1LA DA LUZ rosesKarmáni1gúiâ .,. �·.i·:,,:. 'e:" _, .. "., 690K
. ADVOGADO

. .. .

?!Y'os va:\()s outrqs �arr(# li ptlillit,a-·€ntrega. Financiamos
.

DOENÇAS MENTAIS.
é 24 me,;es

,

- ..

,. '. Ce'ntro Comercial· de Flo-' Consúltório:. Edifício As-
,NI)r'ReJBA AUTOMOVEis IíTDA' -r:ianópoIÍs, Rua Tenênte' sQcLação' Cataririens,e 'cte_

.

lla' Almll'ante LanLego, 170 --FrÚlé"-2952' ' Silveita, 21 - Sála. 1 'Medicioa -,Sala 13 - Fo-
.........�__......._' ,+" ...._�

•

.--,_� .................. , '9,00 horas - 17,00 horas
.

tle 2208 __ o Rua Jerônimo
NY HOTEL LTDA, - RUA DR FULVIO ADUCCI NR,: Atende Coinarcas do Inte-' �oelho, 35_'3 - FlúrianóplJ':'J". 'rior..
6 - ESTREITO, FONE 62?�:, ,60, QUARTOS _:_ 15

ARTAMENTOS COM GARA(}EM GRATUITA
REÇOS - APTOS SQLT!5IRO �'9 00

.

APTOS CASAL"�',í8ÔQ··
QUARTOS, CÁS'AU :L, J2 Dr '\

.

QUARrOS S�1.TiiRõ' '.:_ 600 INCLUIDO'

CAFÉ DA .MÀNHA,,\:.,·
"

, �
',' ,':.1

�

ESÇONTOS ESPÉC'L�IS, P:A�4:)lAJANTES., E MENSA-

ISTAS,

onsêrto de jóias e relógios 'e� ,geraL·
onfecções de alianças.;;;í ,

'

..,',
Rua Conse.heiro .M�fra,'t 73-, �1,4>"_" Florían�polis,"l. .", I . '. .

,

V-E�n)É:SE
Vendese 2 sala's para', esáÚ,Óriq� no Edifício Dias:
ho Tratar à\Rua Hei'Íll<>im Bltirneriau. n. 9..

�!�,����,�'�"-'��--��----��_.,

�APA��A�uiN?i.o . VENDE·SE MoVEIS
Aluga-se um ap,ftrt;�11l�n�b,�(ÜPW-,.3, quartos e depen- (Sala, quatro). Duarte Schutel, 33, .

cia de empregactp, ·�i�!il'::'fl. r�a,�P1!�rte SchuteI: 24 -. RODOVIARtf\, EXPRESSO BRUSQUENSE
dos.' .. " ."r. n', .... " PASSAGENS E ENCOMENDAS
Preço NCr$ 300,00 ntiAnsaL Tratar, pelo telefone 2996.'.1 'PARA
I--':__:_---_:_---;-':'__:__".-�-----'�----'-'"'_"_ I rij ucas, Camboriu, Itajal; 'B-luim�au, Carielinha, SãoVENDEDORE'S João Batista, Tigipió, Majôr GercinO, Nova Trento e
Firma de âmbit-o nacIQn'al necessita dêil vendedores' Brusque.
pnitica de vendas boa à,p'l'esehta�ão e. ?�sembaEaG?, i Horário: Camboriú; ltàj�tÍ e Blumenau - 7,30 - 9,30

esentar-se a rua ,Felipe -Schmidt, 62 - Ed�f1ClO Flol'enc1-O! - 10 - 13 - 15 - 17,36 e 18 hs.
ta _ 9° andar conjunto '904.

,

: Ca.nclinha, São João Ba'tista, NOVá Tren,tQ e Brusque
----- .....___;..-. '

..:.'----__.:..,_......--......-..:_ 6 - 13 e 18 bS. .'

Tigipió, Major Geremo ce Nova Trento - 13 e 17 hs.

VENDE-SE ÚM TtLEFlONE
Tratar Avenida Rio Branco - Edifício Armando 31
apto, 31.

A, Seixas Netto'

(Conferência pronunciada
na Semana" d7é' Estudos Cata�

.

rinense sob os auspícios da
Comissão Catarínense de

Folclore).
'

,

A influênci'a dos usos e dos
costumes mais antigos sôbre as

gerações mais recentes, compõe.
inegàvelmente, a saga magnífica

.

das lendas; e transporte oral
dessas lendas é a ·tradição; e o

culto a essa tradição. é' o folclore,
O folclore, então, é a maneira não:
erudita' de . fazer . os registros
históricos; é' o modo. popular de

histcrízação- �'o -passado: . folclore,
em análise final, é o sistema áudio

figurativo para conservar" empiri
camente, a exatidão .. de ,corrênCla

antiga, repetindo-a, Com' Q passar
dos séculos, todavia; essa rigidez
de transferência vai -sofrendo mo-o '.

.�

Terra é saber a disposição dos
Céus e é verdadeira a recíproca:
Conhecer a disposição dos Céus
é saber a história da 'Terra.

xxxx

E assim, em linhas muito
pIas e gerais, o folclore do
que é o folclore da Terra,

am

Céu

.úr' �,�·,�- ��� _j� �����__��__� ------------------------�--------------�--��--�------�

x x X x
.

A história da Astronori1i�,
seus. capítulos mais antigQs', é
sàga . folclórica,
E daqui devo esclarecflr, antes

de prosseguir, uma difer�nciação
ou um estágiú dentro da:, sequên
cia do folclore; quando: a lenda
perde a su_a mensagem iiiUra_tiva,
ou a· sua síntese ora.!, esti;lnça no

�empo e se transforma ,em,_�.mitQ..
Portanto, mito' e lenda, ,fa.zEirn_ o

folclore; a. lenda_ é' (n�Í\roica .

e

prossegue; se perde' alg�lma das
, "i '

mensagem e �e torna e_stática é
mito.

Para não, alongar cansativa:t:nen�
te, permanecere), hesta p.alestra,
simplesmente dentro do Zodíaco.
Que é 'Zodíaco? -- 'É (,i;l.J�p!es

mente a linhá de órbita él-â' Terra
\
/. _"�, r

ao' redor do Sol;. olhado ',,0, Cé;X,
nesta linha, desde o nosso p�aneta,
vemos as Constelações na.;. sequên
cia circunferente ao nossd 'curso
solar; e por uma disposição apa
rente, o Sol' parece caminhar por
dentro de�ta circunferêncii;t; '.: e 0.'3

demais Planetas do Sistema', tarri
bém, uma vez -que suas órbitas
são pouco inclinadas em relação à
da Terra, Ê 'a Eclíptica astronô
mica.

.

A .. tradição astrolátrica.
muito remota, chamou a' está
linha. de curso do, Sol ZODíACO:
esta palavra poderá ser aquela
derivada de ZODION dos zoroãs
tristas persas, significando "cami
nho da vida do Sol", uma vez CJ,U'3
eram os adeptos de Zoroastro
r.doradúres dd Sai; ou poderá ser

aquela de origem helênica primi
tiva querendo signifi'car

.

"casas
dos aniinais", ou do grego mais
recente, entretanto clássico "pe
quenos animaÍs".
O Zodíaco moderno, _;_ e a Terra

no mecanismo solar dentro dos
milênios já teve outros Zodía
cos -, é composto de DOzE
CONSTELAÇÕES. O número" é
significativo pois é também, êle
mesmo, tradição, folclore; decorre
do sistema de numeração doze
cimal dos povos caldaicos-babilô-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Vencimentos
atrasam pQr
falia de meios
Os vencimentos de agôsto dos

funcionários federais aposentados
e pensionistas sofrerão um atrito'
so, tendo em vista que até hoje
ainda não foi distribuído o crédi
to necessarío para cobrir' as des
pesas. A informação é do'Delega
do Fiscal do Tesouro Nacional em

Santa Catarina, acrescencando que
está insistindo junto à Diretoria
da Despesa Púbiica do Ministério
da Fazenda para que o. referido

crédito seja distribuído' com tõda

a urgência. ,:

Informou por outi;6': lado o Sr.
Heitor Ferrari quo oOL�i3Íloiment03
dos funcionários do i:�fb:l.st�rio da

Saúde, relativos ao n1(:':3' dé ,:a.gôsto,
.... Í' '.

também não foram Hbtu8.iClOg por
não ter chegado .o r�pàlss&': ::do nu

merário ao Banco d�;'$.�a�ih até a

presente data.
c -. /,'", '.:."1

Ministroi
convida
abrir fa
mércio, através da

.

gional do Ministério'
·e Comércio de Sant
viou expediente ao

cedo Soares, convidi
Florianópolis no pró

.

fim de presidir os

ra da Feira, marcad

horas, Para o ato

sen.do convidados tô

.>
!
<

________________________________-'__ '.- ,- ....... .í
�.
i
,

TV Coligadas entra nol
,

I

ar
.

na segunda,·feira
Fogo Simbólico' traz
me"sagem, de confiança
Com um .atraso ,. de 1; hora, che

gou ontem 11 noite 'li. Fíori�nópolis
o Fôgo Simbólico da Pátria, sendo

recebido no "hall' da Prefeitura

PE]�O Sr. Acácio Santiagp e outras
a�toridades civis e míÍ�tares. Du

·rant�;.tôda a noite foi guardado' no

a.�tár armado na sede da M,ur.;Ú;i
pálídade, seguindo na manhã de

hoje com destino a Pôrto Alegre,
críde chegará à zero hora dOI díi
1°.

Falando na solenidade de recep
ção ao Fôgo Simbólico, o [ornalis
ta Marcílio Medeiros, filho, orador
oficial, pronuncrcu o seguinte dis
curso:

Uma nova luz refilge, nesta noi

te, nà Cidade de Florianópolis, Ela
veio de longe. Correu estradas,
cruzou rios, palmilhou flo�e�tas e'
sentiu a brisa dó mar.' Sô�ré ,eh\
imperou o sol e a chuva. Senli�l
em sua haste o suor dos: a:tIet�s
que. a conduzem': e pôde �uvrr (r)
palpitar dos corações de t>rasÚe.f.'
ros, nos mais diferentes lugares
por onde passou. Desta lu:p irradia
um sentimento cívico 'quê não es�
merece nos momentos c difíceis
nem se deixa combalir com o.i sa

bar das vitórias. É o Fôgo- Simb6-
lioo' da Pátria, que ano àpós' ano,
vem nos trazer a sua mensa;gem
ardente de amor e de confiánça

. nos destinos dêste País abençoac1u'
,que nos viu nascer, nos embalou

e que< ainda há de nos abrigar em

", pelo ,tompimeI!to .:<definitivo das
-

'. ''i�' .�. ., _. _',".': ""_ . ,- ,

cadelas que ainda nos aprisionam
- em diversos aspectos que não

podemos
.

ignorar - ao subdesen
volvimento social, c econômico.
i i�� iJ�
cadb, homem' iítil dêste País de

ve $� um artíÚce da. sua grau
dez�; Não importa a atividade que
executá;' o ofício que abraçou. Em
cada fábrica, em cada organiza
ção empresarial, em

: cada gabine
te

.

de trabalho, em cada quartel,
em cada Casa Legislativa e em ca

da Tribunal há 11m compromisso
patriótico, a ser. cumprido com

igual dignidade e caiu igual civis
mo.

�
O Brasil não distingue seus' fio.

lhos pela profissão que abraça"
ram, pela côr da sua pele ou pe-
11) crença religiosa Em· sua prodi
gaiidade, êle;, �e .. _ofereCk por ínteí
ro, .gígantescamente, a todos
quantes o amam.

:� \� '�;
O . amor pelo Brasil, símbolíza'

d.o nesta chama, é o' mesmojque
nos veio do bêrço, onde aprende
mos a amar, com igual ardor, os

nossos pais e a nossa pátria, �E é
dôce, .é sublime, é,. grande, 'amar ,1;1.

ambos.
,'''. . :, - ;.J

Fim de semana
tem teatro
e recital
A;-:.;apresentação da Companhia

Teatral de Procópio Ferreira, com

a peça da Mcliere O Avarento, de

29 a 3�; um recital de poesia de

Lindolf Bel, ao ar livre, na Pra

ça XV de Novembro, sexta-feira
.

às 18 horas, marcam o fim-de-se

mana do florianbpolitano, numa

promoção do Departamento ele '

Cultura da Universidade Federal

ele Santa Catarina.

Os integrantes do elenco de

O Avarento deverão chegar a esta

Capital sexta-feira, quando a: peça.
.

estará sendo' estreada 'no TAC, às

21 horas, .No sábado e domingo
serão realizados dois espetáculos
díários, às 19 e .21 horas, sendo os

primeiros dedicados aos estudan

tes ,a, preços reduzidos. A peça da

Molíere é dirigida pelo francês

Henrique Doubler, com cenário de

Pernambuco de Oliveira e figurino
de Olavo' Saldanha. O elenco de

I

O Avarento é encabeçado por Pro-

cópio Ferreira, tendo. ainda Alvim
Barbosa, 'l'hais M:.miz Portinhç,
Érico de Freitas, Ceiso Cardoso,

.

Luiz' Carlos Laborba, Isolda ores-'
ta, Paulo Padilha, Nelson Maríani,"
Maria L�cia e Jorge Maia.

Massa fria
permanece
\até sábado

Após ter funcionado em caráter ,

experimental durante quatro me

ses, entrará difinitivamente no ar

a partir da próxima segunda-feira
a TV Coligadas de Blumenau, po
dendo sua imagem ser captada
nesta Capital através do canal 6,
cedido àquela emissora pelos d:

retores da TV Cultura de Floríanc
polis.

O Sr, Flávio de Almeida Coelho,
diretor-comercial da eraíssora, in

for�ou que da conta com equi
pamento de primeira qualidade,
afirmando que spas maquinas de

-video-tape são das mais modernas

Clê.>':País, só existifldQ similares nss

T�s Globo e Re�of.r, com capal'Í-'
clâq�, inclusive, p�r:a transmissões'
a cõres. Declarou que o objetivo
principal da TV Coligadas é inte

grar o Estado de Santa Catarina

já tendo, para t�ntó, montado su

cursais em, Florianópolis; ::Joi'l1v-ille .

e Lages, de onde syguirjí.�"ma10te3
.diários levando ndtícia.s ;Para I 0:5

programas de tsle-jorrialismo;

ALCANCE

Informou o Sr, Flávio..lde Almei
da Coelho que durante a fase em

que a emissora esteve no ar em

caráter experimental recebeu co

municações de vários' pontos do

País dizendo clue -sua� imagen.3

eram captadas,' Isso é possível _
disse - pois ai:�stação está locaj].
zada num morro de 870 metros eie
a.tura, o que gar;antEl o seu Iene-

.- h.,(
alcance. Declarou, que atualmente;
a TV Coligadas pode ser captada
regularmente em to\çlo o Vale do
Itajaí, área da Granê;ie Florianópo.
lis e Norte do Estado, existindo)
planos para alargar 'sua faixa de
alcance.

PROGRAMAÇÃO' \

Quanto à programação da ernis,
sara, declarõu que '�la entrará no

ar \C\�àtiam:elilte a' partir 'ela;
: 16h25m.,

.'

sendo preocupação ele
seus d�rtgeqtç� apresentar o qli.
de rp'ElÍiór ;.e:d:ste em "matél�Hl d.e
shows é nctícíãríos. A programa.
cão obedecerá as linhas' das TV- ,

,

Globo, e Record podendo, entr�
tanto, por ser uma estação inda
pendente, 'adqui'rir:: programas ct;
(ôdas as congêneres do País.
, Revelou que dentro de cínco se

'.'!rpanas:> aproximadamente, será �ni
ciado um programa sôbre Sant

Catarina, onde o candidato pode
ra 'responder sôbre qualquer as

sunto do Estado, concorrendo ;

va.íosos prêmios, entre os quaí
uma vi'agem a qualquer parte d'

mundo, . qu� será oferecida po
uma emprêsa aérea estrangeira
de 10 em 10 sçmanas.

\

, P. � *s

NO 11 E L.,A
. � 1,., : v��.,.�;L�!!����� .. ,!Ç-9J1�.�,; JlI\�!!�&g"'l�."

TODOS OS DIAS
AS 10,45 - "FILHOS DO SOL, FILHOS DA LAMA"
AS 14,00 - "'O SHEIK DE AGADIR!'
As 16,00 - "ANTONIO MARIA"

ÀS 2AS, 4AS E 6A� Ff;iRAS
AS 16,30 - "O SENHOR DA CASA DE PEDRÂS"

,

\

'\

\

561

565

632

755

783

795

838

940

l.lHi

1.118
1.17!.l

1.180

1.1,88
\ 1,201

1.209

1.211
1.212

Audília Gonçalves da Sil\'a
Waldir Wanzhita
Paulo Luiz Basto Silva
Arno Beck
Brás José Lino
José Francisco Pereira
Newton Kluck de Oliveira

l1zopoldo Rove
Luiz Gonzaga da Silva
Alair BastoS'
Frederico Otto João Voga ta

. Paróquia São João Batista
Paulo Stein
Paulo Candido da' Silva
Jeronimo Tomaseli & FilllOS

Empr. Transp; 'Itajaiense Ltda.

Empr. Transp. Itajaiense Ltda.

VALOR
3.00'0,00

20.000;QP
12.000,00
6.000,00 �

7.000,00
5.000,00
7.000,00
5:000,00

l;�.OOO,OO
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
20.000,00'
20.000,00

Joinvillc
Schroedcr

Itajaí
Hajaí

NOME

•

Amanhã, êste sím�olo ,
:�ê y�i.

iluminando de amor e de confian-
, ,

ça as terras por onde passará. Mas
o sentiment_9 que ·êle nos reaviva
(.' renova a cada ano que aqui che-

seu seio, ao longo dos séculos sem
ga, não se esvai quando êJe sumir

fim da eternidade, quand.o �ossa ',na primeira, çurva. 0.0 caminho. A
rpissão a seu servi'ço. se der "por J .

� grandeza do amor à Pátria não co· O meteorologista A. Seixas Netto
finéla�;'

, f, "
, nhece distân�ias nem esfria na riu- informou na tarde de ontem, que o

" • F ; da chama simbólica. Ela. 'ciclo de massas frias .a ating.ir o
dades catarinenses,

"

ão:,_é,j'o ,.fôgo" fluG ',f�rJa>?
.

êfid�j\.e:tt{!l:ios�o3 ,: :Sul dOi .pa:Ís;"�tnl�.e�ou na 11ltim:l.
mens da indústria

. , ,< (f,: autúfiJtá: mi" càlçl�i�alS",t;'U co
.
€;bteth6n.te ,ilumi.-�.';<' .i;" :1iêtéa.feirá'

.

:<wv,�Ad'á;se .

prolongar •.....•.Estado. �
"

<' : ,'���-'�,,_}1!;t!t,,�tJ:��gJ,:,9...l?,,�tn��ªj:;;,. ,Ér,�a.-"·.€)l;:Í'a111a,·"" �'�'''�ando'' ;§�§·':,h""&qcl'é&eha3"<"e�"'''''''·até-o pró�im6 ?:;áb�dd>·p>ar;;·�;.'Jjf6-:';;,'··J""
De outra parte, for :C'd1{tt�itr�etá a 'interior que nos aquece a r.lma nossa devoção· pelo País. amado. ximo p1�s de setembro" o Profe;;-

realizaçã0 de um grantle, desfile de brasileira e nos faz sentir ao es- sor Sebe'as Nett'? afirmou que
modas no auditóTio ,da Feira, CO�1- pírito. o quanto devemos ser úteis E a luz que dela emana, mercê ocorrerão massas frias na .Região
tando com a participação. "le ma- e o quanto somos importantes au de Deus, continyará 'a iluminar os Sul entre os .dias 4 '� 6, 12 a 15, �O

n�quins paulistas, que apresenta- Pais que nos viu nascer. lJomens de bem desta Cidade, dês- a 23 e, l10S dias 29 à 30. Também
rão modêlos de tôdas as j�o\ltiques (,e Esta,do c dêste País, me marclh está previsto a ocor�ênéia de um
desta Capital. Também será a�re- O Brasil não pode prescindir de glOriosa que empreendemos, com cicJo de chuvas duran1e o mês (t�

s�ntado um desfile de modas· Li:: J,'il e destemida que vem travs,n- fé e patriotismo, na preservação setembro vindouro, em' consequen-
fantil, cujo·s. manequins serão um só de seus filhos na luta vi- de dias de paz, de desenvolvimen- cia das altas emissões das expIo-
crianças desta . Capital do pelo bem-estar do seu povo e to, de l:.Jerdade e de justiça. .

sões solares. \
--��-.-------

_a.aw & lA

ICr S 406.000,00
f

N° DE

INSCRIÇÃO NOME
002 Enidd Stauding'er
003 Gastão, Camacho

,

004 Waldir Luiz Freita

OO!! Ney Finger
D21 J. L. Vieira Ind. Com. & FilhoS'

032, ,Leonidas Carvalho
\094 :'Osníar Alberto Nascimento Pfall
095

.

Jósé l\'l.arcolino
096 José Jaimc Pereira.
105 :lo'lávio Renato Heinig
108 José Olávio Rosa

1�1 ,Alfrides Bauer HCl''bcrt Sehroeder
240 Ginásio Na sa Mãe dos Homens
251 Djalma Medeiros
295 Antônio Maba
507 Lauro da Silva
521 Polydqro São Tiago

. (QUl\TROCENTOS E SEIS, MILHõES DE CRUZEIR:'.S VELHOS)

.1 MAIO� VERBA DISTRIBUIDA
NO ESTADO DE SANTA.' CATAIUNA
ATRAVÉS DO' FUNDO DE ECONOMIA CONJUGADA

IDO CENTRO DE PREViDÊNCIA
l°.ENCONTRO

RELA'Ç..AO POS CONTEMPLADOS DO DIA 17/08/6�
CLUBE "TIRO ALEMÃO" EM FLORIANÓPOLIS

N° DE

INSCRIÇÃOVALOR
·7.000,00
22.000,00
22.000,00
10.000,00
30.000,00
27.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,1l0
7.0'00,00

30.000,00
�O.OGO,OO
• 4.0ÜO,OO'
6.000,00
8.000,00
10.000,00

CIDADE
Ibira.ma
Tubarão

TlJ.barão
Blumenáu'
Florianópolis
P. Alegre
Blum�nau
Blumenau·
Blumenau
Blumenau

Blumenau

Florianópolis
Aramnguá
Itajaí
Jaràguá do Sul
Joinville

Florianópolis

IMPORTANTE: - Próximo cncontro já está marcado para o dia 28

de setembro. Procure 110S50'S agéntes cred,enciados em seu Município

,ou cm Floríanúpoli:> no Edifício COMASA, conjunto 209 para padiei-

CIDADE

Florianó_Qolis
Ita,jaí
Florianópolis
Florianópolis
Jmarui
Gjlspar
Itajaí
Jaraguá. do Sul

Guar)�mil'im (Se)
]<'loria�ópolis
Itajaí
Itajaí

,

Rio do Sul

par da maior distribuição de verba de todos os tempos em 110SS0

Estado.
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