
• y

,q�� que V,al dlstrilJut}· para todo o Bra
')f,

sil., programas de rádéo, televisão

\ colunas 'especIalIzadas para jor
Enais. Na Capital'l S�rgio' Bitteu'

court já" fh'rfíou é·ont.ra�o com a

'Rádio' Diário da Manhã e está em

entendimentos com êste jornat, de

V'endo regressàr' hoje 'q} 91'lamíba' ,I.
,

, .

. "

I
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vÓ:c ")1 \..

{::su" que nada ,5,2 O'FlO€- à; <;:ánjfch,t'il
".�:� 'dos que e&tf!Jo iro e,lliE;-I:cfC�Q"h�:'

)
��, � _,

,
r

<' '

, Dos, fundamentos q:n:01ago§ em
;t � • ,. �.

r{

, "
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(,rq-\{ l' .,1· 1!� lf t-'( ; i • '1" I /.1-1 I �

j

Declarou que manter

;i
-

_ •

,

AO. assumir a. presídência
,\ j '... •

Conselho 'de Desenvoívimento

Ex�reii1o-Súl'�' Code..ul

verttaclor Ivo Silveira decianou..
f )

-" ..
�"

que "m_os dias em que J. Nadio ':_,_

têve rJ1ai�, problemàtízada nió con

deSW1�: �J.!�·m
.

b� pe�s:n:ista�, e ,/�\, ,

otin"JiE\m'O '�om que rui as. tarefas .

. para as quais b povo me" mandara
.

aCha-$8 :�mpJamen."t�: justifü:;ado' (:�-"
los nüm1;'E,ós que a- ordem .'revol,tl-

, . \.., " ��.. JI
'c:onái'ia' alcançou {.-DO ,::sW,rço (lt\,·1

ii rec1Ipenlç§o. nacio'na.j;'!
,,'

O ato d�' posse foi..r. realizado l"/)�
- palfácio Iguaçu, em Curitiba, ,r,a;'

presençi3. dos Governadores ·-Perao"

chi Barce�'[os e Paulo' Pimental," 't8
'

dir,igente'S':po B;p'.DB T,de altas �Ü'.'
toridades dos três Esta::ios sulinos.' :

.� presidênéia 'do-: c�désul foi pas- _.
�iDa ao"go'vernante oatanínensa pe- ,

lo
"

Sr , paulo" Pimentel, I que a "!-'
s-:

nha: ��ercer{do ,há 'um ,'ano, S�1,\}h.v
'elo 'à síst'drJa àe\ràdizio, e�tabelú>'.

! , �
1 " i ." _

� '"
'

� I:
oído 'pela orgaruzaçao.' .. I

- -

As' pal:hTras 'prom.lp.Diaelas ,pe\1
G"ü;;-.ernagor Ívd 'Silve'ir'a [oram, :�'s
'. '[ r

"

..
'.'

I
l��'

",.S'8guintes: �1a "íntegra:
-, '- _ -'

"

,

-

I'Faz ,uniP:ano- Vóss8/_Exc'el()r{�i-,,< t:
,r'eéélJia

: eH: - Gove.-,·l'l1i.do:V 'Ferà(�:i,"
, Barbelos. :

a presidência- do
.

CJn;�-'
\ -;

_

-::, r-
• �

.!, '�,"
....

r lho. ce Doosenl/olvIrJ:Jcl1to .do Ext _'.'_ ,

rrÔtfSU�.;" ,) I"., ';
r-�

'" ');"',1\'

,"O prüneiro n�:u;!1Chl�f,rio
,

1). ,_-

pR:.
a exil.:'l--·

-' 1969, operações efetuadas' no mon

tanté -eie 74: milhões e 629' mil' cru

zeiros, Ê1.e apresenta. 7 anos. (1,,

pois de itmdado, a bxa de Ú3S,.
cimento de 16.2380/0, cobrindo '.�o:ll ,)

, I

lncentrvos fiscais, finan;c�amentfJs
ag.rícolas >

e 'industriais, as' áreas ele

real interêsse' para à iniciativa par-
-

tícular le por isso
\ d'e maior vali-

dade _ para �� economia da região,
"IRetúrnà ào

:

Bstn _', . :)e' iSdn-a
fi

< '; r

Catarina a (j1lr,2'sidência ",do -ICOnSt1

lho de Deselwolvimel1t�' 'do. Extre·

'n/o Sul e eú , a assumo com o' er,
"tu'siasma devido à 'lucidez dos

, '. � _., »
!

meus
-;c antecessores, çlisposto.- a

_, mariter-lhé a v.eloqidade de pro
gresso I' qué' já o sinra entre 0,:

pFincipais , propulsare" --da: pni:tl'
de mtegração e sxpansão eC9�'l�l:tli
ea de nossa Pátria;

"
'I

....

"dinamizafã
'·,Ao empossar OI no'vo" di�eto,r I)<}

) �

'.

e Com'unieitçqes do M _,-

nicípio o. Prefeito AricÓli,;êira afir

.mou -que pretende dlnamízar o (ir'
gão, l:i iÍl��l de' que éle cumpra 8+ :--�.-

�, '<:. '

tivamente 'Sela finalidade colab,»
, J, .. ! )1:- I!

\'

ralld.o para c"o desel'lvolvimento 1.]')."

t}lllSm9' 'ern F;lqrianõpqús,: I

vidências ' necessárias' ,,:nar:, tl11'1<l'
. ""'j,

míear o setor "e, per sabe.':,r,,·�
um dos mais importantés da adntl-

,

nístração., n.l1..�1112.ip(;il], ,,3f.11tiuIos d

responsabilidade que, nos espera e

tudc fu! srnos -para bem' desernpe-
nhá-Ia".

I
I

111: ssa d::'s espacos -,-azj .)::.1. SUrí8;l,1'- /

\ '

do a m:'::8d[\ e "l}1ulUp)lcando, :18

"1" 1

�o.portuni��.des ,de "tê'1a:\ V;l1t1f��
'éondnündc' ,a.' nOva e�t:'ut\_E-a jAy
te País que -se .pôs a' caminho cip

potêndu de priweirá gran":'?'

• ;;I;,

MU1:icip?)
"

de, palh,)·
. pa�a escolher sefTS

( , "',

,)

s95. municípios \

'Sl:a p�l.rt'ÍClpa·�ão, conc0r:,en�10,
\,

ta 101'ma, :;w prêmio "Pascoal

\OS; 'I\1�gl�O" . .'. �.:"
'

" >.

,
'.

\
O il\L'�a�;_lS:1�0 dos 'g1�::�JbS\ 'J�rti(,l�

P�tes pst{1T"? n· ,..,., ..,á�' -;t::) ;l'�"T �·:'IS.
... .,_" �'--,_

rb \u
\._ .. (.;.�� �_..;o..:-I.1i ::

.• '1

:,..... 85 .,�Jíjc::'.0o. cs in�rres�jv:d()s �G"

De-

I '
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.o atual GOYCUlO, ,graças à a<.'-(lo ��dll1i.
nist!uiíY3 do Govemador Ivo Silveira. _ dá

'�ó Sr: Colom'bo Saíie,s 'um pnnto d� pa;'li-,
da '.sÓlid� c seguro pa�'a' <[�e, êste 'hlicic_ a

�
,

):: "
-. � ,"..

Sllt! ob,'a a lla! ti .. de \15_ de m:m:co de i9'71. '

�,l.',' __.....
.... �

,

• .-.:,...
.:.

I
"

O: d:'scilvolviincnto QUC Santa CatarÍna, ,al--,-'
�

I �
Ç�I1ÇO�1 tIOS últimos, tcn�pos, foi- vl'rd'adl'Íra- (
rnlljék Hotável c Mic impul�,?, -a ,iulg.ír pda
dcv<!ç50 (lom que os 'Pódêrcs PúblÍcos c a

J ,ida'tira pri"nda se lall�mn ao trábalho em-

r I)" ;g.'lI doí', um' ':i!(lllÍ se vc!'ifka, rcuÍlc, �IS
;<, - ,

IUIIIl'wn's cOIHIit:ões ,}aí'a' evoluir 'com tirnh�-
,

"-

, '

l'll .: d' :tennÍnação 11'0 futuro 'p'róxill1o.

'"'
l

Po': :<lUt1'O ladu, há 4ue sr nohr e I'a-
" ,"/ , ,

z'i} �u:stiça à aklJção quc o Govêrno Fede- t_l d'c'senvoiv,itnento global do País.;
/

...
,

_-,.., .

,.;,....:_.��.��'�_. r�div"i::t i dl'l1C"V:>� Educa- vr:! que III ',�ceu i"aIH!U'3:' ? sé, i� dI" 13';'-
,�n,<tis. Ltda.' acaba de faúi',o seu, pri'l1�i-

,.
- ,caril�"tos f'dit,lrinis d� EDSME possui re:

f0 iai'é'a,l'1C11to <;>lll Santa Catai i "a, Ahl'e" a']>11e"te Da!t'i'an�e valo'!' 'e 'i:oe�áv;'1 ol1ortu-

("111 �l :dIC"10 c_Is: "Um csc:u�ll1a p�ll;a a_ edu-:-_, -;pid1d�, o�L1ando ,0 i'1).lJ!an'ta" '11; ,E�té'do o

('1("�{' ""1' S"I'(J C:J.ta'i'la'·, d,:) nrot':ss')r �f!_ P!hFi'o'Pa'1o EstaduaJ,d� Educado ..

�iio/ CncJI110 çlos ,Sa!ltl0s, a Sél:ie:: de prolllo-' O título da:obra dC'lUDCia. desde lo[!o
'

çõ'? públicitálias'coJI! qu� se associará,'ao, o pensamento do, autor:
_ proJ;JUgna és-

,

esf':)Jço (18S 11l1SSQS educado:''ls e dp (Jovér:
_ ',te' a eS(l11p"lati?�c?n r1." .s,ist�'ooa c,d,u('a�i'l-'�" . \' ]j 'l '

'

:110 'Pé11.çl aD.rllll0té�Snatll,a Jane �-o s,obre ba- '-,' _bá' cat8!i:lcns:,:., J�:::rten_ce -S' .'nrofesso'r Sílvio'
s�s ti? p1anCICiI11"l1t.o ,tCCl1JCO, o SJstcma de ,�à valorosa eOllin� çlos' que, Y2neclfioamente; ,

e >'si;o Ca«ll�nGnse.
.

'"\? \ 'P'Cljllllan1, tall1b6;11 oa-"a a sôlucão dos '01'0-
F.,'l,ti dist'J'''<J_Llldo,' 111"is U·'.J1a· vez', l'lela "b1 '

d d
:- ",

t
I,

t' _" t:' �m,�s , a e ucacao:' o tl,lanejamen o ln e-

al abiliclade" do aut'or dêsse li.v! o cóm (f o:, Q"ado. 'Não há muitos di:rs:i, outros eSDÍJ'ito
f';rta de um excmolar, que, ao lad �le dois '�i"tila!1te, o'-professor O:�'va'ldo Fe,rrei;'a �:fe
t::a-�.,'ll).10S a:1tQrio",�s, t'ditaçlos pelà 'I:l1DFe.n;-" .� �J'i.1;h' CO)Pla'ldo a ll1e�l}la 111eta oGr,fiJoso- ,

S:l U 'ivcrsit:lli1 d'a' UFSC.
_ jq constituem ,ti'1 idê·ti�a à do S'�U nobre cnlega, ele qne;

p'reci0sa bagag�m ,de erudiç]'o .<>lo profess8r - 'f'sl��ci'tlI,'"� 't� 01";\ me OCUDO'" nie tnizia a

'S'lvio Coelho elos Sa'ltos, D::: U'll dêsses - C(� 'sidel açõ�s, sôbre aSl1ectos 'daquela ques-
,cA i':1tc�frácão do ínc1'io :'la S:JCi�dadê, Re- ,,,_tão. aLl� -vp�6 insi!,!tente e_ brilhantemente
g'iOllal" ::_ escrev1i, há, àlQul11 teÍlloo, as im- , ,,\,c;/,tilada. e, até ;'certo pq'ntb,,\ apli�ada eT1tre
pr';;'ss,õe? "qu,ê' me l?['oGor�ioI1Q"I, pe!nlitiiido'- nós.. .,"

",llê rnLaçoes \DJ8is profundas com o pràble- '- O (Jue, está �coh-end'), D'arece. é aue�

\- , � \ ' I

n13, tão b-e111 f'xnosto J)elo autor, que é ca- t(l'1,bpnl ns s"'tores' eS'r'eciaíizactos do fl1siqo� '\t

ted, útico da U 'lvecsidade Federàl de Sa'1- ou, talvez mais propria,11e.nte, da edu�'acão' /

t:l CutalJ a e exeice l-JreseJtemellte -a dire- éílllJO I),:o(:esso de 'aiLl:�ta"iento i"lstru1l1�n-
çãõ de MUSE.>lI d� Ant.ropologia.' Resultado

-

t� I 8r) acele;'a�� i
din ,p11ismo . da 'soci�dacle,

ê: yl"'s'1uisas diretas ,e pessoais, ,o livro leai- '"bUSCf:l'll os meies·,_oreciosos· para arcance
ça_p qu,c se tem feito e or-nmito que está por d"'s fi"s ,nre,vist0S. E daí 'a -pl"co'1'iJac�b do
h?el' pa,I a a i,llteglaçã? social do abo\íg�e,iie"l �lanf'i8Iií;nto. O pfGfrssór, "Sqvi� C�f'(ho
em SaQJa Çatarílla.,Dq trabalho que o prêC 'dtSs Santos i)0,nd�r,1l1do si'lbre Vá"Úl'S "rnh1e-
c,:·deÍ'l"_,..,., "Ec1ucacão' 'e 'Desenvolvinlento ,1J1as flU":',' a, seu vei: dec(?)hem de ;i!)�dequa-�.,,' _'.

4.

em, San'ta G:atatina'" -:-' ci:Jlhi)gu,llmclJt e '_"'" ' do sistema', educaciQI�'al,' ;. pois me corro-

sL�hs'di\?s !1ára ��e;hor' enten.?i,me;1to �o".' ',o '."�0:aI11 ,á-t�se' dO',"es,que�la", ,acentua. que.
pWbb�l11a:�o �nsJ;lo, face o dl11anJ1smo SO-, :,

. ':'(),f�,,1ns, rrl'11rn1p,eietIYO sobre'o SI<;tell1a "

'2�'Õ',ecq::j(�'i�1ico que im!JrÍllle lítl110 � mar- de �nsino; não' temos noção dara sôbre os,
d!a, CÓiltlá o subdesellVolvimeHto.:· 'di destinos e necessidades de 'nossa so'ci�élade;

...
'

nã0 tenl0S idéia \ de como poderenlos.. usãr
�\góla, em "Um e�q_uema p,ara a e�u- a educação para' superar a médio ou 1011\"0

,uaçãp 'eOl Santa çat;}l'1.ua", Silvio Coelho" ", r:'aZQ 'n(�SS(l �c(lrênciã, tecnolórrica e' cultur;l;'
. dos ·Santos.·reune vários aJtioos e teses 'pu-',"

•

,Iliío-' t,,:,mos tcléia, el1ti'm, do qlle seja idvesti
mento e-m educacão".

'�,1 " Q,ra; l,
el,n ·pri'nctpio" ao pretender-s,e '

'I I
i"

,;\j,

, ; ,

" São ímportantíssimôs- os ano� futurçs \

para a afinnação ao J10S�0 Est�tlQ como

unidade, d� progresso e expressão ecunôrni

ca dentro da Fc'de{a�ão .J�rasiléi�.' O Sr.

.,' " 1:�lom,bo, S�I1es" (j,ue por in�ica5ão. do Pre-
,

,

sidente ,l\>1édiçi e' sob 'a legenda, do Partido":,
,d'a R��olu�ão cabe,á �drldl1jstra'r êste' Es'ia.:�
: do' a 'l)�rti;. do, pl'6xilllO an,o, tem "dên�ia
plena- da sua <i rcsp!msabilidade ,ç rC,une as

f '; ,'lo J _
!

mais, amplas c'oi1<Ecoes" para .enírentá-la
• ' .�, \ •

�

I. _ • \,

dentro da realidade quê se )he apresentará.
,
Não" cstall1,os exijicran�? quando. afirmamos

.. que a primeiraCm��t��e da 'década dos anos

70 será decisiva para a afirmação 'do nosso

Estªdo no .cóucêrto da' Fedel:áção. Aqui foi
� ...' "\' ,} .

'

",\ :{i.: ,

imllhllltada nina i\�frkt-estmtma qlií�" emborã.
.

ai)lda estciá a"l�N:e§�tar de complemeutae,
�

I· •

•
• :-:..

ção, permiti, á que Santa Catârina se tOll1e

um dos Estado� eCQnôI1licàme!1t� mais fm;
tcs da Nacão, Esta 'ambkuo não se' assenta

,

-
'" .:> I

�

l'�gi,onalisIUo.
"

em espírito de; �áil'rismo ou

. j

,.
<'

U)'j" ri \d;:�('fí', -;:�·'i't.1S ;l�5- (hj-i�s �'l'
s(';-i�cI'12'" �lq\le"á qll'" Ifi':ar' o ti�é), d� s0ci'.'
dade futú: a' 02: a o r\uai ',c pla 'eja 'a [01'113-

-

ç:-;�) d+' �e!':lc;)es ai unis. ÉS�'1",r(l Ó autol tio
�'rT"""r f''):lllP'l'8/1"'l'l!:) a ?dll('�1(':1f) ""'nl S8" 1

-

r"t lri'I�" "ti" .; i,,,,; "" cl"'0'1� l1",l(J "lJ"(1-, , I .__ (I ,;> \ L f I ,�_ ,I..... I I , ,

çe'S(1 (i{l'!a7 do cn�tril"llir D(15:1 ivaplp.nte \18-

'r'ri a h8';;nO'1'i,7ac�(), ''?',t: e o hf\fuem e._ os :hh
jrtivo> d" '(}��-::wvGhinle '10 ',L]P \(1' s'"lJci,dade
el0"�Jll"':' S80 �o';clus(ies clÚ,ll lé ':lic() e e1'ul- "

: ait� 110' a�sd:lfo.: [' ;1?() 's:'''(a 1)\ si"'Dles co-
'O.

JJle;ltà'rj:sta. é.pi'� Qu'·i�sid1.de� i ltel�ctli�ll �c�
l"'ica ,o av':;''11tFar-sé' '1 _ipc!l!s;1�S i1l3.is o'(t:':l_

sas ]]85 áréas_dn r_l1ítU"a: 'q11ém j, rcvP\Slvr'- ' "

mente S� �l,O'-lIITC'i\l�-se el11'coqtl�' ia: qua:,el,
tenci(_)pa ane'-as registrar? allspi::iosa of-;re-

" "

'cime'1to ,do livro.
, j

'S'�ria, 'aliºs� interess2n.le "S"�lel 'qLl'lis('I
• • �

"-
•

'
'

os PêlS'S0S qlUe �nas linhas 'd� 'sfú' s:',t�l1la, c-

d,ucãcion�l, t�rià'1]1 dáclo os I�OIlOS de,senvQ)"
vidas até alcancarem o esplêncl ido está ;.'io.
Na SU'R Me;sà�<Ol'n sôb're Ednca:;:ão, e]lvi3da
ao Pod'er, Le[!islativo aos 5 de fevereiro ele
1962, o fale�ido' Presicie\1t� Ren'ledv., dos
Estados" Unidos, di'�la aue a educação é
em essênci,h, "o mais ll;érativo investime'l�

,to, que a sodedade IJode fa7er" é, ao '11es
mó tempo, "a mais' �ica recompensa aue e,

la �)ode cOl1[eril'''.' fi, isso não obsUll1te, e

á 'dcsDeitot-de consid'2) .11',0 povo I101:te-,llHe

riC?!,lô', o ,mais' bel�l iqst:'L1j�kl',e"'P1(lis b\,!11
,rspecia!iz8do cio mtLndo. ,declarava" sem

,hesit'al', que o sistema eclt;c8ciopal d€: seú;
.

__\
' I

pais "tçom fi acass8dà _ em ac.orppanhar os

,pr9b!elTlc1s e neccs'siel'ades de nossa com- _

p!exa ,sociedade". ,

: <;2 ,pensament,o 'apJicado pqo .profespor
Silvio Coelho ,dos Sàntos e sellS condí�nbs

,coleg:as 'está. 'p.ois, voltado oara' êsse i'�ln�I'(l-
''r' t...:

- ".1 ,

tivo: 8comp'a"ihal' Q processo 40' 110!,SO de-
"

sen\(olyi':neLl�o sócio-econôl'riico.',
'

\'
,

sa ..

es-

DePOIS de uma semana d,e descanso (maísuue merecidó), esta coluna'
',,'4 '

,
I volta a circular: na manha estival do domíngo'' 9 de ag9?to, 'quando S8 ce-

I' lebra o "Dia do papai":, Ao despertar ,recebe�ei presentes 'de minlCas f:lhas.
, ! Morro de curiosidade por �a:�er o, qUe Danuza e Renat� escol�1eranLpara

[I mim nêste dia em' que o calendario houv,e pos; bem me con�agrar. Nao e

. I por coruírce, mas };l1mhas filhas sao menmas de bOm gôsto e por certo hão

-de saber' que em 'materfa de \presentes ,SOU um, hO,111em, exigente. Príncipal-
\

-

'
'

"
"

-

... )

'mente'. quando se trata de recebe-los; , -' " \

'O que ganharei? I,
,

'-
, I

Ü"

. Talvez s,eJa 'uma... camisa esporte 1l10dêlo "Dl'afrel�téx" e p�drao atual jfI , -

"
I � ,

I ,pois eis q�e delas andá um tanto p,reclsauo. Pode ser, tal11?ém, que seja 11111,
'

, par de' chInelos, embora/ ate hOJe! eu nao tenha consegmdo .

aprender a f,
I J' ,', ' I ' 8'

, , ,

usà-los. Achô inconiodo aqu\ele "plec-pl€::;" 'a acusar l1�eus passos quando,
'

a_travesso os �alõe� dIa man�ão,onde habIto y, para mIm, os ch;nelos hoje I
sao objeto, ��Jo uso esta em franca decaden:::i:a"Igual ao guarda-chuva. Den

_

tro 'de mais algrns anos o élfine1,0 estam. tão tora de moda como, os espar:'.
tilhos e 'o "pmce-nez".' Se1;ã que as cnanças me darãD, um' par de cJ::ime-

"'" I
� \

lO�.' .?
,',

' , ,Y
,

I,E_is um pre's;nte 'que me' eÍ:1Chel'l�' 'de 'saLisfaç?,o ':
'

um' automov'el l�OVO,
tq_manho grande, com a_r condiclOnado, toca-fIta e tele10r1e. Màs este I

ms:._ninas não p:;deriam CQ,l1,9rar" por absoluta falta de dinheiro. Devo I,
ser máis modesto' nas minl1as prl'(tensões. BanmreI para 'uma gravata. Te
nho muit�s mas, so uso poucas: Deppis, mulh�r 'quando cor11pra gràvata é

fÇig,o,: às vêzes acontece que elas- nos dao uma que não-combina c0rlI ne
nhum dos nossos ternos, E' ''preciso, entao, comprar um terno qu� se possa
'Isar com a gravata recebida. Mas um terno também e um bom pres'ente- e

bepl que poderi'a ser o que me se;'ia 'bnndado,na,l1,lanha de hoje.'Vem ai fi
primave,l'a e Uma roupinnl1a nova para' m�Ia-estaçao nao entrari� nada
m.al. ,/ \ I

.' ,

'

) li,',
,

' I
OCi'ln� eu trl1'h'1. abot(1ad111'3s, "ro)J2-d0-c)nmbre" ,(que ná::; uso). f;\P't�', ;

rê'lh�_ de b,arba" .. A h, so 'espero oU!� as meninas nãó se tpnham �rnbrado �]
de n1e dar um barde'aclar' ,eletri:;o! Detesto, OS barbeador'es eletriccs,,' U,;o

'

aquelas' lâminas que d:eixam a 'gente, bem aCJstl�nHdo e, princ'lpalmente
, ,�drpnis da Copa 'do M�mdo, e pn'clso prestIgiar a "plqt",plmi" qUl' nós ,P,ro- i,

porCi?110l!, ,a trammissãe ao vivo pola TV dos .1o:?,Qs 'd, Bras,l. Uma ca,xCl. �
t, ,de I�nco,s ou 11m par de meias me deix�na,m satisieito. f,AmaI de con1{as, o

!I' qjJe vale é ,a intenção .. ,
' ,

,
' ! :

t"l� �ã� me d�erh b��bOl�;'" l11el:i�a�" h�o� me d'éerrf· se' n:ão quiserpm ver' ,

1
r " "'.' I

' '", 1
\ ,.

S8U, a:dórn�o. p,,?ai rndand? p\lr aI 'cóm �l11a, protuqprané.i.a 'ãbqonlinal a'n.t\-7,/,/
'I es�et!ca. que deItara por ter:� I�:eu.s _pr�,�osl.tO.s ,de recomeçar pela 'terce\ra \1r vez a d,'''1 f1I do'3 astronautas." (lo rymosa, rpemona qua.J;ldo 'lme lembro das,
i, çJ\i't,rasj d'ias. ,Mas s� �o���, �eqlJé:çli'n�s que são, filhas l.?:linhâs, e que' ainda' J

,

� não -tiveram tetnpo de apre'ndell que hoie ê o "Di,a da Papai", não me df'rem 1,
I

.prese,l1te :alg1;m, não me i�npórtarei c�m 'isso: O fato' de, voces existirem e j

_um, pre�ent�o, p�ral mim:, 'I '

." I
I

- , _ I
>

E que a dÜ'eçâo do PartIdo em

Santa
'

CaLari�1a _C\esej a
\

ag'uarc;lar
�

a
-

deCisão do Tribtlrlal Superior, Elei
toral eiTI relação ao recurso inter,.

põsto à decisão do, TRE que
-

aco

lheu a inlpugnaçãó à candidatur,a
do Sr. Carlos' CId Renaux a'Vlce

,

Govcrnança do ES\�'dO, a: fim de.'
escolher os ,cand,idatQs às eleições I

legislatlivas diante de. um quàdro

1
i pblítlCt) jã perfeitanaente �deiinido.

I Algumas áreas do P,artido es,tão GUApALAJAftA '

I

admitindo ,que, caso a deCIsão do '. 'I
TI;'ibunal lpc;al seja confirmada em Do r�itor' d� .Ul1ive�sidàde : dá I

Brasif,ia, o nome� do Senador, Ati-'·",' 1Guad'alaJara dul:ante 'sua estada'
, , ),' f

lia Foritana' podefã vii completar "

'

em Flonanopoll,s; antes de viajar$'
a chapá do Sr. Colombo" SaLÍes.- Aí, para Bra�ilJa: "Estou s�nslbilíz,a-
então, Q, probtema sena �scolher' "'. do com tódas as honH�nagens' qué 'í f
um nóvo nome para o Senado que venho receoendo no BrasIl, desde'

I

segundo ás' meSmas 'ãl'eas, podel'i� ,!!IUe aqui 'cheguei. Os' brasilell'OS'�
I' 'V!'" I

ser ó�.Sr. Ren1J,to Ramos da Silva: formam um povo tão S,el1tImenta� �

r 'Est�; porém, nao àdmit� quet' se e afetiVO como não 'hã igual �m' j
j , fale n<q' assuntó. I todo o mundo. A recepção' do povo.. I,l)iil

"

dr.'1l10xic;àno e, parMcularmente, � 1'1

II
,

MEDIDA DE VULTO ' ,\ GuadaláJal'a 'aos jogadores da Se-
J

. �', \, \ ,
\ 'Jeção c�n1peã do m�ndo' jiôi UlIlt II Tran,serevo, ",il?sis lit�l\is",�' uma ato espontaneo. Vocês não pl'ec�- J'

nota pliblicada n'o último boletim
'.

sam nos pre�tar tantas homena- ,1
i'

informativo da: UniverSIdade Fe- gens nem retribuir nada do ' que! I
deral: fizemo,s. Nós é que estamos lheS ']

,

"Atendendo à detern1inaçâo "'do devendó. Quisera que todos os anoS
,

Reitor Ferreira Lima,. o ReStsH�-' houvesse Copa do Mundo no Mé-;

raote Univel's�ta,r�Çl ...
\ incl,uiu no' XlçO e a Seleção do Brasil e�ti,�eS-1cai'dapio diãno das refeições e está Se lá".

oferecendo cafêzinho a todos os ",.1
universitários que ali, realizam ,B.A't\(DEIRA �IL "

I
,suas\ �,efeiç6'es". I

, i
,

' I I ,II
.',' ! E' l)n,l"ab�ui'do\ó que'o� motol'ls-"

'\ '

tas de taxi Estao fazendo na co- 1

1 ,� I
-, brança dos preços das Corridíls ate,!

as instalaç,6es da TV-Cultura. Ne- I
gam-se a ligar' o taximetro e não. j
saem do 'cponto ,sem antes o pas�
sagell'o concordar em p'agar ent.re I,

i5,' e' vinte cr,uzeiros pela cornda. li.

Está certo, que a subida e íngre- ,

r11e exigin'r;!o' um' pouco mais ,do',
"

I
"m'o!,or dos 'automoveis, Mas cob�'ar',1 1

29,. eruzeiros "q Ljando nó taximetrO�, I
esta cOl'l'lda· daria Cr$ 4,50 é de-,l

,� , , , . \

mais. O DETRAN,· deve intervir;)
. � /, , ,

evitando o abuso. , ' I
,I

'

.. I

TRIVIA

,
,

'

" (

\
� / > .,

r,

Inlclaüdo 'sua's yisitàs ao Iuterior do J ral 'vem dispensando arSanta Catarina, até
Estado para sentir 1'in' loco',' os anseios /daó I' alguns anos atrás' 'um- dos Estados mais"es-

'

,
" � li"

população catarinense, o futuro Governador quecidos da 'Federação pelo ,Poder Central.

Col��nbo Salles 'dcuÍonstra que o seu plano Realmente, for preciso quáse. um quarto d�
de' Ç;ovêrno, denominado' Pr�jeto Catari->, século pa�a 'que' o Covêrno 'da �União, t�-,
l1en� de" Desênvolvimento, haverá - de se�- mando pulso �, não 'medindo" e�fo�ço�, se',

�u111pletar 'com.,as constatações que . tOI1;ar lançasse em têrtp,ós il1arl'�rl�veis 4' CO'iI�tl'U-
durante a sua peregrinação J'13- convivêhcia ; ção des�a 'I''ldovia <iue sob todos �� aspec;
'Íntima COll,1 os .homens respol1sávei� ,�as di- tos há -,de representar uin' fator ),repoi-de-
x.cisas ,cumimi�a'�cs itrtCl'jora'l11s, qué- �POl; rante 'do' progresso do 'n9�s� "E:�tado, que é

cer to lhe üiio, apresentar os I'egitimos' ;pr�- _

a �R-l0i. t:lquanto ,jsiJ" lc}�oS' .a- couvic-
, '�

btemus que' estão a merecer solução no" "ção, estribada nas 'reiteradas e enfáticas afiro,

próximo período govel'hamelltal,"� inaçõ�s 'do Minish:o� dos
.

'Tráii�p�r'tes, Sr."
Mário Andreaz.-La., de ',�IU� a �R-2821 tam-:

bém : se tomará uma realidade' dentro' de
" ,'\, � \

,"Jli�;� �ahmns anos., Esta úitirna trata-se, de

uma rodovia que apl'()xilÍlaÍ'á os catarinen

'ses do Ütoi'al �om os ,da frmit.;ira, ,pI �;IH'�'�" , I
M

'c'ionapdo ,maior concel1tr.acão da economia
, .,

_,

/

,.�t:Jdual dentrô do 'nosso tcnitório e evi-

fll"do ,!ue, os rccursós 3fl.lli prodlhidos 'se

't's,vaimn para os dois, g"and"s Est:::'dos ,t'i�
"nhos, mo Gra ...'de do' Sul e P:naná, A COllS- Santa Catarina quer ser forte çom ,o Brasil

f, ncão da BR-282, ju�tamente com' a ER- c, ,como ,p�!·te' dêlc, contrihuir côin r 'csfôr-
í()1 e as rodovias' de ac"sso ,cuia !'l'snOIlSa- ç_o' ç o _IlaHotisrno dos sfuS fiihQs, par� (lU';!
l:Íiliilnde· màidr cabe ao:G_ovêfll� do Estad{l� )

-

, esfê lJa'ís V�Il,,}1 a ser dentm enÍ,Ol'0't',C tudo

da"á 'a �a 1t:.l 'Cllt;riJ1'f! eoil�ic,õps cO":s�d(;!,á- , ';15milo V0l' 'qu� te�ílO.s lufado,' a�Ol�l}á;lha'l-
H'is :!,ara se al�'ar ainda mais no plim!) ecoo, do a q,riet.ttação honrada, dig'la é \ silneJiol'

n(\miéo d:l Nadio t' dar maior ,contd!ll1il'ão ,� (Iue nos vem dando � Govêl'i:l�- do Pl'csi-\ '! J
�

"dcl�te l\,édici.
.

,_

:�eQuipê está
--- ,

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

�A mülbjl eouipe, nesta gincana, ,to I am . '<�,quebiar os ovos. ,pai a fecha� a _t1aveta 'ç , Talvêz aQlil I esida a' S'lL�I'{';I1J;I' JllCOe'lêll-
d;_sti.Jaclas hlissõe.s teHivelmente inttincacl.as. ,

'

chxa:' ;] ch8ve dentro; pára tlazer De Gaul- 't: �ia '.4a' mi:3h,a_ �'�I;ire Ela :êo,is���Je" ser, a

�P!-lVO �es'Fla re'çer que a, J1�i:lha fq u'ipe é épe'- k f:i) ,t2si ílcli) ch/b8'i a 11 a� .'d;\�ha!� d,€l LI ��i
-

n ic'�)- .1 � LI T11 s,(Í, "4�11l�"0,, i_C1�'àl ista e "êetita, ,ci11111 P lca e

la'é dtu(J SQm abso�ltita identi'd�de de pen- .
'�lé: O mie faz a mi'lha eqLipe? A'minba : Ih(,'d()lli'�tâ, Nqo:'se,acovar.0a diante da mais

.s_;r.meDto: tal'vez p�10 ,fato. d;;: sc cC)l1st!tuiL�' "�9uipe iJer(lc 9S pontos c�n:esiJbnd nt'es, 'mas" , sé' ia' a-E[veJ siC!ad� --' ela se cansa.

de,,1]nJ Ú· ico 'Hlembro" à minha e;ouioe não 11;10 se, exalta, nem lavra"n�uhuU1' protesto' Emb(lra )�ansaclà., )lllqralmcnte cans<lda
\se cb f�ll1de. _18to :.é, tàmbém se �o;lfunde, çoutra

-

tal 'tipo de exigêú·cia.'" ' quero â i7er, �ela DrOCLl ra cUlllori,' ,a sua ta�
m�s de CIm3 111�I;eil'a neculiru\ sem 11'c.flhum J,,' ,

rda:' da línica mãneira qlie sn"be·. (l.a Jl1e--

, , ., .

,

'
,

. ,.' ,\.dess'�s si:lais externos que _ clenU�lCiall'l o'
,

A Ollf-111 oer'lunt3 QU8) o ,senticlo j)I'HII- lho'r. / Talvêz' essa, busca da,;perfeiç'10 CO'l-'
A mi'lha equióe se confunde n8s"ca- c9 que move a miJlha'eqp,i�)_e:, el�J 'prov� sis"(l na sua WÓ')l'iq i·11oe',f".:ição: o.qúe não<

l8das da noit.e,' se.m �gritaí las nem tropeções eb' tal naturC7Ja,' respo :do i,1Vocan'do a lllá- invalid(l nem qiminde o 'seu esfôrç'J; diá�io
� :;t ltc:�'.·ilão se conJ:l,llldc', ni�s �e insuieta, ,"xi-líla olír;19i�a: � impo,t�nte'.é competir. 80- e cont,jnuac1o. '

'

'e'se i�daga, perplexa: 'conseguiréúl0S che- til os p<i1i,s, ,Wnwicos, N�ll.hul1!, lucro; atual O ,Dlêmio a'aue-aSOJ'a a minha equi-1,/ ... f'Y'? .. :r,�·�.,: :- \ f, ), I \ J � \ �

gaJ..�19'11l1., ,.",.'t;" \" ", on.lemo,io'. clil'eto aí!. i'l1di,rtto;' está p[esell� ")W �'o ',ec()Jlheci'1ü�'lt(), d,imlte de S'i,'PliÓ-
" , .Coíl\fesS�) 'que .. a l11-lI1ha'equÍ,oe n'ão'lé 'te à "11t"S8 chs :lossasfa'slJÍcaçôes. Em COnse- pria, 'd�' ClUf;' não Se,f(lrtOLl�a un'I' anê:o 011,":,

:�pa";ticulàl'll1ente, sli�'eJior' às· outÚ�," l��nit'
' qÜêl;cia. é b:'111 ,r,er'to �& oue, gSl;ja1110S 1Jl;\'SRPI.i ca;ll o seu \alJaree-i""lento' 'e h8verá

�,J):-etcnc!e s�r. Mas. 'à nartil' d\:J, 'in O 111 e n,tb' e'11 -,'a'pl;'''1.1h:r'do, :,rejllíios à cart€) prazo, lOCô- d" !,erdll�ar en()ll�ntõ :não lhe; fOJ;em r'etir8-
qLl'� i"'glessa J�a disI"üta, outro objetivo -não lT'odos à oelder de v·i'sta r.: co'll1plicacõG-s vi- ,d",� As instril'1'e'1tos tiara a di�nuta. O oLl,é)
é'l :r'il'18 s'e'lãO o' da vitÓí·i8. É' certo que ·talícias.'

-

'I, >. ,-',
"

.. a' 1- a
.

t
-

h"
.

- '( mpl.:, tOlll�e es ran a e estel8m procu-
r0d�r'<� baflu'?:1' - mas qu� essa ,qúeda sc- Não OhSU1�ltl', estamos '-';ló n,árs'n Cel'!a

(

r�]'1do ent,·pli'-·has PO seu lema, de' ul�la Só
h Q, es:,êl'ho fio,l de suas liniitac"'ies e hãQI Ilêz, pe'gwtaralll ao alpi/listfj"Herzog,,' qUç f1ase: "viver rim p'âz".' _:1 :' ,

\.) rqulbdo de fCí!'I11ulações post-isas, . n�"d�u 8S faia I�es elos d�dGS \laS neves do Não é "n]'1 dilliq t"díf'irante -- cherra
C011tl a nen!lu'11a re\lr8 a mi lha eaui- 'Himahia.: o que O' ,levava ã escalai: l11onta�

, .'

d
-

M
'. >

' ,>

•
' ,I 'd- I

II
�

1 H d
'

'l wgenr aCOmo açao. 8$ e a (l1'�

ne 'i" 1'1<'L!,"?C': a C:'8S,8ee e· S:'111 s('quer le� 'n -,8s� �:7(1g reS,DO'1 �LÍ: "pprque elas 'estão, 'll,�lhol reoresel1ta o esríl'ito da m(riha\_eolli-
jll[Q;') Cl SC"'SQ ele ol�Qrtunicladc. Fil(1sqfica-" \ h",' L\SSilil é a n)inHGf eql,lioe.,r'·IJll)J1ra. ,t' '",lP'e., n'ô, i,', i. d::r,',tlO, d-,: tãl' elillia a,lle eh)'_n'I'p-I'

" • .. , ... ,
• \ ,I \ \ ��. ,,) � J:. ,�

• r r

(. _ ...... ....

rnt"""té"ràcioc.il�â del1tr0,de'L1I11 pr�ssupôsto �

'p1'eciso,que haiÇl sincelidade, Jlão 'p'retenda' '.��lad;.e stlbsistir . .se 1'1�O fOI' JX)ssí'!e\"tJa\�i�:t�,l�(,í's'ico: $\est<� no' jógo:'cal:le J;egp�itar a 'sua 'eJ111�en{18r nenh'llfll d';clo nê�te afã, Nã'o q�ie Cla.
'

, .' Ie'L,"
'" I' à ela taleça o' sentimento ,; h€!"Ói'co. N50; "N:'íQ oonhC'ç'êmosJ, ou melhor n,RO

Pedé'm à 1)1inha J3ÇJuipe 08ra, tocar f1arÍ- 81'"ntt'ce que a minha equipe 'é forhlada, p r bem9s COI�lr)nJ ir de outra lilane'ir�� Mas
t�t e aS$QJblal' 9��a trize';: a- 6Joelcle céticos. tamos no l);íroo, '. '

'�i� �:j:.!\,!

'o :DIA pc?�' PAPAI 1

, I

....1,

( ,

,,1.

Hã Um motivo fundal11ental > �
qmi não foi revelado e111 relação a

mudanca ,da data, da con",cnção
-r

da Arena do dia.' 15 do corrente
! para' o

..

dia 21.

, :

TUR�s'MQ MUNICIPAL

\
,I

'

,

"t
I

,

f
T01l10Ll fosse nq Cal'go de Dp'e-'

tal' de Turismo da Prefeitura Mu

nicIpal o I/Sr. 'Airton oliveira.'
Apesar� da coincidência de"'" 'no- 7.

mes. não sé trata do irmão do:pJ:�1.
f.eito Ari '�liveí�a,' também Airton,
que é médico e Diretor do' Centro
-BiomédiCO da UFSC. j

,�
,

, \" ,

,
"

Superin tendE!l1te da,
't

j_ ""'I'
SÚNAB

\' ",

Marcuío M�'deiTos, tüho.
-

,

,

MarélÚô' 'Medeiros, mAo.
'\

'

"

c
, ,

1
'J )

,.I, ._
\
�,

''''
"

11 , I • .J

Gel1(::tà� Glã;,u�() Ca-rvalhç), estam I' I

na proxin'la têrça-feira' em 'Floria-' I
� ./ V I

nopolls, presidmêD r,uma reunião,

'que tratará d�s preços' minimos t �
d,:s �ü;'neros de p�'llneir[!.

,

neces- t 1

s,ds oe ern nosso\ Estado. . li
Por outro 'tado, a SUNAB local I J

,
vai r-eceber no decorrer qa: semana ji I

m8mo1'1al dos marchantes pedlBdo
uri,l aumento de,c'êrca de'20%

n�jpleço da"carne. 'I' ,,' :
A'md� �obre a SUNAB o sr,'":1

<, 'I

Roberto Lapa Pire�, Delegado R�-
,f 1

',gional do\ór.gão, que estava de'mis

sLOúãr,lO, 'recebeu um apêlo do Ge

,neral Glauco CarVê-lho para ',que

penhaneça "no posto pelo
-até o fil:n do; ano.

, /
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fApenas
5

cruzeiros

de
entrada!

, -6RáJ��:�ars�"�"�.ma�ejo
. 'r.

,

FAQUEIROS

DE AÇO
INOX

A partir
de Cr$

24,90

Ou
apenas,

5
cruzeiros'

de
entrada!

NÔVO

ASPIRADOR

DE PÓ

WALlTA

De
Cr$

285,00

Por Cr$
226,90

Tôda a
linha

vv'alita

LAVADORAS

BRASTEMP

A
pertirde

Cr$
549,00

Ou
apenas

5 cruz

e.rcs

de
entrada!

.

C9NJIJN10S

ESTOFA,DOS

Vºlta,
00

Mundo,

19f�r P.

Cm.mO!i.

A par
ir de Cr$

599,00

Ou
apenas

5
cruzeiros

de
entrada!

SOFÁ-,CAMA

PALOMAR

MM

�

De
Cr$1

"'18,00

Por Cr$
139,00

Ou
apenas

-B cruz

etros

•

de
entrada:

com

apenas

5
cruzeiros

de
entrada!

:=:::::;;;;;;;;;�;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;::íAiiI

SECAboR
DE

CABELOS

ARNO

De c-s 1<?9,
90'

por
Cr$

89,90

SECADOR

COM
ESTOJO·

de Cr$
172,20

por
Cr$

144,90

Tóda a
linha

Arno
com

apenas
5

cruzeiros

de
entrada',

COLCHÕES

YULCAPLUMA

E
OR'THOFQ,i\N

A partir
de Cr$

89,00

-Ou
apenas

5
cruzeiros

de'
entrada:

D0R�ITÓR!O§

Rvdnid{,

Kwlirvp
e

Estil

A partir �e Cr$
675,00

Ou
apenas

5
cruzeiros

de
entrada!

,

GRAVADOR

NATIONAL,

De
c-s

.611,00'

PQr Cr$
489,QO

OU
apenas 5

cruzeiros

de
entrada:

CONJUNTO

HEUN
-

MM·l

De Cr$
580,00,'

.

'4 •

Por Cr$
459,00 ijffit1-;�')

o!� apenas"5
cruzeiros I�'

." �

de
entrada!

GRÁTIS: 1 mesa

em

Formiplac

e <!
banquetas

estofadas.

•

MÁQUIt:-JA
DE

ESCREVER

OLlVETTI

SãO
OFERTas

ARRaSADORas

QUE'VOCÊ DEVE
APROVEITAR!

CrS 39,00

msnsars

Ou ape'ldS

5
cruzeiros

de eruraoa
'

I
_r::

CURiTIBA

-

UNIAO
DA

VITORIA

PARANAGUA

-

PONTA

GROSSA

GUARAPUAVA

-

LONDRINA

-

MI'RINGA

-

CORNEL!O

PROCOi�IO

-

(IPUCARI\�JA

PARilf�l\VAI

-

CAMPO

MOUf<AO

CAXIAS

DO
SUL

JOlf'J\lILLE

-
11 A,ird

B�_:UMi:jlJAU·

LAG�S

FLOP:;H�OPOUS

\

SA(1
PAl_I�_O

S,�NH'C;

-

St;NTO

,'1NDRE
E RIO DL

JMJEIRO
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§AO'JOSF

13h:�Om

(':l.nÜilfJarc --_ Isola Vega
Rf,s'I;OLEIlW IMl:'RUVISADO
Censura [) anos

15;4[\ - 19,:10 - 21h3CJI11
Burf Luncaster - Jean-Pierre

Aumon] .

A'DEFESA DO CASTELO
'Cen"üli'Í. 18 anos

101-. -:
piPAI TRAPALÍ-IÃO
c(,tlr.1.u'a 5 anos
1411

'C:miinfl:ls -- Isola V8'�-a
FI;S'Í'OLETno 11,I[PIWVISADO
Censura ej' anos
16 .s: ·W.15 --' 211145m

Lee 'V:1n' ele- r - '1"0 :íRS I\lIil1ian
o 'DI/I., DA "TJrSS!-'Ol-iB,A
Cénsu ra 18 Clnos

'cotbn,

14h

Lypn ReCl'gÍ'ave
Tu:;ll!lig]Ullíl
AS

.

PSr{�UIJ,lt'LICAS
Cen51�ra 5 ano.";

17. -- 20 - 1,:'.11
:r;;u�tíl1 Hofj'man - ,TÇJh Voight
FEI:pWO,�i, N'A KOITE

Cénslhao 18 aliOS

'RQXY.

1.411
Q J\1ELHOR DOS HOMENS
16": �Oh
Prr/g-btÚ1Ú f9;.lp-lo
Rô_bií'i nyán :__ Clayre Tl'avot

C) '1I'1.1r:t.ÜOB, DOS MOMEpr� MAU:";

R,�r MiiJahd ,- Hazel Court

d��J!�StSSAtJ' MACABRA
d�l1silffj� til apus

��"'.� >,
,.

( Ó�(i�I�'"
\-,

14ti' 'i

Jér.�rv,�·tewís
"·1" .. ;'

UNr a_QLnE DAS 'ARÁBIAS

Ce:l�u:jiB.· 5� anos
1(t�:�, 19' .;, 21h

J[');�h� ,Il'elf!:ria :::_'-; Andrea
'. � 1 " ;, -. f.. .

]'>/Nl::P>.-F.,:C:V01/'lER E' MINHA Lm

C��#![i;t,' H! atlas
'"

A",: ...,�>:.
'

",'�:. •J.:lit l�CO, ' �
,,_ ...

'
.

)<"i1' ,; �

p.�)PAi ,;inJ\PALHAO
C8�iflÚ:�1 �\ �f!lOl
1" ',---' :" ') b'I�J' . ':.- ')ll-"O;�IJ _' j ." f_, 1." . I l

Sfr;':� .IVr'cf:;)i.Jeen � JU'Qqu;:l!ne

Bisr et,
BUÜ,J,TT' :'

C"nitlUra 18. anos

14 '.C Ú _:'_" ]:9 .- 2111

O MEU Píi: "trJ2 LARAN.JA LIMA
êêrísura 5' ai10s

§'iO LUIZ

1411

Càrlitns __:. 6 Gordo e o Ma,gro
RISOS E ivrÁts RISOS
1 fi - ]f) --:" ,21h
Êli Wallach" � Te'rence HHl
OS 4 DA AVE MARIA

Censura 18 anos

TELEVI,S)tO
TV COLIGADAS CANL\L 3' \

•

,12hOO Cohcêrtos Para a .Juven·
.

tude.
131100 Municípios eIÍl Revista

14hoo - Cinema ele Aventuras

lilh:':Om -- DOl11!ngo no Parque
l.7hOO - B61zina do Chacrin'lia
Musical.
18h30m - O Besouro Verde

Filme

19hQO Show. da Integração.
211100 - ReporteI' Garcia

21h2'O - Grande Cinema

22hS:Om - Os' ViQlentos
-Í-----��-

. CHUTEIRAS

GAETA
qualidade

máXima

o edifício será de . apartamentos
residências. ,

TEATRO:
Mariza Alzirti Miguel e seu Te,,·

t;o IItüaiítil, de '['{lHo, Alegre, h;_i'e
às 10 e IH noras, no- Teatro Al"',/D.

\
"

ro d 2 Carvalho, apresentará a pA-

ca de sua autoria' ,"Pard'oquinl1'l
uà S'ilva".

'
�:� ° Brasil e o mar, um con

curso que está sendo lançado pe
la Capitania dos Portos, ern no s

sa cidade, sob a orientação '10

Comandante Lúcto Berg Maia,

t:.. ,;ollte tem mesmo que tirar o

(!n)Jl:u. .pnra [;111 determinado
g, upo de brotos, aqui em nos.sa

clcl:l.lle. 'Além ele bonitos e elcgan
tes, vestem as coisas da atual, mo

da, com tal charme, que nos. obri

garn a êste eomentario. Elas usam

modelos d2 A Modelar,
veau, Alice Modas, Walbur's Bou

tique, La Rose, �A Lojinha, Porfi')

3, Car rcusscl Boutique, Madernoi
selle IvÍOQUS é Talit3 Boutique.

* Quem estava dando 'nota d.':
bom-gosto com casaco ml1i,'
numa animada noite, no Clube
Sodal Paíneiras, era Marita J;3aHü.
A moça em questão também esta
va muito bem acompanhada..

�� Lamentamos muito,

'0- ES.TADO, Fld'tiaflÔpolis, Domingo, 9 de ag�sto de 1970 . - Pág. �J

lumE TEM NOVO DIRETOR
,Às 16,30 horas, no Paláciç\ .dos

Despaches, quínta-Ieira, deu-se a

cerimônía de posse do P roressor

Ary C. Mesquita, no cargo de Di·

reter Superintendetlte cio Banco
de "Desenvclvímento Jo

.Extrerno Sul.

* A advogada Vaiani K.· Pisam,
que já está de volta do Rio,.,onde
fez curso de Pós-Graduação, na

PUC, sôbre gerência de capitais.
agora preocupa-se com a inaugu
ração d,e sua nova residência.

acredito que nossa sociedade

per der - contacto com o elegan te ;:'
casal Praneisco GrillQ, que, no I:'
próximo ano, passara a' residir

"

em 13nisjlia.· 3em dúvida,' a béls?:ct
e '6�egância' de dona Anita,
ser sempre. lembra.da.

Üm tci!ieTol1éma' do Rio nos

forhm: provàv�lrnente a capital

* A)iás, o que se pergunta em

�ócieâaElé, é quem será o gruao
'eneetlot da' Gincadoze.

.

A testa

1 le encerramento, que será HJg:o
·de· prêmics,
o

,
ínternacio-

. I

* O Conjunto Lafayatts, foi a

\ atração, na coneorrída soiree, 1'e.1·

lizada . sexta-réíra, no Clube :Já
Colina. A promoção foi do Depaz
sarnento social do Clube.

riamente COll?' um

tieos,

O PENSAMENTO. DO

'béhtro ,de atlvlda- �stªdo de Senta Oatarina,- �

Banco Central do

Horóscopo
OIVIAH CARDOSO

.#. meis, com entrega
.� terá como atração

E70/1775,
.

• ...,.,_.�I
....

'
•

. O éapitàl Social, deYCr'$6500.000,00

nal conjunto (iTrês.,no -Rio'". Quer!_},
não vai qll'erer ir hoje à ::;e.J.e
Balneária do êlube POz€? * Tudo indica q'ue será mesma

nos ú-Uimos dias. de setembro, 0

Icasarnento da aiv:ognda' Dehyse
M,u'ia l'hscimento, com o Eng'-

.

Saporjte.
1

I
está em �f§8e de subsGriçao, Você pode

/

/ádqu Iri< hoje, as açOes I N C O C E S A etTI

tllJal;Y'3r uma das Bolsas dt:; V'aiôres do

@rasil, ou dQS agente-s credenciados pela
)

MORIITZ $ A, G:.ORR'ETORA DE CÂMBIQ E

TITULOS, membro da Bolsa oe Yalóre"S de

Domingo - 9 de agósto de 1970

ARlES - Dia propící para a vida em ,sociedade e na companhia d!.13
farrliliares ru parentes em geral. Faça o possível para provar sua versatüt- f,

dad.e de urna maneira bem natural, c,·

lUUhU - Os passeios e contatos pessoais à,o día lhe serão muito ag-r;l':'
dáveis, Deverá esperar bum êxito pela disposição bem humorada e socíável

junto dos demais.

Gi.lviE0S - Seus planos poderão ser .atrapalhados pela intromissão (}-3'

(1.igttérn, se não tornar próvídênctas nêste sentido, antes quo S�.jrl t,<11;CW do,";
mais. Surprêsas no amor,

um pouco para recompensar as tfl:50es do Llia�,
anlertor. Organize, depois, o seu roteiro mais conveniente l�ara o bn.n

':liJi,üY _ .tarnento dêste día.

L1.cr.(J _. Pouera haver alguma disputa por causa de pontos de vista

dEe:'ente:õ, entre você. e uma pe-sso-a da Lamilia, o que poderá evitar a

t;PJllIJÜ, ,'::J,lGeStóO 3mOrGSo.
, VIRGEM - Uma nova esperança poderá invadir sua alrn, e' torná 1:1.
f\::liz neste domingo a'1vissareiro. Deverá dar mais atenção a uma intUlgá,Q
que o tiver impressionado secretamente,

Libra - VUGe pouerá estar um- pouco indell:iso p21� manhã. com 'predis,
posição pua permanecer na cama por mais tempo. Mas tudo passara íogo
C:. t)!:" "r a novamente bem disposto.

1'.;i:JCU�i:l:"lAU - Provàvcirnente haverá uma discussão. entl"l. você ;8, S':u jJ
...·;.!_)nJ Ll;;C UU b. pessoa amaca, por causa ele seus gastes rmanoenos. :Se lSt:;y�
aq:ntceer,' não cerca a calma, para o seu prójarro bem:

.

,'.:)L�,l.l'AI-:IÔ;__. Sua -\,i(\<l pa1'!tc:rá lf1ab atrÇLtiva'�' cheia ::1'3 razões para
fortaiee81' o seu incentivo pelos esiorç,os que p'I'etel'lde realizar no futUi'f"

\íiÔ.2l
.

9Hüünenta.1 favorecida ..

CAPEICÓRNIO'- Pan:ntes e vizinhos ser9.'O út.2is pata os ,seus projetos"
pes3c'uis, pois há evidén�ia de qtle tel'ãq cmidiç6e,3 dê lhe passar ,magníifit:as.
iGJ.élw'3 e sugestões.

AQUl{RIO - VOGê se sentirá mais atimista em r'e1ação' às fir'l2.nças e J
,.

8xi,no pessGal qt1e poderá ter em seus contatos com o público E' as péSSOc13
c.G sua simpatia particulali.

.

'l-

PEHXES� - Influências 'favoráveis pata a soluçã'o de problemas qU8

rir::: a.UJ,. sntgir de 1..;111 "mom,e:nto pMa outro. Jil:st�ja GEcrtG. de. W18 a, coYabc

f';'.ç;ao al] d.a não 111e fa.ltará,

Precisa-se pessoa competente para SIF)ervisionar

.

\

� ('

* Queil1' s,el'á a s'ensacioulll mu-

laia que iw_:;�13ei:'á o tí�l-!ld ete '1

ltiais bela mUlat'a'·- QO Estado ce

E)aFl.ta Cataripa? q CO_llc';Urso sati·
.

setembrO próxüno vii:ldour,J.
" '

ROD�S DE PRATA,

de a INCOCESA, Indústria e GorTlérCiO de

Cerâmica: '5. A. Sua proaLJç�o lf'l)cial de 900

mil m2 dê azulejo vªi su,prir uma boa pqr- -

cela do eléflelt l:1n"-'lal do, produto,
\

O projeto INCOCE�A esta sendo Im-
r

-plantado em Tl.Ibarao, ao sui de Santa Ca-

tarina, junto às riqursslmas jazidas de r:naté
rlq prima existentes n�' regl�o e já agrega.

di3.s aó património da emprêsa.
A Sociedade está enquadrada no sis

téma de captaç�o de incentlvos fiscais do

FU_N2':lESC, Fundo de Desenvolvimento do

COMPRE AÇÔfiS INCOCESA E SE..:JA
, .

$ÓOO DE UMA NOVA 'CASA DA MOEDA,

iN,DúSTRIA E COMt:ROO DE CERÂMICA SÃ
!IUA sA/:) MAltOEL' GALERIA PIO XII' SALA 8· TUIlIAAAo· 8NHA CIoTARtNA

I'

•
"
...
.,
a.

·e
a.

(*) O rejiJis'il'o 'no aanco Ce�b'al .i�Il\l�t1!c!!ill apenas q ..u� fie e!rlcont!'�m el!!t, 'poder lJIo
Ranço, rJElII"3 COll'tl8u!ta !401\'> interessai:l!ollj, 06 dOfll!HI..u�,ni06 e ilrilfllJlr'maçõtelli nC'1eaiioárioa IUlr...
t.1lt"1l!!íõl,çãQ, pelo iR,welitillAor. Jlo l!"iSflO dI[) ii!'aVIH!itim,lHentc.

\

\

==��---=-�-----��-����__�����_._���===�d<\==��==_==-�=.�
\

Exige-se conl1,eeirnentüs técnic6s, condução ;@rúpria" e'

rência q-ue fale 'alemão. ótimas possi'Jilidac1es.
.

Escrever morta com "CUHRICm:..U:M VIT1\:E'I, 0!-1 pessoalmen�e à
.j

COEEIvIA S. A - Rua Horêncio 'je Abncu, S@6 - São Paulo

.(�"!!iTJ!����::=---==�--==:�� --5 1t?
_.

_

��].6tiie--�w��S!'l
�

l'lr NOVAS ILltl:AS - tHciaHza.da-E pelo Dai,l'a�:

, I'
FABRICANTE AUTORIZADO:

I I - JOSE BORGES & elA. -

� I
I f �

.

,

Av. Visconde de Guarapuava, 2381 - CURITIBA .._ ex. Postal 49
REPRESE�TANTE NESTA CIDADE: JOIA POSTO
Rua General Gaspar Dutra, 150 -:-:- No EstJ::eito.

,

Sem dúvida,. serão altamehte

BROTOS' -TA�BÉI\:I VÃO AO
OSCAR PALACE r

Um grupo de garotas coment.a
'la: !\gm-a GS bortit�('!& da sOciedi't
de estrvo p�"ssandf;l a fj"'2quentar o

OSGar Palace Ho't;e1.
.

comeh10radas,. dia 3 lJróxiJYlO, às
bodas de prata do e'1:egante cas9J

lvone·NewtQn D'Avila,

CERTIFICADO EXTRAVlADO
Foi extraVIado o '.certificado ele um <1utomóvel 111arCtil Da�l!)hille, tipo

sedan, placa 25-12, :Moto�, 11" 2)9599, ê'hassis n022)14506873, ec o Bi-:
lhete de Seguro n° 31752, da Cia. A�lântica de seguros, pnte?cel1tes ao.
sr. Astrogilclo SOlLza MURes.

'* Terça,feita, o Dr. MátCiQ Cal·

laçb, Presirlent':e do Club2 Doze de

Agôsto, recebe a 'Diretoria ,e CO:1-

vidi?dos, pa.ra. a reuniàô, que r18-

êlidil'á a data Glo tI:a dicional Baile

Ér"anco, festa clãs DêDu'tantes OE

ciáis de

CUB,SO D;E TÉCNICA DE VEND,AS
IN1.lEIRAMENTE GHÁTI-S

A CAPEMl - Caixa de pecúlio dos milit'lres - Beneficent_E:l cornó

patrocinadOJ;:a dêste curso, ofer�ce meios para que 1:lessoas inteli

o'entes e dinâmicas ampliem suas rendas de modo fácil e 8.traente. VEj·
�HA INSCREVER-SE! Dià:riamente� das 9,00 às 17,00 horas no Edi

fÍ6;io .João Moritz - 6° Anda-r, sala 601 - Praça Quinze de Nov�11lbro,
n. 21. com o Sr. waldomirq.· Emcerratnento de i1)sC ições dia 2"0,8.'70.

Inicio do Curso: de 24 a 28-8-70, à noite, �s 19 horas.

Looal: Sala de instruções do Quartel da PolÍcia Militar.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDRNelA, SOCIAL
AV1SO

A Comp�nhia de Telecomunicações de Santa Catarina (COT'ESc) e

o Instituto Nacional de Previdência 'Social comunicam aos usuários do

serviço telcfê,nico que, tendo em vista a instalação de uma central piA.BX
no TNPS, tomou-se necessária a utilização da série de números. de '2.621
a 25:S9 motivo pelo qual vá,:ios assinantes da Capital tiveral'. seus n,úme-
1'Os trocados conforme relação

-

que segue: ' \
Dr. Leo Alberto· Ramos CrL1Z (residência) , , . ,. 2321
F�1I1ificadora Pão Gostoso , , , .. , , , , ,. 2H18
Distribuidora Literária Catarinense Ecl. Globo, , 3516-iHeitor Guimarães (residência) , . ,. 212g.�
Walter Jorgé José (residência) , . . . . . . . . . . . . .. 3220
Cochoaria Santa Catarina , , , ,. 2105
Argentina de Souza Fernandes (residência) . . . . . . . . . . . . .. 33Z8Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Câmara Criminal do 'I'rihunal.
de ,Justiça do Estado julgou, na

sessM de 4 de agôstd do' .corren-

11e os seguintes processos:

1) Apelação criminal n? 11 1(1'j

de São Lourenço do Oeste, apela-i

te a' Justiça, por seu Promot o r P

apelâào Rivair Inocêncio Neres.

}?plator: Des. RUBE1VI COST.",

Decisão: à unanimidade, e ,'Co

aCÔl'do .com o parecer da Pr ocu

ca�ona Ueral do, Estado, conhc

Gel: C'!'l1 apelação e dar-lhe provi

mel1co, para anulando 'o julgamen

jJ!J a (N� o, réu foi �ubm(-�Ll:-\(),
,_mandar que a IT0JVO seja sujeito.

,CUSLl:lI.r.$ ll1l1
I

1\ '.1 ut'�J 1,.;.; � j',

ACQ'niãb assinado na ,��gsC:v'. ,

2) :4n�làGão �ríminí!.,I' n? '1.L0':'6
. f' -I

'1 r \
J

II

de TUbarão', i apela:nte Q' Assisten,b '

do :�[ihú$tártd �Ú:ljlico' e �pelado
Ocrides 'JtlãOI 'Zómttto.

',' ,

,

II \1

Helal.oT; Peso MA)" Ftt!i0r
.

Decisão: I à I unanimidade I � tle
'

acórdão d9'lTI o
I parecer da ,P!'o·'

curaria geral do Estado,' conhecer'

(13 apelação ,e negar-lhe provimen·
to. Custas na forma tia lei.

Acórdão assinado na sessão.

3) Apeleçêo criminal .n? 11.1116

d� Pomerode, apelante o Assis

tente do M_inistél'io f'(:blico e ape

In dos HMry Duwe.e l'f:101101do Du-

I
VJe.

�
, .

.;

, "

s: J(,.,,, �:I\��, ."
ft .f'��," ;

, ,

. ,i' j r.",. A c-� ltUBElVi \COf T"

, b�cígao,. à UI ufümidac1e cor.l.c

cer Jio' recurso e negatJl;ie', pr( ','

, ment0,' para eonfil'tnR\.; a 'sentença
l' ,I, I

' J

rl'p9Í"ric,ia,' Custas na. forma da

lêi�' 1\I' j

I I

II, ' I I
. I

, AcórdãÓ assínádo. na Isess�o.'
, 41, .Apelação ' 'ctiminl1;l lho, -11.078

,

±:lde .
Santa Cecilia, apelante ": eci

'José 'Goeten de Brito e �pel�da a

Justiça, por 'seu Promotor.

Relator: Des. MAy F'ILHO.

Decisão: à unanimidade e ue

acôl'do com o parecer da Prol�u·

radoria Geral do E:;:;tado, conhe

cer do recurso e dar-lhe plbvime'1
to para d('sclassificahdo

'

o crime

par'd .0 art. 218 tlg Código Penal,
,

�. -' j

�

COJldena·lo' a í a,-" L:
' -" 11,,. .'

ma.n idas as demais l )',,!JU[,(
-

.

ções da sentença ::;):)21:11..1", L c""

tas pelo apelante.
Acórdão assinado na sessão,

,5) Apelação criminal nO lL)0[3

de Ibiraln�, - apelante a :111":8\ içu;

por seu Promotor e apelados I\,I,y

quiades e Pedro' Ribeiro Luiz.

Relator: Des. RUBEM CO;:,TlL
, Decisão: à unanimidade, oonhc

cer da apelação e dar-lhe provi
menta, em parte, para anular, ",. o

sômente, o julgamento quanta �l')

crime de que' foi v�tIrna Alir,'u

Bittencourt., e mandar que a no-:

vo sejam os réus submetidos. Cus

tas na forínq dB '''!l.

J:10\fl-a:-f) A::-Jf y)g' ü ! -i �H:-;";",

1), <i)'iplaciiil CTln",,;;1 nO 1, ,I 't

'1 ubarào, Cl.peJ�;Jlt.", I) AS'SlslElJ;'

te do Ministério Público e apda·

dos José e Rçll;;alima BlóD16f.

3, p.irecer da PrOC,I- <,

l'r,�" :.('J EstRdo, conl1ec,�r

rio " T:egar·lhe provimen·
to. C",'''' _', forma da lei.

Ar:.; (1:,0 "c:,,:l1<!,do na sessão.

, ;' -:jc.:'í'11ilnl n" 11.1,12

(), -o élpelante a .JW;'i.

çn, ",lOtor e apelado
Ov. � de Arruda.

, Relator: Des. MAl'; PILHO.

'Decisão: à, unanimtdade '" e (,O

acôrtio com- o .parecsr da Procu

radoria Geral do Es;ta_cJ.o, conhec sr

da apelação e, nega.r·lbe .prov.imt'l1·
to, Custas na forma da lei.

_

Acórdão assinado "la, sassão.

'i) Apelação �)'jmlna.l n? 11.1; 7,

de São Lourenco do Oeste, ape

lante Waldir' Dal Canalli e apela
da a Justiça, .por seu Promot.or.

Relator: Des, RUH1�lVI COS'Tt\.

"Pr' -'n--: �'�-:. MAY FILHO.

, r} -"":lanimidade e -íe
,

�c

1':1:
T

carecer da p,or;,l

do Estado, conhe-

ccr t :� �J e negar-]h'2 provi
, '" na Io rma da lei.

, .. inado na SeSSL�jo.

/

� ,\
II' 1\
11

.'
. �\

\

\

�
'\

.\
.'\
i

'�;;BOSSD.
, MO\lttI\O
,,\;4(lPOUS

, 'I\Nt \\\0
"I) \)\1.'"
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Iconteceu,...
,

Por Walter Lange
N.o 643

Com a nota "destinatário
morreu" o Correio de Joenkoping,
na Suécia, devolveu ao juizado a

convocação de certa testemunha.
Por engano o juiz mandou ma se

gunda convocação, destinada à
mesma testemunha. ° carteiro não
teve dúvidas: Devolveu a petição

. com a seguinte' nota: ;'0 destina
tário continua morto",

Un jornal de Buenos' Aires
prometeu um prêmio a quem es

crevesse a história mais hot,rÍpi1anc.'
te. Tirou o primeiro prêmio quem
escreveu o seguinte: "Depois da

guerra atômica o único homem so

brevivente estava sentado no seu

quarto, ... quando de repente ba
teram na porta".

Durante um concêrto da or

questra filarmônica de Nova York,
um daí) músicos desmaiou. Dentro'
do seu instrumento foi encontrado
um camondongo, passeiando de
um lado para outro.

--�-)
Mister .Bill Duffell, um inglês

ele setenta e sete anos, pediu di
vorcio 'de SUa espôsa de 71 anos

dc idade, afirnJ,ando que ela o .eu

ganou e0111 certo Harold Comden
no dia 18 de agosto de 1908! Qual

--- quer um faria a-pergunta que o

juiz Iêz: "Mas COmO .é que só ago
ra o senhor se sente ofendido por
uma corsa que se passou há 53
anos?" Mister Bill assim se justi-

I ficou: "Senhor jt�iz, só ag9ra ia
soube. Entre outras coisas' velhas
encontrei umas cartas antigás. Li
as por curisiodade e fiquei saben-

'-

'I'eíxeína

TELEX EM 'FL,ORUNÓPOLIS
Com desculpas aos ,catarinelJses

pela .ínauguração
-

de apenas- urna
cabme pt:-blice, roí implantad li

dia 2 elo corrente o serviço de

Telex, em Florianópolis, pelo pre-
sidente da EBCT, cel,

-

Haroldo
de Matos.

A primeira ligação oficial se �ez
com Salvador, e contou de uma

saudação do Presidente da ÊBCT
ao povo bahíano,

Estiveram presentes destacadas
autoridades federais, estaduais e

municipais, civis e mílítares, in
clusive o 'exmo. sr. Governadõr
Ivo Silveira.

Após a inauguração e visbta as
dependências elo Telegrafo', se-

gui-se um coquetel.
O horário da cabine de tele]!',

que se acha instalad:r no primei- V
ro andar do prédi<il dos Correios"
e Telegrafas, à Praça 115 de No

vemlJl1o, e entrou em 11!lflcior,,,a
menta normal 1ogo depois da

inauguração, é das 8 às 20 ho'ras
de segunda a sexta-feira, e de 8'

as 13 horas aos sábados.

Florianópolis é a 5a. cidade Gil

tarinense a ser provida de hi'il')

ii11portante '€luão IFlodernel meio

ele comunicação. As ol,ltras cida-

des foram: Blumenau, Joinvill'll,
Lages e Rio do Sul. ">

Atendendo oónrite da direção
local do ECT, uma Comissão da

Associação Filatélica de ,Sta. Ca

ta rina, composta. pelo farmacêu

tico Osny Pinto da Luz, pelo en

gcnheilÍo Félix Schmiegel'ow, e

por êsLe colunista 'respectivame11-
te tesoureiros - 1° e 2" ,- e s.e-

''';) ....

cretário) esteve pre�ente. Valeu

do-se da oportunidade, ao pales
trar com o c,e1. Murillo Corrêa'

'\ Matos, Asses,sor do Presidente da

EBC1\ os membros da Comissão

tiveram a satisfação de elogia?
os serviços postais- em Florianó

polis, Salientaram a deferência

sempre dispensada à Associação,
tanto pelo Diretor Regional, sr.

1 Hermelino Ribeiro, como pel0 t�-

soureiro, sr. r Hamilton Scharf, e

,_-'o.
sua equipe. Aliás, a solicitude em

bem atender se estende à quan

tos prócuram Gl serviço filatélko,
muito embora não haja ainda lo

cal apropriado ,pa�a êsse atendi-

menta.
'

Também o SI'. CeI. Assessor foi

cientificado' de que os selos C::l

memorativas chegam a esta Ca

pital com grande atrazo. No to

cante ao reeebimento de carimbos

especiais foi dito que FIJrianópo,
li's nrio tem merecido tratameniJ

igual ao dispensado a outras Ca

pitais, inelusive a Porto Alegre ,�

Curil'iba. DiLas ponderações forD.]':'!

ouvirias rnuHo ateneioli;lamente.
,

, I

Oxalá veJ1h�m a ser atencllelas-

do daquela triste ocorrência de mi
nha espôsa, em 1908", O juiz,na
da pode fazer; concedeu o divor
CIO. Um repórter que assistiu Q

juigamcnto, resolveu acompanhar
o Sr. Duffell, à distância, para vi

giá-lo. Viu, então, que êle en

tao, que êle encontrou-se com uma

senhorita de 68 anal', chamada
Nellie Stone, que o esperava an

ciosa. Casaram-se!

A Rainha Cristina da Suécia,
depois ele ter renunciado ao tro-

110, Viajando pela Europa, admi
rava certo dia a estátua de bron
ze de. Bernini, chamada a "'Ver
dade", Um Cardeal. seu conheci

do, se, aproximou e lhe disse: "Ma

jestade, toígo muito em vê-la ad
mirar a Verdade; são poucas as

pessoas que fazem isto", 'Cristina

respondeu: "Tem raião,' mas não :

se esqueça que nem tôdas as ve�
dades são de mármore",

'

_
E1l1 Budapeste contam e" se-

guinte lenda: Uma fada apareceu
no mundo e perguntou a ElSellllo
ver, Chrutschow: "Destrua os Es
tados Unidos". -Tito ficou calado.
A fada:'." "E tu não tens nenhum
desejo F' Tito: "Sirva primeiro os

dois; depois terei tempo para apre j
sentar o meu desejo", 1

---- �
A cidade portuária d€ Aca-:

juta, na República de EI Salvador.]
possue o único farol "natural", m(\);
mundo. E um vulcão que, de se-:

te minutos, expele Uma lava, cuja,
luz vermelha 1l10�tra; aos navios"
a rota certa.

Em Cranford, New Jersey"

Fil_ateUsmo
DIA DO SÊLO

Dentre os selos comemorativos'

aprovados 'Pela, Cemíssão Filaté
lica para serem emitidos em 1970

ifiguraIva um de um cruzeiro', ala

sivo ao Dia do Sêlo,: que transcor- -

reu, alo, de agosto. Figurava tasn

bém um bloco filatéco relativo ao

assunto.

'Ontem, dia 6 de agôsto, recebe

mos uma "NOTA" da Seção Fila

télica, Rio, informando que fiCOL1,

cancelada a, -emíssão do sêlo "

bloco acima referidos, bem �omo
ficaram tráns'feridos "sine' die" os

lançamentos' dos sêlos e carim

OOS comemoratíves ,do 25° aniver

sário do' Termino da 2° Guerra

Mundiarl - Jubileu da Vit<iiria.

Referida "Nota" está datada de

17 de julho e foi postada (confor
me carimbo) no Rio dia 23 de

julho, B chegou a Florianópolis
€lia 6 de ag6sto.

Será que o atrazo sàmente se

verifica conoJ;co? (iJu trata-se ú1e

sttuaçãJo generalizada? �'

Fazemos o registrá G', fim de QU9
o clíFgente Chefe d,a Seção F-j1a

télica, nosso amigo sr. -Luiz An

tônio Lôbo, conheça (') assunto e
�

determine proviàências pai'a "la�

riar o atrazo que não condiz CO[;1

a EBCT em" evoluçftO. '

,

ENCONTROS CAT'ARINENSES

DE ,FILATE'LIA E

NUMISlIl[ATIC1\
Ditos encontros pela !il!nimação

de que, se revestem estão desper
tando simpatias fora do Estado.

,Em correspondência recebida do

nc>sso dIstinto amigo a\ c�nhecid'J
filatelista Améri�o Tozzini, êié
nos diz do seu elesejo de paTticj
par 'do 6° J-l:::ncontro, que se' dar3

em Brusque, dia 13 po setembro,
Que Velltla. Será motivo' para

nosso Encontro ter nova ,dimeH

são, muito honrosa.

ASSOCII�ÇÁO FILATÉLICA, DE

SANTA CA'rAlUNA

A Associação referida, em sua

última Assembléia Geral, resolveu

reeleger sua Diretoria, que terá,

assim, seu mandato prorrogado
até agôsto de 1971. Déntro de br,�

ves' dias será realizado o tradf-
, '

'cional almôço de confraternizaL
ção 'e posse solene da Diretoliià
reeleita.

BRASILIA CLUBE

.INTERNACIONAL
'Írigr,esse no Brasília Clube In-

ternacional e receberá gratuita-
mente o único jornal filatélico'
brasileiro: A MARCHA. DOS SE-

LOS. Além da importante matéria

que estampa, traz relação de Só

oios, no Brasil e, E:x:terior, que de-

ejaJu,. J;l1anter trocas' de selo,S. Es

o..t:ever para a Cl-1'Íxa pos1.H,J' 53f:W,
São PunIa.

,

/

•

sim
faleceu uma velha mulher que dei-

"xou setecentos dólares a um co

nhecido e setenta mil, dólares ao

mil dólares ao seu amigo Mozar.
Esta importância será entregue a

pessoa que cuidar de Mozar com

o mesmo amor, carinho e venera

ção, como ela o tratou. A justiça.
entregou a quantia u; uma irmã
ela falecida. Mozar é assim um ri
co representante de sua raça, pois
trata-se de um cachorrinho de 3,
anos. Quando êle morrer, o restan
te da fortuna, pertencerá a um so

brinho desta tia esquesita,

Palavras célebres; No enter
ro de Robert Koch, o insigne pa
tologista e bacteriólogo que desco-,
briu o bacilo da tuberculose, o en

tão ministro ela Saúde, Frederico
Gudérbach, foi, encarregado da

pronuncia do' discurso Iúriebre.
Ele apenas disse �s�as 'paiavras:
"Chorem, senhores e senhoras,
P rq ue a Alemanha é agora um

POU()O Hle110l'.
.

'Um jornal americano publi-

COU o seguinte anuncio curioso:
"Troca-se um gal que canta às

quatro horas da manhã por outro

que canta às cinco •.•

"

James Masten, de Chicago,
viúvo de 67 anos, casou-se nova

menta. Pouco depois apresentou
pedido _

de divorcio. Foi então
atendido por ter ficado provado
de ser exato a sua alegação de que
sua esposa levava para casa um

homem, alegando ser filho do pri
meiro II trimônio, entretanto não
era, nada mais nem menos do que
o seu primeiro marido?

INTERCÁMBIO FILA'lELlCO
A indicação dos nomes é' feita

sem envolvimento, de! nossa! res

ponsabilidade. ADAILTON S: COSo
.

rEA, rua Mato Grosso, 132, Ca�pina
Grande, Paraíba; Troca sétos na

base de um por um. Também co

leciona postais,' flâmulas e- emble
mas.

WILSPN MONTENEGRO, 18

anos, caixa postal '54 J.A., Forta

leza, Ceará. Tema: Esportes. Nl-

i COLAS VISTAS, CaBe Fco. G.

Arías., 1167. SALTA, Argentina.

SELOS COMEMORATIVOS "

I SOBRE ESPORTE

O sêlo comemorativo de
valor facial emitido pelo .Brasll

"(3 cruzeiros novos) foi lançad»
dia 2 de agôsto, solenemente.' ITaz

parte da série referente ao Tl'i

Campeonato 'em que o .f3rasil se

firmou como Campeão Mundipl

de Futebol, em 1958, 1962 e 197\),
flmnando-se detenter d�fi.nitiv0 da;

Taça Jules Rimet. Os outros dois

se10s da série tem o valores ele !

e 2' cruzeiros.
"

LUBRAPEX 70

Continuam animaGlos os traba-
.,

lhos para a r,ealizaçãGl dã EXPO'3i
ção Luso Brasileira: 8 �er realiza

da no Rio, a 31 d� outubro Vi>;l

douro.
r

A pessoa encarregada de forBe-

ceI' maiores detalhes, a0J.ui em

o ESTADO, Flonianópolis; DÜfUmgo, 9 �10 agôsto de 1970
\> • I

-

Pág, &

'"

; ,<

A1máquina Ascota custa menos
do que qualquer outra.

Asceta. trabalha com qualquer
tipo de impresso.

'

Faz tudo com incrível rapidez
e absoluta' precisão.

E tem assistência técnica imediata.

1

Rua Sal[danha Marinho, 97 Esquina Araújo Figue_r' 1.9
:Agentes e Revendedores' .Exclusivos CIMPRO SHAH,P -

dorãs Ele'trôHicas SHARP.

,tnor"ar fIE. Solar d J FI;�bOYé'nt,' Uf''J'') ediflç,;io
plariejacío em fu 1 �;f,CD da a,t,31 d,3 :m'orar tem.

o S'olar do F i 'i"TI!': .oySflt �erá':.const uido no bairro
mais arlstocrétil' da liha. com, kenh_'" para a r)iJél
Esteves .Júnior I... aV3,.,tdq� Qtl"lan 3arna O'Eça.

Dois ele'xado['1í
§ar,ag'e subterrâr
festas.

Apartamento
e biblioteca. AfT);)
banheir.os social"

PREÇO FIXO, <

$ALARIAl,.,
, Telefone pa'r�

Você verá oorrr

junto ao per-ror

�\
r

,/
I

••••••• J

3ídência)
,

S. Catarina, é o Comissário cr3-

âenciado pela Comissão Organiza
dora, eng. Félix Schmiegelow, rua

,Bocaiuva, 107.

PUBLlC�ÇÕES
E'oletim Informativo da Socie

dade Philatélica Paulista" - NOITa

Fase - Nos. 3 e 6, 'de julho e

agôsto. Muito �om. Notícias bel;l

variadas.
"Filatelia - Informativo Fon

UONl'a Wyeth" - São Patllo -:- N°

7úl1 julho de 1970.

Como a!l1exo está distribuindo o

precioso trabalho "Um banilo

ameaçou o Mundo", de a'l;ltoria
elo Médico e Filat�,lista Dr: Heitor

Fenício. Com êsse trabalho justifi
cou a apresentação que fez du

rante o IV Congresso da ASS.

PAULISTA DE MEDICINA, de 1

a 4 de julho, de sua famosa colE'

ção temática sôbre o bacilo de

Koch, revelando o plano pelo qU:1l
soe orientou. Parabens' � J. L.o Ba:

ros Pimentel, redator do ,"Infor

mativo" pela divulgação valiosa.

"Boletim' mensal informativo da

ABRAJOF". N° 5, de julho. 6timo.

,Muito Informativo. Traz a relaç20
de todos os sócios até 30-6-7,0, iWJ,

número de 56.

, CORRESPONDENCIA

Quarqller nota, comentário� su-

gest�lÜ, poqení ser ericaminhad:r

à Teixeira da Rosa, Cx. Postal

,301, Florianópolis, 'Sta. Catarina. '
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releiturã -'escI
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Proeu _' trata

.. '." ... .'_" 1>\ "!' � 't-

.materü'( 1" :"0',21: blóco de.'desenh'J '�,CF$',.� ..

'.

'.' B)... JJMENAU (Sucursal)

Ad.e ensino produzid0 pelo. ,M:inisl;ó-" '" : �' ?;�o: .,bol'.rachà --:
... Cr$ o,Er�: cade�� Reuniu-se o Conselho Deliberativo

C:'1
/

,no 56 .... fls. - Cr$ 0,35; caneta c,'i- da Proeb (Fundação Promotora de
: .' ferográfica escolar '-=--- Cr,) 0,30; cu-

",
Exposições de B urnenau), sob a

:n�tp. esferográfica colegial -

.... '\plcs,ldência de Marcos Henrique
Buecqler,' presidente -ern exercicio.

Na ocasião foi constituida uma

'tECe"
,

Ir) f ' �
"

, í

\ .

. �.
'

'1\ �
"

A Prefeitura M:unkipal"dei -HIu-
i,

menau distribuiu ll<�ta à iihpreüsa
• -' esclarecendo as 'razões que .Ieva

.,

ram o' TI ibunaí. de Contas do Esta-

\

pro-

Du rante a �nlesn;a reunião' 'foi
/feito um relato dà atual' "siLuac'ão
da Proeb e dás promoções já com-'
prornissadas e .prev·ista�' para os

,

próximos dois anos) inçtuirido um

Festival de Cerveja, 'J10 'j<qicio . de,
f'97 (' u'l1J� �xoosiç�,()_ agro�pecuá-f'
lia 'no s:,"un,clD ssmêstre do mesmo.'

o • \ i \

al,lO, e a VII Famoso, em 1972.,
.

'.. \

e

• I
1

'

I,

\
r'

,

'-

BUJMFT'lL\tJ' '\S'lf�ll1'sâl)'
.Um« il;lvent'w'de d'esé].f!eada. "pais
-', ".' ·1, ''; 1· -,

\' uresnonsavers e as 11evlta"('15 CO.'-

sequências dr:' seus àtos, 6 0\ ie;1ia
apl:�sedado',Jj)ela< 'nova' tc'enovela
aue rsB sel:cl� apresentada pela ...

,

TV Colisadas; Canal , 3.' cl�' B'u ...

menau; {'1titulada Assiri1 �U\ Terra
Cõmo no C�;!. Um elenco 'ela m'ais
àlta catego\ia do mundo artístico

-

nacional desempenham seus 'p,anéls
l!ltcl'P'retanclo os oersonazens 'C';'i1-
dos Dor 'Diàs ',GÔm'es. 'autor de I

grandes, sucessos 'dél televisão."
, "

''\

, ,

,

(, ,

I A' nova novela' da
....rv Co Ií'!:! a ...

·

das, que está no 'ar desde o �;ltif1l0' ,

dN:1 3,;é ,estleIacl�1 001' Alleie
'tes; I)i.1J<1J Sfat; Ma;',j'a"'Ci{Ludja: e os
atôres Francisco 'Cuoco. 'J ardei ''Ri·
lho, Paulo ,José e Mário Lago" en-

/ . .

tre OLLtH)S,
,

1

E!l1 'sua nova programação o

Canal 3 de Blumenau promete
, t1l andes espetáculos. e outras riovi

d�ldns) além, de surprêsas que serão
,

<lpresentadas oportunamente. Hoje,
-

� a émissô, a 'estar� 'ho'l\llepage'a:ldo
"os �lais yata!'inens.es pelo transcur
so cio "Dia dO·P3'pâi".

J.c ,

, ',',
A 'Caixà Econômica Federal; "fi-I '

, \ ' "\ , -";'1

Iial de Sémtla ZCatarimi ,:Iestará ope-
I •

......
�"

(

-rando am:anh.ã com o, sist�m.à de

caixas exe.cutivos, segundo infor ...

mou o Sr., Jcàõ Gasparfno da 811,
,ya, Ge·re,�l til-Ge1:?-I. do,Órgã? l1Q' Es ...

rado. "A Caixa Econômica Federal,
obedecendo à politica económico-

\ " ,

f�nan�eira do Govêrno; -tratará de',

'.ampliar o peder aquisitivo dos >

seus �suários e cÚentes;' c�nêeden-
, \

qo,empréstimos e fin�nçiámento�
sO,b tàda� as fôrmas autorizadas
pela legislação em vigof. ... O sist'e-

.

- (,

'c- 'I'ernpo é cFnhslrot - çlssev(
'rou o Sr. Joáo Gaspariho da S:·.

,,:và'� e',é')Justamlncc o''uue prever
.

- ,

.� demos oferecer acs client8s dn Ca '

xa Económica ::Federal, acre (ild \
.s« '.IJ\.

de COIÚO+to e ,seg urança. lima v '

que agóra esta'l11'o's' llgádo,s ,int ..

mamel1,te ao 'sjist�I?-1<l: ' 1\l)apcel!
naciQnal.

\ <�

Réceió' dá
"

• f

prazo, 'para;
selagens

L
"

" 1

" '-;"BARCOS'CASSARINO
'

Feito� c'àm fibrft de' vidro,
"

"

reforç,ad9,S, çbm résin� .

. polyester, pi�mentaça.
6 niodêlos' diferentes,

Secretaria da EdUCação
\, .

-

promove, ,novos ,curs:os
BLUMENAU (SUClIlsal) -::-, A

AgêiH.:ia da Receita Fedelal cm,
,

B 11l11CnaU illfon:na que o' pra,zo
para a' Sel�gClll de relógjos P�)stos'

• �l venda. tatlto.,pelos :,fabricànt�s"
como 'p�los .imp�Ítadores, termina
amanhã, el1qlfa"to o prazo para q
selagem dos relógios em estoque
foi -prorrogado _para ,o' p,6ximo
dia 31. A réquisição Elos selos pe
los fabrica,ntes deverá ser feita em

quatro vias, através da guia modê-
lo 11 ... A:

"

A 'Secretaria de Etlucacão e Cul"
, �

� �� ,)_
tura promovera; a partIr de, ama...

nhã, uma série de cursos 'para for
macão' de pr6;'essáres e de técr;i.
cos de tflabalho,' em convênio com

o
I Mü�istéri'O da Educ,ação e' Cu]·

'

.
'tura e' Universidade p'ara' b Desen

volvimento do Estado de Santa',Ca-
,

,
l

"tarina, ,

, I) I'

,
A, aula inaugural d{3verá S2r, 01'1)·

ferida pelo 'professor
'

Clóvis d
, "

soufo 'Goulart, presíd,:mte do C01\
se1110 ,Estadual de Educação, à';
nQ;ve ", hora' ,cl . mal)hã" IMl facul
ctade clu. E(lb"�f1dto ela .p(iG!âo 'ta 1 Hl

como tp.i11n "0 Di'lei! o ria EC!1\("

çãG",
Os cursos em nível superior "

rão a duraçã.o qe 1.600 horas, co

,doi';; seguimen�os d� fÊlrmaGRo' '.l ,

técmco e, o out.ro pE'dagógici'l,
Santa Catarina é o c uin�o Es"

do brasileiro a desenvolve es

expenência', devend o treinar J"

prcfessáres.,!:Im técmcas, com"l'
,. . ,

'1 't' .

d t"' �

QJalS, ��pcp as, ar es In m; nali5 ,

educação familiar, ;, "

. A Secretaria: de Educar:ãb, V"
, cura, corn a realíza.ção dê ses eur

Aindil qe:qc{mlo aóm '3 mesma

llífOIJ'iHl'C8lP OS �o,'hbrcianres 'dcve-
1[:\0 apr�Sel;la\r G1S ,;el�\cões dos ,es ...

toqUes' elos ;:eló�ios 'fxisl'chte3 em

seu linde.:: � acompanhados �lrr� glli?(
tl10,cl�lQ" 11-"

�f lIm'A�6s rel'6,!}i�� �Ic.
j, htlQ':;\C8c ,iaCl n::lí, nu 1 ... ,1\( ]1:11':1

e�1 rangf ii (I,
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annstoso para evitar

r' lílaSS�'l11)S um
.

domingo ,

J
em

b 'all,?6, está marcado, pac'a est a

t' ,::l,,,, n9 "Q,.1a{1do' Scarnelli". 0-

r..,.,·<if""O; e Ficueirense faz(.'.m,..c 'o
( .. ··*�?l1l.o . q�}� 'c�rta,mente :'se1;á' ..

i' "'�çhdo: nor um bom público,
,

U" "nl,b:\s. .nelo que têm 1;1'1-

: ;11't:17"'" ,,,.,;:,. se canacita: ,I a

".� ,

,.", "",1.,.�., Q rl� 111""I'm 'tO ,.,

':_f,
' \J I " �.� ... " � , ;/

,,�},,7';; 'Ir: 'a�sf') do núb'icr
.'Y ."_

;:_.• �. ...� . v

}.'?' ','n'-in ve:n t:1or dois b )[18

filr:,;:!:t·" <Q!�i� zaMnu .de 'ilC\f!a
�;/x Jf\ ;:, d';�sico ,l;il1:1menal1�'1-

'''O P,alp1'ri"Hs,.:, no -c camno
,,::,,"} ::''1cerbn; a turno '(')n;l

1." , 'r" d� '1 V 0 $'Abre '0 f1-1r
r �'ll\rl ,�� iaí. F n �l(�-lfa,�" ,{"

(' ,l1'"l�r'l:]",) . .':'�s\ção ou�' di, ,de
�",�,.,.,óq·\..... p: rdilQ""C,,'PlTI do aa·l"''......�11·

, ....... , ::..s i,jf.
J_

l 'f .... "��" .., r" ..

T' n. Q 1"'C'U-so (!11�' 'Í,te"oA3
'r n..

." .'.
1

} .4-'-
•

} ,,.....
'I"'"" p. �1 "'ln�, r�(lp U; 1q- I

{';...;-rt"1 ....... ,� a� rA:;��. p ""'r)';�
"

.. '*i ' �

J�
�_ .. 4 'J"'lr1 - � A l-ry{ -.y\

',"'�rí, (1, f'3chQ�dO tU!PO
.

,� .�;,� ",4" 7fJ
J

t;Y'Jq '�"-,
'o qU1d�rit' �1t!:ená de R'u- ,-I

.', . '_"'" v;�

, �lU'be' Doze de Agôsto,' éara'la:
na .'do Ar, Celesc e Cube' do Ou-

'

pid,o, acima dp túdo, óp�e.ncher o';,
:caI�tid�rio dà temporads, já que °

N 1 (Tla"t",s- .reglOnal de adulto's"tefmbou l:ias- I

-;- p. son.... �
L �

tá); ".para'l, J air73o. B"ito e .G�'i7a�' ;:.' tapl� cec o,

, �a: ·'M.àv·ro ,'e '(11inui"ho: Jo!'�hhQ, '� :
-:�:-

\
" AJ"j"', S-í(1'0 '" Ta"cisio, '"'' ,P?ralelamey!." ao t0;,wió (lUa-_'
"

'prdÍ"i,pIRPN<;:S � J'ilC1"�:' 1;1-.' .,';� drangular; s::::"50 l'�G,li-ado§. G-S jo-
sé' ).\.';',t'6rfío, p;,,10, BQto e F�l":f+

J

: .'gos í:m dIS':;U;i\ ao, {"61m��l';o�'jató "e-'

"Í'éj:: 'ph.\�1,:� F6l'ix: Acll�mil:, �dson,
-,'

gicina! c1� juvcl'is C'u� te"'1' o C\Jbe
,-Carlos'_e'�'Tàti�' '_

' , . do' ,Cuc-ic1o 'como se'_) '[{dc:r 'i"�ví ::('0.
"

,. '''' ..:;;;,�')" ,/ I,: _-::-:�.!.,.._:.:_" ; I. _ ,I

'. '/{:', ' I ,;' ,i'iJ'?' próxirno, m',,:s d,,< s0tem:J"Ó,
r

/;; 'r �,f
-

prcpt�anle t-:; DL�..�\ t-�,:'C�"t1GS, a re.w-
. '

,

"

i'e I

menau conseguiu no .tumo.. "uma

fbi diante do seu- mesmo, adversá
,

�'i()' d� . hQj\i,:pélo 'e'scpl:� de '4, x ,i,
isto; quando, o corijunto : aV<hl�gro
ia 'Ç;los-ti:a)Àç9s'� ban'pncos:.. apHnl11�

'! ..' ". " ,(

lando en)p��es e derrotas aye o le,-
)v�rarn 'ae".bfoc,o deis ú'timbs na (:a,- ,

, bélá -de bQ;l1tQS"': Agora, coro. o con-
, ju"t,o: jo�ancto, bem e t:"ndendo' a

"I1101horar, 's'°I1"01'e,
.,

o' Firilleirpnse r

oue' s�· á�.rp,&"';�ta: 'em condioões :d�
of>reçet �f(i!_�jstên�ia ao' esquadrão

,b1urnt:i),auense, que tet4 que' iQlgar
:0 r)ué"�abe' para não-seversurpreen-
dido. ",;. ,

.'

-:

' ':

.os

P?d�I:;Jo

• r
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1 ização da prova' ciClísfi.c.-e Valia ao
l',,1b(�O; cujas iriscrições já se en

contram
'

aberta 1')0 Departamento
, Esportivo' 'da Rádio Guárujá QU

,

nas Lojas Hermes Macedo SIA.
'

. .

�

I

\
. J� � ",1

-,.:� \' l� ;,
' ,

ense, alguns .menibros ,Ida 'diroro-
.

t
.

ria da, f';'edel àção 'Ca'tarj.leJ1Se : de
" Futebol de Salão,' se avistaram

< com o Prefeito ,di.\ Blurnenau, trá,
ta.ido de/ assuntos -ligados ao sa

Ionisruo .barnsa-vcrde. i-
,

� .

.' \'1

Na: noite da 'próxima terça-feij'a,
teremos a. abertura .dos jogos' 09
Torneio' Ouadtanzular Clube Do
ze de Agôsto, e� homenagem ';0
'clube dozista Que 'estará c;memo
rando o seu nonaséssirno oita�o
aniversário de fundação, nos próxi-
nlOS dias.
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,
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.. Blumenau. átmvés da''''êc[uipe do

Amazonas 'vem lidel'ando- o cam

peonato, seguido pelo: Tu'py' de Jo
i,n ville," vindo a cabital 'çátarinen-

..
sê em terceiro lugar, r'ep'resentada

.'

r

pel.o Figueirense. '"
,

'

Duas bicicletas Caloy estarão - -,-"

. I .
(."' 1

sentia ofertadas aos dois primeiros As disnutas do camueonato re-

Cl3ssifir.acios da prova.ciclística or-
,: gional de' futebol dei salão jt1v'enil, .

A' prova automobilística de Joa-

ganizada pelos' integrantes do De-
-

,c,paralizadas pela. p.àrtidp�ção' de . çaba, prog. a,áà,ú pa,a o P"OXlld()

par'tafl'ú�ll!O Esoortivo , da,' R�di'o '�c?tqr�!1�;ns'?oS no' certame "da, moda- .I.'�
'dia 23, '�le·, a�;,St'(J;' já I

roí. :libera�j?
GU8:·ujá.,. Com supervisão dà. FAC ',}id�de', 'd-'S�;1.Vblvid'1 el;t1 13y}o )Jo- ,',. pelo DE 1 RAN, '�q:.ós co.L"é�'saç.Ji:'s
e pat:rociu;io exc1usivc!)';;,;das, Lojas rizbnte, devúá voltar a. hóinialida-(' que n\a .. tiv.er,ún .91' �(i ietores d�. eá'-
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, . :-:- I F�.in�o ,Schu\.ler,
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. ,',No próximo dia 16, tereül0s na' f' N,:s'te, sentido a· diret'aria' da Fe-' fSj)eCla lZada,

.

"

I
üilpitaf:;'clo Estado', o�·d�s�!lvolvi-' -
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GRAY A mais Famosa 'Linha de Produtos, de Beleza, necessita de senhoras p8,1'3

corpo �de supervisaras eril Florianópolis e Joinville.
'

, .

, , CONVIDA orER.EC!
, !

.' Senhor�s dinâmic�s e entusiásÚcas, com facilidade de expressão,
..-ção secundária, senttd() de '.re�ponsabilidac(e' e elevado .espírito de
.' •

" I. " �

remuneração, posição de pres1Jígio, despesas, pagas. ;
oumas

na Enlprêsâ, " ampla assistência médico-hospitalar e
, ,

,
>

f ,
"�I " '

,"

t.
, ..

,1
, ' '

,'>

•

Se a' senhora se interessa' por uma. colocação de tempo integral nessas

c'õndiçóes, sente-se apta a desempenhá-ia e tém "c'ano p'róprio,�enyie sua

resposta com ourríeutum vítae a" 'J;'1:tta :Dona JnlÍtI', 132 � Vila: Marlana
. '\ l. <t

São Paulo. I' ,\,

/
t

'.'

I,
tr, 'j, (J

.'

Corâpanhía
, Casal' com um' iilfÍo precisa 'de empregada, Não 8,

'.
-

í /. ..

'

L i ''F I.
,'-J "

neces$ário dormir nrr empli'ego.· Inéorraaôões à rua Alvos

Ramo� ao rado '.nq. p. '23' no Bairro da Peniten'�iária;'
'

" I

é Q TE se _' r ,

"

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N°20j70
r ....

!,

1.. " A Companhia Catarinense; de T�lecorilUhica
ções ,-o- COTESC- avisa aos interessados qu�, fará reali- "

zar no próximo dia 19 de agôsto. às 9,00hs. em s1:i'a se-

"êste _,ato -de
,

fé de à Praça XV de Novembro n."� 8, em Florianópolis;«
_ 'x;j_L�1 �

f

'-:TOMA-PA PE PREÇOS pgra contratap�() dos serviços f ;,

, '; : TOMAQcA' ,DR PREÇOS para' contrataçao dos serVJCOS

NÕPOLIS,. compreendendo as' regiões da' Ilha, Estreito
e São José.

.

;: �

, , ,

2. O Edital, com todas as especificações' técni
.cas poderá ser. retirado nos escritórios da COTESC, no

horário coinerci�J: '

_

I
(

,

",

Florianópolis, 6 de Agôsto de '1970. I
,

'r;;Maf(:�s ,Ed,u�rdo' BandeIra Maia,; i
,/; \

2 .,'
I

Mário Orestes Brusa

DÍRETOR

"

com bom
21' -� Antecipadamente

c.ristã,

(
,

_ ,;lrl" � r

APARTliMÉNTOS ,

Edifício Aldebaràn ';_ Av, Beira-Mar Norte-
, Um senher apartamento, composte de Iíwíng. 4

... quartos,':" '2 banheiros' sociais, magnifica "

copa l!�

I cosmha, área de
>

serviço, � dependências completas
I de empregados, garagem para 2 carros, -prédío de
;,àlto ;luxo' com .hall de entrada em mármore'. AcàJ),�-

menta -de pririléin; e tôda vista da Baia-Norte. ':
,

F:nIFíCIO AI,CION
- ,

"

',I'

I'
' Com" finanéiamento em 10 anos em pleno centro \

da cidade, âo -lado do Teatro, próprio para 'casal
sem fim,os ou ppssOfl l"r). a melhQr oJeita no momento

par:? pmprêgo" de capital. �

,

f'�
" FDIFfCJO BIANCHINI

,

'

\ "
\

'Apartamento com 3 quartos, sala e dependências,
ProntiJ ,éntrega.

'

i
\

CASA, mi 'ma .Joaquim Antônio Vaz n. 39, com
, 'pnrPfCJO ILHÉUS '<.

,

Apartamento 'de f1nQ'a abam�ntçi' no corl'l.cão da
cidade éom 2 quartos, sala, r�nnpiro e, depen!iiências
EDI�f()W �mp,!

"

;1'� 2Q·9
l< ,

CASA, com 3 q\1artos e dependências
250 rn2. preco Cr$ 75 000,00. (Av, Hercílio ',r�uz),

,'" """"'CAS:A,,""'Rua-lGenerftl-'''I3'ittencout't' ',n', 67. casa d'"

matpr'ia1. áréa'clp. lr'por 4, Custo Cr$ 20,0'00,00,
CASA, de' alvenaria. com \ quatro pecas, sendfJ

,i "':uina sala de iflritar,estar, 1 quarto, 1 'casinha, 1

I
quarto, de banho, com garagem, tendo a casa 50,m2

,

e o terreno 170 m2, situada a rU,a Tomaz João 0'0:;

, Santos, defronte ao n. 41. Não tem,habite-se. Val0r

Cr$ �2 000,00. \ ' '
,

,,' ".�

II CASA _ à4 quartos, sala, banheiro, casinha, eo-/

'I�I pá, lava�aeria, dependências, !!aragem, Cr$ 75.000,00

I entl'�1rl!=l, (rua, Alvaro ·de Carvalho)
,

• CASA - e!4 qqartos, sala, banheiro, casinha, 00-
I I 'pa, lavançleria, Jdependencias garagem. Custo

Cr$ AO' nn,n no (rufl" IA.lvaro de 'Carvalho).
. ...

i,'
, F<;;;"'REITd ,; >, .,

"

CASA, r11a Ffllml1itá n, 111. r.om 3 Qllart,ns. sala.
cotla, casinha;. escritório, banheiro, c1E:111endênci!=ls 9

abrip'n nara 'car'l'O. 'Preço Qr$ 40 000.00 entradl1,

CASA', rua Tpnente Joaallim Machado n ' 1n3.
com 3 quartos, Sl'll!=l, de el"t!=lr, sala ('lI" iantar, banheiro.
C'""inhl'l r,Ul"to Cr$ 50 000.00 a vist<t, '

'

CASA, RUA Joaquim Antônio Vaz'n. 39 cqm
'\

2 auartos. copa, sata, cQsinha, qanheil'o e p1ais úma

,peca , �nexà, , pova sem habite-se. Campinas
(r,�I"'''P,;'l'l'1;;,), ", ::....

"

,

.

r,ASA 1R, lomtrão.:l ('martos, c:ala, hanhPjT'o'Prrt

.côrps, rosinhA,. P'M tprrep0 de 12 x 30, BAIRRO
"�PT,O "'1\TtiA (BArreiros),
'.

CASA, nlil r11a Ahel Cauela. com. 3 qual'tos, S<ll··l.
"oc:i"hl'l hAnhei.ro. pm tprreno' de 526 m? Sinal
Cr$?� nnf!"OO e o �l'1kln finl'\nciado'pelo B N,H

,

CASA, rua Hermínio Milles n', 57 (Rom Abrüw)
rAC:!=l ('Orrt '). n11!=lrtOS. ? �mlas. rOUA e r[lc:inhfl.:,h!=lnhpiro
O'llr!=ll!'pm. varAnrll'1 Atrps. c:ala, hnnhp;rQ, JavanÕerb.,

?, n1JRrtn�, rnc:i'1hA, chnrrA�aueirl'l. 'T'errfmo ,de :lfiO

m? r,nn�trucfto' IRC! m2, Preco Cr$ 90 000.00, aceHa'

apart.RtTI,ento no v!=llor ('le Cr$ 35 000.110 ou 4.5 de
pntr-:-<1n fi 45 em .12 Im'eses.'

'

CASA. a rúá: prQ.letact'a s/n, Utaguagsu') casa

com' 3 Qúartos. sala, cosinha. banheiro, com tflrreno

de 3'l0 m2, casá. "com..fiR mef,l'os, Custo Cr$ 40 000,00,

CASA, rua, Desembargador Pedro Silva n/ llR6,
casa' c/4' qué)r'tps.�2 �a.las. cO,C:;inha. 2 banheiros, em

terrpno rle ]4 x �9 C!1.sa de alvenaria.
CASA, ma'. El"t.a,lão Pinto da Luz nO 313. casa de

ml'lr'Ípird cf:! rl1mrt,ns, C:l'lla cosinha iú,nto '11ma nen3

rlo r::'V<4 _ nRl'a nonto comA'l'ciRl tprr'eno de 12 por :n.

i nhihllS' n'a porta, C�1?to O'l:$. 12,000,00 (Jardim Atla�J.
,

tt�Q), I' . .

" 'J"
,

, , ,,�-��- ...,.

:! ,� CAS'A.· ,rua: 4'Oa111tJl;JinQ:.t< AlvPfL Esquina J éom Ay.
•

_""1.. ;, 1)",

�__
'

Sé""

área

'IND""'STRIA DE MATERI./lI.L PLÁS;rICO PROCU�I\.

REPRESENTANTES P:ARA OS ESTADOS DE:

'- SANl'A CA-TARINA E
.

RIO GRANDE DO (3UL:

, /

. Indústria de' Confecções para senhoras naoessi

ta de reoreserrtarite para, estél 'Praça, Tratar com L\

BARCAROLLA. CRrEAÇÕES LTDA,;' R,ua José Pí\ll1'

Iino, 683; -:__ �?m Retiro - �ã(J Paulo,

/

,

SOCIEDADE DOS ATIRAZ) .....'"';E'; DE FlLORIAN,ÓPDI.-:8'
. I I,

Av, Mauro;' R?'·á9f<. n. 216

_,' EDITAL DE {;c]!;rVOCA!,ÇiH)
ASSEMBLÉ'I1\. GEll!&fL EXTR'AORÚINARIA

, \,J

Pelo presente- Eldrtal, ?jc":.m""''Convocaçlos_ os s8!,l;')-

res d'ssociados desta SQCiB·'-,·l'3,. na ,'forma do di::;pes':'l
no artigo 34, alínea "b", �0S �y;-tatntos, para a ASSK\b:

BLÉIA GERAL EXTRAG""""r�:r_A'��A, a ter Jug::.r {nl

nossa 'sede, "no dia 2C (vinte) do c' or 1'&;;;1 � e

qi:lil).ta:féir'aJ 'col1í"infciO à� "", (Jinte horas), em prim�i:"
convocaçâo. Não havendo 'l"!'::","rro legal à hora marca('!c:�'
será a Assembléi'ã ,r,ealizadà, <'m .ssgtmda e -últ.i; 0 0011

vocação; meíavhora apQS, �""'fêr;rüé prevê o párá,g ,;"'j

terceiro do artigo 35 dos' :e!.,tatEtos, sendo a seguinte
I' \ '-

a ordem 'do dia:
.

,'"

'

a) __:_ reformá'parcial dOS � tatutcs; ',:

T', b:)- '"- apreciação' e decis,t� ,:1)b18' relatório a,-p,ov",' �

pelo Co;;'selho Delibe1'ativo� a 'Irespéito, �a fusão cqm G

Jóquei OluJ;>e' Santa C'�t.arina; "
...

f) ,- ,àssun,tos de int�:tDs-'iE( geral. ,

Fldrianój)Ülis, ,g de agQ$t.o de 197Ô,.
,j\',

Ewaddo- Mosimaún - Presidente.

j

, 'N ��
�

)J- :'" r

,
.,..

,livo Silveira, Casa c/2 q'ugtt9S. 2 salas, :banheiro,
sínha, garagem, casa de r�fltefiàl (Capoeiras).

',' ÂGRONÔM{OÃ -'�
"

00-
o;(

"
, .lo -r

"CASA, rua Raul Ma�h�l('1o 1') �? "Nlsa'dp mste"lnl
com 2 quartos, s&la, ban,"l"; .: n"'o;i;"hq, _e ,,;:"'8, árp2

envidraçada com 62' m2
v -!fI '} �,.'\olpn!E'; vista. l�,mn

lugar para;', gar'agem Cl:::;j'; I""'� ?;i 00000" '"'
� ,(

'"

CASA, na r:ua Joaql1""" 0'�<;;'q 'n 2�, 'com?,,,
quart.os, sara, cosinh"a', ,h,""�"l"i�i" garagRm Sina�
Cr$ ?,O 000,00 SalJ�o a 'con1hjnar .

CASA, de madeiJ;a, Dl' TU3' I DAlmjndl' 8iJ"c;'<)
n, 2'48, con1 3 c:p)3rtos, "!11� f'Osi'lha e banh('i�r- �'e�

"

matpri'A], preco Cr$; 15 ono 00 ,-', 'I

QAS'A, na Servidã0 Fr::)11�,.,í Al'l'Í terréno rl� '7:;)

por 14 met.rôs Prec() 'Cril; ?8 000,90
'1'FRRF,NO'- CEN'rEO ': ,

"

"TER'RENO' de 10 Yl().,.. 'ln '''''1f-Jt;rns n8f,�'Av ',M'11D'O'
:'Ramrv, Preco de ocasião,

Vendemns o terrenEl r]f' nYl'�l"n'" 10nflli?'�(".:'''' n�
'"

'

'_\"" Avenjfla BeirA-Mar. dI' PoSf1l1ir13, r'nm ?,O '1')"1" ?!'i m

'TERRENO" r,u� "A'" I "to �q
J

ri.,' i' .,t"qP9�J;'l'f')

,� �todieck CaD) Ü',Emt�, PP/9 1ÍFPil..,;.5A" J,à1,tpral'-'?4 J".

:,l Plrê ,3 .�\<. 1>.," y J_' ", ,<� <,��, ,

.

��
� �

:.�Ji.:� �I u y ,�> Y
I"

,�,<:_

Lote qe' 9 ir 60: ,metroR
em,,;.ii.ebÜi.":,49d.�e.ri6Ísito de

Preco' Cr$ 8,00,0,00, I

LOTE d.e 12 ')f 25\no Bom Aoh"iç:o Dor Cr$;' 1 O 00r; (V)

7 lotes para ind.ústria na rua '14 de Julho 11 22Q,
Pre("r, 'rr$ 85 000,00 ,,,,

',LOTE; na '1;l:Ia' Joaquim C:uneiro,_Preço",
Cr$ 6.000:00. '

.

� "'"

LOTE, na Avenirla T�,O �j;lveira, com 58 x :3R 'j

mefrns, Prec? Cl';;'Ii 35 OOO,Op,
.,x

' J
'Bom Abngo, rua Ant,G;)1nr Mfl1'f11s, R'"P.A. 300 m�� �1

-;- 12 x 25 (lote n, 39) C1H,,,,li,., r:;;r$ 10 00000. li'
LOTE, Praia' do Meio, fi�e.a. '(12 por 25 Cl1st,o 111Cr$ 8,000;00,"

'
I ",' ,I' 1'1

Rua 'Felipe Neves nO 2�" ':lA ('!<'l três lotes kendo �I
dois a Cr$ 4.00000, e um 0"'3 3'.000,00, '

l]iiJt.T!\RDIM CONTINENT:l?' "

,

' ,I
Grande' loteamento: na �:;T I,�o �ilvej'ra é �!'lnt(J" f

Saraiva. já com ,JCakfl,rnent'n e luz' elétrica, Lote ,,\,
Cr$ !l 000.00. financiados, 'i, I

"

Grand'e Chacará,! na' rul'\. J;,A1UO Tombare<=: s/""o � .'Ii

(Trindade) área 15 metros' ''eM ",O 1YIp,1;,'Os, mitro t�, �fl1.
do mais 1200\ metros. PreGe Cl'j> 8!lOOO,OO,' 5,0 ã 60M/,

sinaL
"J " 'J ' , •

� Uagoa I da Conceição, te.rr"',.,o' N<> 20 'Dor IH) metro'�

no mÃlhl)r 1)nnto d!=l T,ap;oa; Jei,· todo murado.
'

_
P;\1IJT�NO DO SUl,!' " ,

Na Armac1ío r'!� Lag'oÍ':ll1n lOT ,de 12 x :30' n1€)'t.ro<
Prp('''' 'r,.,.!í! 5 000:00,

, ""'''N4'''tllFlR!\S "t �
No local chamado CJ>('11""irR loto np , '\ '�,"",_,

I

J?O 'J"'1phos. frpnt,ê "'''''" "'�,,'" r.ôm casa em mein: �
conshllri'ín' 'Preço Cr$ 7,000,.00, ,/ �

r\T,nGURL ',' "
'í

fAlugo casa,Avenida 1:;>10 P""-"'''(1 )10 ''\2. ",,�'q

porão hàbitavel. tendo 2 rn,�-rt("\" ::! ""1,,c:: co",i ...."'1.

banheiro, Quarto, e ,2'fl,raP'P''''"' "_ p"nq, p. <;(lvO,..." 'and'1:r '

de' ('im!=l cf3 aml':tos liwjn�; '''''''''''''''''1, h!=lnhp;T'n ,

Ah�<!a-se uma�\loia e Rn�w""T,.,io -n"l nm '1'rq;!=ll'ln

2m'm?'

'rAluga-se uma lo,ja compr"""! 1'1;y '!'na Cnnsplhl"ll'O

Mafra.
ATENCAO

''T'f'mo� romnrRrlore� np"'A ",,,,q O" t" ......p";,,,\,

imprli3,('f\"" no ,eentr�)1 0U ,Àrr , .... ll()'t'1Oir.A. MftllrO' nR'�"
e Coqueiros,

W. MATS
()pnJ;>I'1"TTNTnAnw.� 1'11:1 ,,''''n t" ....."""c: 1'" "",,, ... i..,,

mpntmL
.

Nií,o 11""'';'' ,,"", tli'''''''''', -,�p"h!=l "nnvP"'�"�

('ODOS(',O a. rm. ,'T'E;NENTE Pon,v"fi'}RA, n 21·_ ""Ir,

02 - fone 3fi-90,
, (Cent.ro (í1()mer�llll) • ...",. r"P01'��T", toem a. S'1hli"!1n

JQ �E,m pro1i>lema, (Cresi u 1 0íl�)
,

�-�
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}

'_ Os ginastas dínarriarquéseé" deslumbra-

ram as, platéias que lotaram por quatro

vezes. o' GUlásio 'C,harles Edgard Mor'itz. A

beleza plástica e a dísciplinà rítmíca elas

suas' exíbíções tinham, a marca de uma

equipe aplicada e .experiehte,
_
P\"Fa -a qual a

ginástica é :) própria /
vida, ]\'a Dmama,rC'<1

as' crianças tem a' ginástjca incluída -l).OS�- _

. currículos esc'alarEs. ,e desde cedo CorW1V'eIC
�

�,� " �

"

com,1 �sta arte, �m 'pôuco �{loyl1l,?eDto, ',U'l1

pouco poesia. Em todo o país:, a ginástica

e considerada um setor, funclámenta1 'da
, Educação Física e .por IS'SO os {du;1amarqw,

s�s a 'praticam desde a escola prirri\ána :�té

I' "

"

l\�
I , I ,

\ , f� ,I}t'l ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fate Nada é fixo �a face do ruela)

jardim do

, ,

Face tormosa
í;, nu.llLlw",o te ,a.ciar�

.0 preciara
\'::102 I� lor,m,osa
mascara flUviea

,

'fior 1.11'11 tÍlola,! oes ,

atav:ada
).i1�'S '(lii€1l.a �e 6!!mpllicldade
�t�H�e �J_;�jle' irir�H:. tCOt1<i(ltZ
estrêea

'

na f-a.Q� 41,0 p()et�."
lisa- mancha so�r

,
,

"

" '

giram em sua ,testa
.eonstelações

l'

"
"

/

.1

IHO,-t", talvez

\ ets ,-;lU.:':; 'Dt�i'l').&

na i'ii:&,._q!l.dez �{l Hora

o.e \\/ l.)::.. :klt; 1 LO\l..1i.1.1a
co, c; .ua

Iiberta-se dos ünhos

d "",tfC:lli !l:W. Üh'f!P
"

• >':;iil!1.;;'1'+e ié'![a �::HX�:; inelOu alJe�tQma6
€�i''Í.U",[";LQ !!i!i!b 1ll ponte (

:á;.I; !ág:<1:J;S vão passando

'lffJnJI a teu sneentro -na Estação do T',r.e!TI

L;i!líIT(,ibo d� Ul.oÚ):,> ve1111e1110151
onü", 3.3@io :bU'.!l ;cabeça.
en'reii[.lfda de penachos de fuma

tP:2\i1;;à JlJ�inl}r �1L'é nos oD nos
I

I(j) paes das araras UlTI corredor
,de < ea.nde!lai:pnll$ , ,

E ,o sinal da partida
, C01 re gemendo nos túneis

�ntl:e _pes- braços t8l'�OS
de 'aia,wastro ,

'.

l,'
, I

vê
"

verdes
"

" I ,I

'I

iplraçlil bem�aiada •
�

fora '$ sombr.a geométrica
.;pas�ai'os fuglrã@ de tua cabeleira

; "

,
I

,,'

,éQPlíllflcerei teu nome
I

I -

, ,

", ,taJ'\!,e.z n12ito-dlia
'�,

falwez nem \Sena :dia "

','z ta�vez De.sttêrr,o
--

f: morte t3' não :S:a1bii:a,

estática 'criatura

incrtada

1Vluifjtll::j em S'2U .:_casulo dourado
.crtatura incriada .

€K!oeto em miooa ipágiea
Face üilrMosa te Meihoz

'

Aqm ag\Qlira em t..oda parte,
'F'R().�:il1!Íd() d€ twio

'� v- \). •

}
Tes,f;emunha

"

"

I, •

'/, \
t:!t

{

.

\

\

pr.egr,es:Sa'8
,1:€ .(,l,culta", &O,; o p-Jlno lllrêtcJ
,do fotógrafo

-

,,�

Set2 ,es�rêlas� giram ,em tôrno dfi!' ti
N1as sempre te ,ocultas

'T[Qas a'Sas r0ç::am meu peito
)'Jo �rulto aJb-aliljooodo <l marca

;�e t!?US dentes e 0 camafeu vazli,o

j,unw q IÜOA1Cl):'W M'�ouvklo repel1:e
o gemiído do mar

:L.'2W:lilIl.1lt,a·se na :aaéiLa
\V;ll[ :O'\ll);'ir ,b.aIl.1l�(Jb,;n
�T�H _\eaJ1!.;ll:IiJ.hat· f rua rr;:?d(jleiira
íLevánta-Ee

.
,

TI

"

;_1 �'Eqlltl,e!leto ,cio I(",�illílinho <l}a a'léia

E já S'�SS[{![\liHll pa[m,e!i;ras
L'I'Vlwlta-se e eaWlidJl1b;a
e.om €iil.kliii'Jr!iJ� ilJr�1ra:ó
- iEUs!Íwe[ ,�mii.liliar� ,d!!e /esqÃ.a.€[eoo!:l- \ '""

Seu donai,iDe � Já ra�\e[€i.to'
.

I

A
/

1,'(.,

"�,I

\

\

OJ" ari'OS'�'l1e',tm-J?'�r?m mais l?,'�<1-
J

de�aéio e hoje _o llleu fi,aior desejo'
,é çje que o clã cios que cultivam aK,
: história se enriqueça de valorps

!l(WOS, que tenha numerosos cult0-

r,e�, desde que sejam êles honestos
;�s suai pe�quif;ftS e', estejam'
,animados dD pmp'Ósito de 'dar ,aos

fatos' as dImensões que realmente

ti'w:eram '- ou pari}ciam t€r,
,

',' Mals ;li!. literat:ura l1lilID.c_a m� SB,(tltl-j.,
ziu ;li!. Icritiea, mesmo pm'.que nuo-;:à

.
,

me iÍnc�iÍnej para ,os ,.estudos das
'ef.;R2!'l;as Hter:ir,i,as, ,dfis ruve[;,:, S

,
, �Ol"l'el1J.tes ,e 'de" séus) mmil€mso.s

t�m:()re� Càõs1derei;;Eh'S semjpr,9.' á;g11 ,,a
- m��;i[;G pen'gDsa p.am' qoom, ,como

enÍ, � �i})e �r,�_ � ;.
,

'Apesai':"'.âisoo,' mi� m,e furto �,rf

pr::JI,zei!' ;(jj18 ;re,gi.s\tirar',!D a,pareeimeni;q,
em bma, hf1l.ra aHás; �10 Ü'íi).'-I:l';aIJhfl .cl:o

Jrapo:nan \Sôait'(�s sôibre a P�[,f&oru).�j_-
, 'r

ruw"e de' iM'aroolioCJ A'II.1lt9il1j(j) ilJ)lJl.1tm,
que, \Vem de Bel' !lan(;l,ado pe�a
e.dl,jt;.(j)rn ,ehUlIlÍmt,

\ .
Oswaldo, R

,,�! I·

f" \
;;,� �

"

Se há oojsa ,([00 nunca me m.oUV,OI1�,
,fOI o e",€rcícw � crílti..ca !literária

-,

Sôl:m:: algumas ',Dou'aos, hi.sMrwas

tive, é V,et.daâ.e, a opmtl;lr!ida�e \('<0

,�ec�r c{)mentárJ1DS ',e �!pôr reparo",

pois sendo' terr,el,W i[,ild�1'id(:) n:a

área das mi�ll:ààs iPR'eGl�Up:at'.,..õ :'3,

ent..ei�i de' ffrzMKlS, l� in�uiro à�'
" ,

conltribwir de al�um.a' t'orm:a plU�

ell'cidar WTI .('lll ,olUtr,fl fato - e devo

oOl}!f'essar' qili;e J.il;e!jl'l se��l!prle 'me s�i

a ',cD!111ento, p�'G ineITws 'meu, j')oli.s'
tomei-me de p,áixão, e m.e tornei,

por vêzes,' senão injustq, , p,e!@
menos dmipied.oso ,){;" '"

, ,

�'J ,';''#;,

,
,

'" p r.etl'a:ltado e:(j)!'l.i!::te�ído ipGr
Poeta do Br,e)io -

�
é :uma iHgura

\1 I > I

inter,es\Sftnte dentra do il3anoram'�t

so,ciail d€ Santa C:at:iI:'lcna, na pri
meira m€t�de 'do SécUJ10 XIX, me-

.rln
' \ - "

�bQr dv..€I.1"""" nos ,anos .(!u€ 'WitO (,,�

,\ 1�2 8.,U�(j9, quan,\:II.p 111ltec.eu, T:a[�f(r;?
, ml<0' tantO eomo 'poeta, mais .c(j)m.o
\

'homem piéibUco, . .como p-oift�,a(j)
iUtino FUir,es, <,

num artigo ,ap(l�e,
., ;

,�ki.() 'na imp�€l'lsa '1.esten-8w;:e, d")1:1 'I
� ,a m,ajDr pnoprj'Odade" a meu 1;'8",

, 'diz ;.de Marc..elíiJn� 'Dutra, (me

"dtl];�ya moàJestaUHlI1te, OOil'liO todos
'\ ,

.'
, ,

\.

, ,

, ,

8ua forma fixa

Na aparenesa livre ao ,fluir do tempo

_
fita por aeaso o espaço
Em que ee volatíza a iLEl1Sa face ::d1Uc1f1.

u i:ro.�l�a ,8 séu poenía: , ,

,

I

E-stiW m,Gieados de néw.oa' em '5.€uS muei,os

AniLi.pú(j�\S
Ceg(;;" PiJIf !ne�ma .;$eu. de amar

ç-ue aos tum't.lU.os não se turca

I�em d<tiem o ÍlUH um no Qut1'O

;J-: l$1:Hit\J.l�� c orvaíno

A�Ha e 1,ab.1Ht�a

A 'iág'tan1� '::;2i1.;g.cfuóta t(jt!Jte nU! (�Jn(��:1;l \951. �1j.t�� .. ,�

,Em if$!G�'olía .de l,Hi(Ji�JlW 1\>{l Ü,,}b�<1";JJ::í.
, f ,

�

e.eal osci1a r t;ãG gaHi'cJf.el':.o
f'Q[', certo se Hlira'va

.

be mqi\i- �;, olhos tIV<;SS€

Por eSl;tG se mirava
. na farda 00 agua fria

",

"
, ,

p...,r certo que 11'1€ araana

se moa os l.olüos tlvEssá
} ;

O chetro lliii arera
-,.,

" J\1:elhor
Que a m�mó1'ia da Rota
U cheiro da areia ,fllJa "

Mhrs Ij).enhs tente ' qu.� teu
I?(!j!.' certo tJ.' .me �[ra-vas
éasta' rosa do oriente

andar oscjlatnre
I

3. \

I Bii�;(} ;.da ,81g!li1ta' negra , .�,
. y.e-rltiéla oom rum.or na taça de baral!J.iJ

a nolite eu 'he1b:o
,

.

P3r;a me fa:zer transpairentê e
I canoro '

'C311lÓro grHo.,.do ar
,

' v

P"gllJ:a do ,esp-ug0 dWid!i.do

iErutir.e -o dia neplet!G doe rumores

E â iI.1l!Oilte go,te]'ante sÔlhre a pedrf,t mià '

Abenta 13.a�a',o' ma'r :de ar:dósl.,o e fós{{)�O
Be!:il:Gl 00 agua n.�gm a fina hiI:iJerdad,e

�

!IMlií.Jril[w, ifm'nte n� r€'!ll,GiU!sll em

'1'Iiílâ !bonita ,if.:0ln1te .ocurrtta'

Ag(lll,3 maiS €mllmÍ:�a -�,or:a �'U€,:a
Bebo ,e«1 <b.eu miJiô a;ncaaco,

[i'o!l1lítie '(j.e �e,üÍ,lI',a -' ;t

Ag:tl:a ,GJH,"lisom 010 tempo
:Saudàôe erí.osw1ina

dUe;g[ja !Larga A[eg["L'iI B!3gr2!
'fttanspaocente voar.

<

,.J J{ ..

.i,]

,{,

\,

, \

,

-'os' versej adpl'es da sua terra nos

meados deI" sécHlo \XIX'�; màif qll�
teve .a' seu f.áyOl' (') iatõ.de que, �,;)
o fazia com, à, ab�ndância 'de 28'1 tos:
cout'2nâneos seus que, por ,qÜ3)-,
quer m0Uvo, despe;javarit1, seU5 d

y,exsos na imprensa '-coeva," !"",
" ,

't.apGrn:an Süares ,estuda-Q com I

clJmp!l':eensão \e caiJinít;tQ, no 6eu
\

-

peqiUl.€!IW er:tsa!i.o - qae pena nos

,llii de 'ser Itoo curto - atra"és ''/.'.la

proi,ução llite;rána .qJU€ encunl;r'(El
di!SpelSa iIla..s f�i[i}.1as l:il.ilJ pe�'iÍod.Q qí..le

A's.e di�[;tta qe l3�:9 �,;i!ltl5, de", Ilrr�.:
poeme:t'o, de- 1:1.14.:7, eque ''SempTe �,)i,

,Q t:r��s citado de ]).!,j)arc€ildno :__ <, Á
Asseil1'�bihéli.f4 das Av<es" - e de a�guns

I dt$;eM.f$o.s,lmoil'.einíp.;Qs ll1.a As-sem.I\:.lLé:l.ta
1r \ � �

.... ' Pit'o\V�fi!'!iai, à quail t.Q)Í. ,deputado ãe

ilB44 a 1:847, de ,U3!ii� !l, !l863 e ,j,,�

UlIofi15 a ,!l867, e úlJlTI'3, Presl'.dêililem

oeull;J)o'ljl 1811n 1'85', \é no tnêi{1iio
1:861-1.863, d!!ep.ois de hav,�r passa.ao

!IH,W.s ,ouít!',os ,c.ai gos da Mesa,

,AcifeditiÜ, .l:[i!.J'8 muiJ,G ma1Í'S dntere'.;

�noo .seNa '� estuõ,o' �o p:oet.a
IOOm,o- políltieo - poís Itf,)ve !Part�í+
l)atçã,o mmoo ma�s alti�'a e wlgol'<Osa

I

!-1a8 Sll!Las .c1âsiPilltas, .do ,([Ú!e' demcln"
t['a 1'10 <Y..:m:vJvio OO'8.,mltJl.Sas Mas .o

tl'aOOfthD de I!l.ponan. ,soail':€s l:il.'l!etB.:!2

ser tJ.WD ,e aiP�'eciadGl iPOi' ser' lim-
pi,�liO, b\OnesJt\Ô,

�

sclibriG "

- , Iii '1r,e �e.
ex,agêm,s' e de pos;i.çõe-s arti!f�iCaa"

'mej;)lte jllit'€OOI'U'I,ebldas, )É pena fi'P,

curto, ,como ,misse, ,menos taJw€z

p,eia iJEquOHês' à.o iJ:jj.ogra!,ado df�,
que pela esu'u;puiQsa preocupaçãO
do -áu.tm' em ser .exato, na justa
medida '\

y
I

,
"

,

I
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t : v:
o Brasil começará UlJ1a cun-,

corrência direta co'm o' �estem
italiano: entrará em cqrt,'!�' o m�i�
t�, brasilei;'o Lista' Negr�, prodll�

\ f y. �'. "

:I'<
zíds ,ni{, COllloanhia ;Cinematogi'á-
fica Vera, Cruz e ,:Í.1as � Illontan'nas'

-\� ..

1'\' .J

,\ '

; �

•

i .' f�

.'

!

,,- , l;

Walt::r ,Oak e a -direção ele, Char- " , ',PrÍlulio Pedroso, o mesmo autor-'

� :,1 les ,Oliv'@r.
'., . . 4

,:'cle 'Bêto Rockefeller. Exp.icou que �
..

� ,

,

',' ,Á 'íPesm� .e9u,i!)e já' pr�duziií
4 ;'"

i' "�. 'l·"a!i�a:ção 90S', outros' dois fil-.

mais de 500 comerciais para tele- ';�'" ,mes 'independe de um sucesso inie-

'1- ·�isão ',6 cinema. O 'en[,ed� dã" f.i,'m;;' .diàto de Lista Negra. '

:' est[l�bf1s"':\ad�'� na' histÓl ia ,:iI,,; ;U);1
"

";,', � i ('t, está tu�lo" certo. f)o7..
'" jovern ': ;s�aitá'ite de banco, ,que"", p�l'<; do Jança'me:"to de Lista Ne-

"./'" e,:Tre;:t:�>'a ,fúria de_ �Ilna c.idad�'," grà� ria se'gllI1�a q,uinze':la dC,agõs-
tt�

.

s�}Vagem. Oeste amerjcaoc(.,
'

to, em' São Paulo, no cibemà Alt-
'I

," , "

, Palácl�, já vamos c'ollleç'ar � Lra:'

balhar' nó outro fijm� ..:_ afirmpu,

"eLe Itu. Sérá 6 _?Ltn1::iro ele üma' sé- '

l;i'@ para expm1'ação;',
,0 ,I'

'i ;�Dm grupo deSão-Paulo el'ea�
.�lizên; UJ�" estud:o "de m�r�ado, éoIi�

c lIil1t1o qu� �' éX!jórtaç'ão' de' W�
�líl�::S nacionais de far:-w�st pobe :�ef

lUll gl 3J\cÍ� negecio, 'desde que bel}1,
htn� e com umá exceleníe dU,bla

" gem, em ingJês. Lisí,a Negrf:\ é ca

;C""'0S com ,os téc1icqs e atôres l'e

'Gt'ber\dos pseudônimQs de' língua

�'

O VELHO OESTE '

'I'

,Nos estúdi-0s da Companhia
';

•
_ \.,;.

� ; \ I tI"
Cl'lematograflca Vera Crllz, ,'em

Sã') 'Rernardo do 'C�m:)o, foi 'cors

t!;ufd.a' U\'113 cida!je' no estilo" do

vel)](j) Oeste norte'-mneri"a;lO, 'C()111
I:' \, \,

52j. sC'us saloons} b,ancos e uma oa-'

d'jia,' As cenas exteriores" fo;:?'Pn "

,..Íi' .!..
-

�

�'" j

'-'r�claclas' nas montanhas d,o MLlni-

éíni'o de !tu, que, sé'�tJ'1do' QS lHO-
f

i
\ r

.. ,- �

- "'

dbtores do Lista Negra, pod",m
passar como sendo as ,Montanhas

/ -� (

Roch0�as �dos Hsta;d'1s Uoiclos .•,
_/

"

\
6 'fil;;e fui feito !l0r urna

eauine dpeci�lizada, em cOlller-,
cia>is 'nara':a 'tel�visq() e Ci11'''''''1: 1�- �.'

, �

�o nf,"'mitw; qu� /ôsse '�_ro;l�7id? '

li) I"m '0 diqs'e concluído' em jJour;o "f\�,

p'�is de tÍm, nfês. ,Oií" artiitas S8"c),

Mirt;'" Ca�é, Ruh ,:B�flll'f,'( ;'M;J':l<',
�Vayn� e É;üyia. A" fot'pgr'a'fia é -de"
v'� _

I J
,

•

l'

I,'

List!}' Negra sll'á o' prini,),ro
'. '. lI, I

filme de'l�llla série' d,o tres. Os t1l'l1
-

�",.
�

Qutorps visam a"criaci'íO' de um 11Ô;: ,

·vo' mç:rsad�; _:,ara a: indústria C'i�,
11(" "ltOc:,,·{tfi:,'a nacional:� Da�'tipd()',
pn"a a eXl)ortatão e concorrf'hdD,

� - � �
., '"

Clirc;t'al1'el1te 'com o'' cin,enía' '-it:llia-';-
,

' ,.

no. A lZ.\]1S c9,nt'atos ", coin di.stri-

,b'ulc1ol';S: ,t';�f';��efi·o's 'já ,foram.'cj:ei-'.
tC'�. com exito.

/

f ,'(,"' I'

-'O· nosso' filme "será m�IHQr .

dQ que' o, dos 'italianos, pois' pro� ,

cu 1::;'ftlUS"; el,a!� "'maior agressividacl�.
A hist6r,ia te;;' 'de s�r "'md�'strada d� "

maneira -mais real iJ'os'�í'�el. 'Lisld·
-

,

.�. ' ..
- "

Negra, represen,t<\ ''u-ma cidade ido

;Oest'� améi'iéaflo com tôda' � '�llo
lênei � da: épâ�a, sua �mo�'al 'e 'se�s
bomens;'�Qí.�e; 'por sina,!, :�e asselic-

�lha'Jll 'mujto com, a mÓral,ç ã yÍo-Y
lê:l(:);i,�, de' ri'ossos aiãs -, qfÍrmou'
Miro' Cas�>, pripcipal ator de '1-is-

.'

t,(, Nêgra, '

"

,� ,

:' Ele comécou sua'" ,carreira
)

-

r

� ,
- � � './C ',... f4< •

pro�fissi'onal col1]o ,modêlo .. cle-':p'ro-, �
, :, \,' " ,.J.

.

pa9:aqda:' fotQ!lrafahêlo, e:',reali73'\l-, '

,'�
� ,.'"1, "'.. \::.:' �<'

� � '(F� vórios jiclgl'és 'pol1r'er�lais, ;J>ar-
.

� ).' �_.

ticjp6� da npvela Superplá, ,de
�,

sI
(

,

"

.\

I, ! C I

,DlHa�t�, asjfilm,a,gens c1':, ,Lis
t-a N��.ra', os atllres se' revt'7aram

em c!,i<versas fLlllC0GS, c1e,'idC'\ à' l'nú

'ça v�,rba', "ara 'a reali'!a�10.
-

P;-tr-
�

.... ....
.:. /

tiçipai �m�, do elenco fixo, dp. fjj',n,e
mais de 70 nessoas: Devidn' à'

, \
( ,

at:tJ:essividade da história. al�u 'S

artistás se machucaram', �a fiima

gem ...de algul11as �e,nas.:'
Um'a das. elific.uldades 'encon-

,
�>

< ,\

traclas! foi a ,elo �ransporte c1:ls"\l'r-
mas utilizadas nas cenas elas m0!ÍC'

tanhas' de tfu.' For ne�essári� lima'

alltori�à,ç50 :ao pOP,s; 98''1: rIU,"

os ·arlí1ame'ntos,( retirádos_'"dos es

túd ios qa, .vera Cruz, chegassem, a

itu.
"

)� ,,7;( ,'. \

r '0 "armamento, foi _emnl'cstad6

por \;P cq!eciot1�dôr ,de' SãQ, Ré1t)-'
lo.' Na' época da� ,filmagens das é;-,
DqS dc-' !tu, � ,E�irtito-�estav,a pr�-,
�}:,rÇl��? : �el{oris(às em. ,tôda�� � ';3S

estracIa&, PQJS o :'ex-càpitão 'Carlos
.,_;, I

A \ •
� '"

•

- -

'-_
�

".y

'SaT'�{c3', haV13,-fl1��lclo:�,e \1;": Cfi'r-

cô<polici:i\'I�' no V" 1" .dó '°R!ibh-ira, TIO'
,,-

.

r. "

litoral Sul do Esfado'.
"

.:f

".'

"

J.

"

,'j. (,

.. ,� "1". '

I
"

/'

,

a

./

•
I Um desfile

·

de "obr aS�Drima)
'. :' li

,
'

' .. ;..
'i. I'

"'- 1>, 'j.!'

brasileiro "�sil1l' s'e'ohur
I�

, ) �

, J

,I
�

Sw);'emacia de eIertâ�cia, 'Chi,Z obra·prima, pa�talon'as ,- curtas, os clássicos � desenb�x,

'St".�·aur�n1;: A' smíueta de s'Uil ,largas e fI'anjadas�tainda) que' 'vqJ (geométricos,' m�l\.'idosf" de Bf,

mplher é longa, 'racée. a femil1l'j· até' o meio da perna ou éntão sai[-1s, -Laurent. Mas e:11 lã ÍlI1a, t;",o fm:>

dade 1ll'Íp;�;'a, H' pu'rez'l. de linha,:; é ,JongRl: pouco mai� "curtas que () 'que' se dil'iá:' é- sêdà! 'Os "vE;3,tid0J'o

absoluta � ,ilI�lO� que, Bohan, ês"e casaco, auàaci�s>a;11ente fenclÚas ":1 �ão piissiêl0S.J a pa;tü' dos 'quadris
S'ÜI Laul'erk -Mmior;:' que'" 'frodos, 'O i?ente até o, ...

' alto das coxas! descem até os: tornozeios .ce, Sã;
, n;eülOr, Q nún{ero um, Esta sua Botas bicolores, d,s 'laçaéÍas, aCOrI1-': 'a�omp�nhado.� de,. blaze�s_,' de

coleç'ãe p'iõ�a
� rb�.i:;;,'�uma V�z ",que, � / pa;;í1a,11'Í os L:GI\JUlltos descritos, ;�. mantôs·chemisiers ' ,

êle . é o mais talentoso costuréifo ,tudo em c�r�l\�l:ç;if I Resumindo nmis:', une;')1.se·'"pií11'L::.
de alta' moda de sua geraçií,o, As

(
lonll,s bufantes de mujiqucs; cJp.

cbertes mats exigentes e as jo:rn>l ' Um conselho: para" ,estar :1Çl' 'misíers' de 'jérsei úno,:' com "'fer:ho·

listàs mai's 'blasées ficam extasia·' rigó'r' do figurino da Rua Spontini éclak na frente, descendo do deco:e

da�', Vu,:n.os .ve'r ,se ,d(E��OS" um re:Sél- " f01�àe "

(imo a ina.iSlm ' do gêniO), 'até b' alto. das '�oxas (ond,e à S,.ti3

mo:, É difícil: As idéiàs novas são Lls0m-se r�uPàs com enfeite�' de' s,e "abr�n; écharpes de J[i est,à-rn

.muitas. Ó' mais·'Ú�,porta.ntê:' ro��pá� tác}1as.oú ent�o corl:J aplkações :1.8 pada;",longos, bor��us árábes;' p:\H1•
de pele Sobretudo, de

,
camurça; couro v�vamente colondo (form':1s I t..'lJonas de veludo, com túniGa rl:e

, ,t�atada con10 s'e f®'sse \,Ürl" tecido da�: aRlicaç<\es:. estiêlàs,.',ep?mac,;, cet±m bordado, Mas:,,: St,'-La,u::-ent

;levfs�ifnÓ ;�pâ:ssârn!�drfnt6'S:redingo.:",. etc», A meFlOB que se prefiram ,')8 k: "f.êz>�eciEdímenf�,'�1:0 �i�1�fs�il;'Yl()S
, ,'tes' a:ssiln:��� �fn e'�j�r�,��s;};om goúi,s,: t �-. p,,'ê��l\V01'k� /; d� ·_camurç�.' para,?cf �.

> v,�stid�S 'de' yel�l,9_� f;ino I (de s�da)
,�""de 'lápélas;;,"�a;r'g.as e:1:)aii�ha.descEl1(!();'J '�fi:pg'btes 'mio!x�s" .""', ,

c

�" para serem ,L1SfldtlS co'm tbulJanj:r-;s

até:'o�' toYnozelós:, ,Sob 'ó ll1an�ô
j � ly'\:itüJos ,o� :,s'l4h<,s .esí-amlll,a;do1':' e sandálias "à Carm�;11:��1ir,al1'C!,'a!

,
, ',7'" "t t ,

. I, "�'í I' I
1: .�. I'.�

\

f
i

)..-;
, (

DiOT não, é .de bríncádeira ' Sent,a·
.'

se., desde que entramos nos sal.ies

da ,1'iiíÜ,,;tH1, -decorados em cinza , c'

cl'Ot�rari()," que lá vai .desnla: 'a
•

h I J

tradição de elegância de .Parts-;

Grande acçntecírnento, portanto '"

Jornalistas, grà-finas e celebj1d'cld;s.
, se misturam na; mulfidão ricamente

vesLi�a (d; roupas 'D�OIl, de 1)'relp:,
. {Cll, ...l(l . j. . ')_'odo ésté pequçJ\��:'"
<mundo enfeitado e empoadój se

, agjõmera pelas escadarias, �el<ls'
v corredores '"

A premiêre começa à:;'
nove e cLt' noite, O desf�lé;

são cru:c&do, S,
,.'

I,
\;

, ,
j

.

" , ;\: .

,
,

'/

'f'

:

"

i

:'"" "Tealro é põe�;ia em
l

'\ ' ,
•

movim_enio no, espaçou

,',
,

'procuranc10 SObreviver eC'onômir'::t·
,

I
/

mente, sem' se empenhar n"s

,,\ :papéis. Infelizniente, isso ,est,d
\. "

t •

acontecendo cada vez .mais. sem

que se tome qualqne'r providên�ia
ErA CRíTICA? f ,

,

.' - A própria imprensa, q,le
'deveria tomar partido da ,\ c,ois",.
esta alheia áos fatos. Ignora o q lll�

se fa�. Quando j fal,am � de Ma:rL1
Clara e só. (') resto, o que real

mente merece crítica: nem seql)�"

é comehtado, Os críticos pref�rp-p�
�alaI;., Nã.o, �ssistir a espetáculo's,

� �,'
'

" que, são ofe,recidos todos os fins-,
-de·semana às 8riaBcas, que assi·

-

miJam o n�au.g{lsto' e', a' ,�euro')Q

atra.vés da:, b;:citaç�o" ' Est�o Io'r·

mC'ndo torcedores de futebol,le ;'3)

púb'li'co _q\Je p'ensa 'f', se edu-c:{!'
através d8. �rte, 0, teat.,:o iJ;1fanfil

I deveTia ser um i�po,;·t;:),nte veículo

de "educação. S�Ú:t iun�ão é form'8�
I.:-r

, �

\
....,

a platéia futura. Mas não, do jeito
, que as coisé.s vão, ,nã� 'dá;', paral,

,
. \.)'

que existe, a clitica? Fara cri�is?,'
somente o' teatro de adultos? N'ã'1,
n�eus

.

se�hores, 'val:n�s criticar �,
I' ,< ,

'

I

deturpação Comba'ier o, desvi>'
tuamento da mentE! infantil Es,':'t

I !.�

é a minha função, q função ela
! '\ '

I .

li \

crítica ; , "

E OS PAIS?
-- E

'.

Os ]Jrlis, onde estaa (nes'sa
'\

" .'

hora't Lêem nos Jornais a indicA-: vem e 'olh!'lP'l a i1çãe "pan con'

;ção dê Ul��:"det�rmhl�,d() 2s",e .ab.llo I p�'eepdê,la aj1!!.dá ia 0 be' iciem'ifi�!a·
•• ;. ...

I , -, ...."
_ �I ., "

,

sem o mínimô' comEmtário e' cleix3Fll ,,;'€1'1\11 com 'ela. 'rornalTI·�e .toraeíln·

QS"�fill;lcOS na porta do teat'ro, por·v ,res, e não ,<espectadores. E a([8,1,';-

que não' têm ·ópo(age!TI·cdie ver," 0,1 "comumcaç'ão'- pôétk:a, l'ingltag;';:li
"I , .. \: ; "

melhor; de aguentà:r. a co:isa:'": dos: sentkfo,s; m:eio de culLura, ce'

r;ensanl' q{te' aq1Jilo
"

'

que, não �()13 "

ell10ção� e d� pil'azer ! ,,' ,*

fiiÍlos 'seja o, que relÚm�nt�' ,<i) CÍNEMj\
,

ser;ve para ,p'üança•. Enquanto 18'\0, .:_, :r;:ico, muit? triste quancJ.Ct ve,: J

a' criança vaI·se vulgarizando,
"

,I
!Jlontagern ruim de peça' 11'1111ha. ��

disp'ersando',se, para o fàCil" e
-

isso acql\te,ce freqdenteYI\e{�te, ta;to
c0111ercial. Quantas peçás base'ian no teatro .:'e'o�{) n'o" cil1ema. Ai�c1.a
Spa' pubÚcidade fia disL ibuiçào, (le \ � ,"::agora' 'a�a?t�ram A Br�ini:HI:: Q'ue
balas ou balões no fim?' Os Úaf,:; -, _Era Boa" 'que fico.tI sendo 'A Dilll<,::l<
'tar,nbém são. culpaios, Ji)e�em da,s Bru'Xas. Nap, gostei, É ullU .)1.

!JJ:'Ierúar os filfios aos :b'ons' �S02' 1
\ felIcidade total., ü""'r;Jsmo ,ac)On';l'

, , ',' �
tiikulos e u:o lJon1 gq"sto, ct?u cO.!Jl Pluft, o Fanbs:minlla. 'N��)

E,."\,GFl'AMENJrO sei o _qu_e acontece' �Cid êsse3 adap,

,j .
b espetáculo ,.inf,antil' que' vis::t,

f tadores 'que' não coriseguell'; capta.-
ao excitameIlte coletivo, ',à grüaria, a minha "obra, Ach6. que "'é porq�,1,"
,à tor'cida desenfreada, está' de '8- a, llnglülgem 'paI a corn' 'as 'Grl'all��'�1
duc�ndo' e não cnando" um bom é l�rn qo,lU, se "a"gente .faz ,0 ne�i\-
pÚlJlwo. Este "excitamente de, \.'111," ',,'cio dire,iyo é porqye' tem ,d� �&J"'.
públÍcu infantil tem" sido a glóI;,'t São penicas as Pessoas, no\mlU�d")

de n�uito autor que pensa que o. seu q'!e cQnseguem se dedicar ·ao' nw, I

Ti co.toanienlo está �igado �a il�tt;nG�- tier - Car.oI'Lewis, An;:íersod, Wdh
dade dos gritos das crianças. Tal, 'nisney, O�J Irmãos Grimm._'
v"é;>;>' muitos autores e diretores no- A;RTISTA E ÉPOCA

r
.

...

' ,�

'/vos pensem que parCj. se estabeler, , - O"artl.sta é um homem ,da s\.:a

uma comuni,çação ,maiGlr é preciSo) época.' Tem de.'ac'0'mi)8I�har;as m()�
k " I

l1a'v81; uma provocaçã,Q qa par;e difieaç?es do mundo 20m pIa !'j8;:,l'
dos pefsonagens. Também pensa· sib.ili'da:de e inteli�ênoia. C�om a

"" va assim quando comecei a esare· cl'ianç�" não há ,exceçlio, 0 cont80�
ver para' cria�ças, \ DeP9'is de t�á- dQ, da peça pode, ,ser terno e sir\",·

rios anos, dei experiência, ,cheg'1.8i ,'pIes 'e as bruxas 'e fadas"são sim-

à conclusão 'eie' 'q�e estava enga;1�- ,beÍos", eternos, mas li manejra ce

da, Acriançá brásileira já �: por
11

ap,esentar a' forma 'e. que ��tdC1.
naturezà, muito comunicativà e ",., Me,smo com o homem indo à Ll\la,

e1citad;:t. Se no espetáculo os atô- ,o �osmà eontinua um mistério gue
res desenc;ade,arem um3J

\

particij)a, ,assusta a' huma�jEiade, O ApretHÚ;>'
cão do público' infantil, a, crisH- :d'e Feiticeiro --,' que me deu o Mo·

/'

ça toma ar p,rovocaçãQ, como eon, liefe -, está aí para provar que

�it,e "

ao . excita�1e�t;, g,' esta pa;;!- �stou �sando novas" maneiras ele

cipação tende ir;nediatamente' a apresentar os mesmos problemas,
c'onÚnuar pelo espetáculo afo;a al�é' isto �,' o mêdo, o�:cr('scimento, 'I

criar, um clima de histeria anel,", coragem, a' ifobia, os, ptimeiros rlP'
não' mail'; as crl�\ias sentem, OLt, saJustes, .,..,

gr;;�des 'lapelas, As saJas e as

'e saías-càlças são singelas, Às ,pele-;,
ri�es de, jérseí oU]Ji:.mmé j ';;10

muttas. , E, ��l�bérri" os' casacos d8

:' '� peles, esportívos, peludos. Os
< :- c1;emisiers rni-multet "têm' pregJs'
". chatas.ou então são cortados ret�s:

;, são encantadcresv. As mangas �t,o
,_ bem estreitas e as golas dos eh! mi

-: ,; s'i�'rs' terminam corno sra"ata�, �e

,.' pontas caídas,' 'I'aillcurs-pantalonas
, ", taÍnl;ém são ,-u'S:;tdos" para o dia.

,� Por baixo;'" cám'ísas s�i1ples . ]\[;lo f

, " ', " s
» I

há' nenhum .knícker em Dior ,

-Ór �'tenç[tor'b':'fjue será ,maiS 'in ért
, Paris, no )r;1\(erno, segundo rec.i'a,

CA de: Diór-:" vestir, urrr-';chep'liSier coma
os- acima descritos';' por cima, .uma

, 0\;1'
i

n�ãntô cinturado'.I�
f�nã�bno!

��

..
�'

".'

'- .,

, "
:(

" "

.

-.:. Ess'a Fonc�pção re".roILtci,ona fl ", <" ,É Maria Clara Niáchado qu:':'1::
Idéia' de 'que Q teatro é literatura" di':{ 'E diz, a(nda, da 'sua revolt,,\

d!
'"

'- �,

eCla::nada, No,' teat�·o parllli ,eiian- com.t.'rfl' o modo' de se, furer ,te�t�'<./
'

ças,- esse 'priFlcípio, -se aplica' em infantil no Brasil -'- da sua detur·

t'd" I
I I

P a a sua extensão, É pelos 88Y1' pacãd, da sua estagnação e da sua

tidos, e não pela inteligência, que, farta d� atenção. 'f " "

� criança !.gllar�a suas -primeiras' -;- Verdadeiros' a_verüureiro,<; <:;e

:rnpr,es,s0�sf' Na idade e� qU,e, 'l lançam ou 'se atrevem a fazer'
nt�l!genclaJ está apenas em des8B- teatro para, crianças, desconhecen·

vOlvirnentdt é' prIncipalmente pe10s do' não somente ai crianç�, o� m.e-

sentidos q\.Je a. cri:;m�a chega �s n{or ignorándo-a, como ,d�sconhe'
coi�as i

'

, \'" -

:" , , E que melhor meio (13, ,ce'ndb também ,as regras bá,sicas
Cultura' e de educacão do que o 'para se fazer um bom espetácu10
teatro - Joesia em -movimento h� 'como produção e qireção de at0r9';,

.,espaço __: para levar a criança aos "quase sempre postas e1)1 segundo

,/lnara'VilhOsps 'domínios da r�a]'j pJanÇl � Genas' mal ensaiadas, �ond3
dade e do' s>onl1o?

' ,", aLôres, n:iláiCas vêzes, e:<tão apenas
,

"

, .

'"

Os" ameixas, os marrons, à�; tone;

sombrios: Começam os' bordados

suntuosos,' (;]a;05, em vestidos

cujas' bainhas ' ficam "a '5 cm, d:

errao 'TeCIdos para a noite: musss

lína �istur�da com veludo, veludo

estampado em côres viv�s, larnés

e 'musseUnas .ern tons degradés .�s
, j'

"pa.ntalonas são bem largas, 5,0 n.

1;ll'I;H1S de arrastar no chão,' 'Usa;",.j,

se essas pantalunas com GS, chemi
síers de dia ..ou então 'com' túnícss

_ I t -

•

coordenadas, "
,

_: I"ara as noras ditas "de coquetel"
use-se crepe, r' Vestidos cortados

rêtos com o decote em ponta _: :6

b'�st ,seller. São aconípanllado,,, (l,�

rnan os "rigoI'osameht�\ da Im(,sl�\,a
cõr. Em,'., camlll'ç,a.,"O �feito 2

realmente deslumbrante, refinado.
" No mais, é Q �,<.'jm ,que üiz 0;'Ã'1

reapa�:ição ern vesti,d�s 'de Noit,�:
os tons bruscos dos bordados que

não são mai.s nem' cI�Íl;rado;:;'
�

nçjri
\, prat�ados São tons de ma:'fi'ni, d"

'pé;ulá: rosaeJ.a, ,a,JÜ'ur�dus, àrnlwr q

� '"
;< t,

P,êjS8gÇl" l�t.) e' importante

uI:
\, I"�

I, '

;,..

."...,1_

, .�
.'
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} IDE 9 A, 15 DE AGoSTO , .,

DOMINGO .:_ HOJe é dia de "pernas
� pro ar que rÚl�g\.l.ê� �_é de

ferre". '/Se você quiser ver

teatro, Procópio Ferreira está
apresentando, às 21 horas, no

Álvar6' de Carvalho, "Esta
:;. t.. �

\No�te S;hoveu Prat17'" <}e Ped:o

Bloeh A tarde, as 15, horas, o,

'Grupo de Teatro' Infai1tÜ, 'd�
Porto Alegre, apresenta "Pardo-

'.

,t>
ri " �"

-,

quinha da, Silva",
Alzi�a iV.Ilgu�l, com

autora

SEGUNDA

-de Maria

direção dá

sin�plesmente se

nar.

, '

vamo,::\ aguardar

, ,
,:' } ..

�

"

,
,

.

Um espetáculo composto dei
violoncelo, piano e 'orquestra, será

apj escutado nos dias 18 e 19, no

Teatro Alvaro de Cajvalho, ntI�
ma promoção do Departamento de
Extensão Cultural" da Universida
de Federal de Santa C-atarina..

'

I
•

.
,

��

Quêm nos
\ trai a' nottc.hl é o

! '>. ,�, '\

regente, da Orquestrá de Câitiará,
a-inda entusiasrnadQ, CQ'rri O ,Semi- ,

•

nário de Músi�a' de BlumemiU 'e
'

on�e teve a bpo;tun_idade )C\('el1-
trar eni contato ecni os f'srtisias.

I \ �' \, �, I

, -

Nelly Pericas, considerada
uma das maiores celistas da', atúa-: ,

lidade brasileira e Jorge Hartk:e, o

extraordinário pianista" que parti-
I ciparam do 2° Seminário de Mú
sica 'de Blumenau, aceitaram \ o

convite do Maestro,' Hélio ·TeiUi.
ra' da Rósa,' para duas apresenta
ções em �lC]rianóp<zhs.
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I �

,paralel"amente, entre as 'l:lU,blicida:
des pagas - ou, melhor, cobradas

7 pela gerência - vinham os desaba

Ios, a� malévolas alusões a' pessoas,
"contras .as qUflis: ou -autôres dessas.

. pàsqtl.iJ1,ices guardavam mágoas-
í; ou" razo,es,âe vingança. Nem Ial- r

'tayam:t,lndiretas�declarações "de",

amor, "ou insidiosas- .ref'erências

anônim as, que não dissimúlavani
eerto gílspeito, sob a aparente in-

"téüçâo ruoralizadõra, =,
"

'

V·
,., }]', ,na,se;\. PQT eXC'11p 0, isto

que:' saiu- em '�Q Argos", de 14 do:: ,

, novembro-de. 18515: "Previne-se, às'
mães *� família' que vão a bailes
de evitqr qüe suas "fi'has. namorem

..

I
I

•
i' T-

,:\._ "I "" \ , ,_

MAtKS,EN ,U,J],Z'
'I' ", cai,jtt'l!:a Mari�'" d'A!)3reciéla, 'era -exf:]üsiva;lên'te de ..

, \; ,

\', trallscricões oara CaoltO e vi'olão de auü:;res como ET':'
-

.,. ""I" J, - ';.l> I I

� O çonce!tista famoso não se 'n.esto Nazaré, Mignone e Dutm,s. Os discôs estãó édi-
Até gosha. 'AfinaL foi com muüb,:'estüdo que c�egoti:la '�" �'-tados r:;m vá"ios ;aÍ'&cs'. \Tul'íbio esper� que sejam ta�-
Ser o ilI4em�cional Turí�'jo Sapfqs. Nestas ráp'itlas 'fê-� -'� bé'rÍ1 (!ditados no Brasil. '

" t',
'

r�as b'rasileiPfj's'restá dando' aulaS. nO' Conservatô1iü' Era':'
slLe+fo de }v16s'ica Dara uma o�'ltéia eclética, :......:. que va

r1<\ �e u:m n�c}\in(i de, 13 3::0,& aié ssnilO�es, aposent:;1- '_:
chs '-, ollçb,�'o' Úi'iiCb, critério de admíssão é"'6 iAte:' ,

rê�e. 'Fui'tl'l lQ'S:,m tos' i;i tcíll prática e'll1- dar au)as., P�o�
fess0t:.. na 'Ftrthça1 o'ú'de mOl-a� "há Cin�o ,anos, ê1e�,e ,fi t\,

1,'
�

d f '(]"
- I,,', , ,\

cone lcao, e pro essqr 'a �m CIO talcntlo; .naturalrii@l1t(!)'j
,

o calelldá'fio de concertos" Dreellchiao até· 'tnhio "'de
197t1. ',I I'

,l ,'�'"j
-,

'ç'

f
l

,

\ tj (
Gustavo "Neves

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

1--" �,l:T;. ... !-} ....

,Os jornais da Destêrre do

século passado têm,', incontestável
menle, o. valQ�' de depoimentos da

" ,�,.�.. o<. _

\;;

2omp: y,;�1-'l\ .sociçd?de, de então.

Qua;lc!q, ft,r;!1i';Jl�i,c:l nãe lhes O?l'!-a
\; aas e.?.l\I)}.+�, �com longas' tiradas
doutrinas "ou, lisamente com te

ririas "çl;ti�,as;lfl9s,pçmens qu; dis ..

'tl�av'{;li�'f' li,_? ,é�o.ca, as simpatias
, .ê'!�it,)t:,Üs", trariam exaustivas tr2.DS:'

I G} i:g�,:� A:�$': WJhas da Côrte ou tra

'I JrtG,:}Cf; .dos 'jO!'lio.is e revistas fran-
,

l.L r-'},;:'�'tl .' 1"\
�

.0\

C��I$\)$. Erafn 1 requemes as russer-

t:1ç0çs ,,lt!ps(iUças e ,Hão' .menos

o;pst�tnt:)s, as, p;oduço,�s' lite ,i':lS,
1?Ú,1c1pa,me.1te en� poesiú. �1.lS,

/
'

.
, '(:

t'

',''',I.. .,

!',

I ,-

�I
" ,I'

, ,I

Dar Ull]: c'urs? foi t3'mbém a formá, que Turfbid
eJilcen rou para su�erir à ESçOl,,( d� Música, que intro
dla?;@. '�lll sCll 'CJlrdculo a cade·iTa ,de' viQlãd. O /Brasil

S�'1S19 t5Ó./l:;�s,ical, sob;'etuclp ?a;I'a o· :"ioÚí,q, �tíb.io
113 ÇúD1 )re�nêle como e dcsnrezado nasl acaclemfas de
músi'êa. Em ;Pa:ris, lios dois cO;iservatóriesl"eJ1l qUe lé
ciQ;:�c.f" o vil.ilãb é dos instru)11,;:nJ'flS mais": ptdcudclos.

!f.
- Nbs"cutsos de ArnaJdo Rebelo' ���6�va'ldJ Soa

res fQrmâ:Dnl�''Je' os
-

melhores vi'olonistas brasjH�iros:
JCDdacil' 'DEl'f1��séeno; Darci Vila Verde, ,os 'Ímãos
Ab,"<:'o, Ntío:·:'f�1;,:ssel1l' ê'e.s d:-ll/, fTI >llllas. o Brasil ,talvez

hojehlãQ t'i'ii:ésSe tão" b.ons vjolonisfas.
'

" '/
'. ,,{. "

"
'\ ,\ I.

,I, 'o'
O SOlVI 'BRAsrÍJEIRO '

,
I

"

I � _�

;,i}. I
. f �.._ y;.

'

rAproveita11do. 'aindFl sU,as' fé1'ias, Turíbio ,Santos
dá alguns CQ1Certos no .6'rasil. E.á poucd' tocou em, Pôr I

f n A:{"c>.re "'�ê:!!)is' CQnCIC"tc�S), '1:)a RscoUn'h'a ',,;de Ahe do,'
l3rasil (na--:_'écli11élno"acfio' dÇls, seus :si anos) e p,rogra
meu'ate C1'fj'11, dà ci'tàéla conceJtns em Çamoos do Jor
dão, 5'ão Pàül(j. Bràsí1í� ,e no Rjo. '\

-

\:

�Ji; �t, I,i' .

\.

,,_:_ Gh'stada d� vi\;e/'�o m:::u oaís. Mas sel:ia' b�-
� .... -

r
'

bag"m d,;jx,aI; mdo na Euroóa: nara vir naj'a ,o 'Brasi].
ql1�\'1dó é 1:J,qs�ív91 vir até' ãQ1-li,- !?eriod,icl;lrb�n'te, 'reen
çontrar a<..raízés" Do bont )-de-vL';:ta a'rtÍstico' não' GOll

�:ipo me, int ,l'l1flCion li�âr. As, hnses est30 �'qui. Come-'
r�i PQ iii):; tl'()l' C;;lllS'l de 'meu Dai. que santava: Ou
vi muito Di)'Q!'111a11flo ,Reis e Vila-Lôbos. As motiva-
ções são GrJ'-s bi·:..'t�tJeiras, I II ,�

De. d 9ue foi 1'a r� a E.ur�!1a. {:-0' 1 �65, pa ra

vCllo�r o 'Gone.urso de Vlolã,o d Ç)RTE (Rádio e Te
levisilio B.1;�n'ce'saJf 'sehll,}:l1"e estê-vc 'atento ao repertório,
cm SU� QURSe tÇltalidade de �músk:'ls, brasileiras. Ó t;)Ti
mciro (�i 1;0 f';qy�,l0 páta R A trnnée!;ia foi o do Chô

fO, de Vira- Ôb&s: O disco 'seguinte., gravado com a

----_....,� � 'io.�L.....t;:,»>��._:;"'1 i'��,""",

')
f' ,

"

a 'homens casados" �ômó uma mo

cinha que eu cá sei, .que para 'ter'
entrada nos bailes' vê-se forcada a

nal1].or�u· \ a "Hm homem casado; " �
t' .'. -, ,,'.
como veJo que isto nao .e propno

-

d".para a renutaçao D, uma moça,"
previno !�or êste ànú?�io, para não
co .tinuar a praticai-s serhelhaiíte

'abuso". Assinou-o u:m pseudõní-
rno., \

x x x
"

,

'Ainda '''Ô All'gos",' de 22 de

ja teiro' ele' 1856; noticiava a; bêu- �

ção e Iaaçarnento ela p'rimeila pe-
c! a da neva Capela (de, São' Se-,
b1SI:1\0, fia Praia de Fora, rato
n\:o' fiei;; a 20\daquele mesmo m'ês,
Fêra 'sombria a ta�de, prometen-.

, /,
"

.. ,\ ,

, \

-\
,

./

. \

\

, /

, "

�, 7'

, �'

"

'. -Antes de partir para a Europa fiz uma série -dê
, cop.�ertõs "com' artist51s pí'p\.llarr.s brãsileü�s�' nJlm co�:. ,!

�at9 �ltafi;leiJte estimuJill"re. Toquei a priu1cira parte de
mn re�ita) de Cle.111e:1tina' d�, Jesus' no Teatro JÓvem.
Outra ':Vez, e11 'e' Oscar C��ceres tocalT:los e der:lOis

\

se

'apyesestOlf"'o J,acó' do J3a;Jdolim. , ,Trabálhei -também
• (, 2� ) ,.{.

JlllltO com Arac'j 'de e.'Jmeida e Paulinho da Viola. Sem-
pre tocando clássico. \..

, O_ DODular: Turíbie» só toca na htimidade.· 'Diz

qJJe fl, V[üÜo 'Popular llãc\'é 5:õu fq'íte. ,�('!ri 'a',cbrhpc:
, ':' sição.:/ :

I )\ •

VIDA '" \
I

., , .

:( 'M�i:ando
'

eri-i Paris, Tür{bio não adh,ite, que a

�carrei.rá',sllfjhnue sua vida
\

nesscfal. 'COl'n, 27 anos �erri
uma .curiosidade a;,iísti'ca geral, qll'e tra'1scende os ii-

"l1lit�s de seu Í'lstmmento,' As vi::>'Q'én&. eonstantfls '-- 'a'
• •

'

, ., • ,,\ • y', ,; !

maJOria p�,o mt",nor era Fra'lca" tl1g:laterra, e oalSeS N'-,

zÍJ]ho�' à Fran:ça,' - não d afastam de seus' a'llligos."
f':es existdrn en1 todos 0& lugares pDr que passa. i

" -r Não estOJ1 ,afobado' 'e'm relac1\o à carreira Ser
,.

cpl1certista silal'p]�Sl11eni; não me basJ.a, E preciso ·t.am-;
bém viver a vida,: Sou coMr(l o sa.crif!c1o da viela à' éar:;
reir�'. O excesso de preOCtj�lação ,com ela _nade lcv<\,f à
a·",hicão. As :lessoas çostuman,\ 'm� nenm 'tar' corn, F's:

,

pnat,o, !,Ot� gll� não vou IJflraio's :�siaO(1)S Unid'o8. Qt!�-',
>

Ten/dp di?;er, com isto (iU':; 1:i o suces�o ,seria 'P'8ior. Não

",
vou enqu-a,!fo rrão 'plid�r fer as' meslllas safisfoçoes que
tenho atualmente, na Europa. \ \

"

Sou "muito 1iicl�6-d�-m�tf)., Locro que di" <zu ei, 'à
França tive""O'lt8d", de p�'Í1brulhar }�i'ni-j�� cnj.:;as e' volJ
ta!; pa!'a o. :Bras,!1. ,Fgi,;í que comÍ1r,ee�di que, � ox�'ê ..

'rh ,d,: ('\19 nr('cisa\i8 SÓ' euco"t�aria quando J'f'solvesse
I

'viv�r' a ,vi(kl 'do p�ís adotado. FDi as�i'm 'qll,e" �l1ele r(.en)
('nl;tnll' "v:llil)'r:s -jjlellS (brasi!.,.il'Os) dentro' da Franca.

, �
, :s'

O artíc,ta tem' uma fun(�I!'J. �1i10 é um funci()l1ário
' ,

, Cl1e,Rar a lllua cic1<{d�" Ir �1�ra o con�êrto, �oltar
para o hotel e não tel' 'njilQuém c�m Quem tomar urpa,
('f,":Vf'ia d"'.'pis do es!,!ct<:ÍclIlo não atrai nem 1I111 ppuco I

"

T1ír.íbio Sa'l,tos. ' Quer ter os amigos ao 'la'do, trocar '

idt%i as, enriquecer-se.
'

" r /
"

,

Não peTl11ito qlle a carIei '3 me faça fi(:ar, vario é

',' J ,�õ:i.,r:rlO. ,A música -não é uiml coisa mecâ,nica - 'ir aQ ,

teAtro dar o c6ncêrto e partir. 'É preciso ,ser ge@erpso
'

com ela.
No Brasil,' Turíbio' está che'io. de' anligos. DÓjs

f .' A

I
- .

1 d' rr
,.

B -1 tle,n�te e eSdaQ 'maIs Cl�,g�'.\t8,! d:!lilll1nl0 e o e Cé1r- .'

va1l10 �e Maoalé. Arrmlés dd�,�d ii) '�liG se, atuàli7..a'
sAbre o fenômeno music31 b:'3s;Ieiro (popuJ ar e e,rudi
te).

,IJ
,

, "

,. \' \,

,.
� , J�

: '

.,r.
"

,

dg chuvas, �Todav.ia, �iz o jornal, I

mais Ele três. mil .pessoas assisti
'ram ao ato,' que 'teve caráter reli-.

gioso, 'com 9is���sb do vigáfio .da

Paróquia, q:tl'� 'el'a; então, o p:]ôie, '.

Joaquim Gomes de Oliveira Pai-

,
..

Durante a cerimônia, 'i:elif!Ío;
1" )'"',

I sa, oficiada pelo Vigário Golada,'
que representava -o Bispo Di0C1�
sano, -hduve distribuição ae regi�;
tros, medidas e otações ' de São
Sebastião. E à noite, houve, ilu

especial em ,tôda a, p�'a-,

expunha a situação de las�irfH}:'hl
abandono em que se encontrava, a,

mocidade, cuja 'formaç-ão' mora ;' �
'espiritual não era encarada 'a s��

"rio.
'

,

t/:
,(

" ",f!

Flagrante, do fato que a�sjfu.
:,:, d;-l1u ciava era enconrrado nas �.:
': v/afias',', b'nde; - acentuava CO�1':

I
.

. J 'd ' v fi'\
- . "I"

I Ir;lIX()na os.ren ase -\em vao r ç
,

h
I. " 1, 'I'

d 'I" d F"" avp :1roc.,ur'a o um I\"Q é, J�,
li uo EE�io' e sóznente depoi,;" d�

,':'T�i.jLt� b'll<);:'�� h.a;,ia' ,aél1.�l�Jd:, lIh� I
. P3!'naSO Lusitano ; .. Ml'WabUI1,y r
davarp: os 'divros pornogr�\icós de.'

-Paulo de'Koék!" , :\ ,i'
" C0';llq se vê; O' conflit�'ln&'o A

d�r fão rtwelnte oUgem .. -: '\', � I

" ! I � I <I
'

...
'

,.�)' 1 "
'

� " .

.\va.

.,

"O
doação

x x x
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. jt·, ,Mao', conf.hJencial.
-Slmolesmenté··

.

, ,� i!l , ','"
,

:Oma I,vá' 1I'�ina�"elafiora ii
\ ,tw J � ,

:�de:' rrillne'ir'I., 'u:ito'-',Jed
) \� ,

P,iUil c�ntar �to en éj',ucclu
$hVI ente, o espeçi�d� ,

no ,
'

/,

,

i
t' ,

x1
'r· R. �
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Time

I
,

il�iciado pela "New

p .interêsse público em

, 1

�y. •
,) �

l.

que nós ''(:lude,rtnos, nêste pÚtnêta., li: tu-

-, )

r
.

,!
'

t
1

< ,
' I
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./ .

atuava como" um calmante, ,pela .

majestade, e qUletude do
l ríuír das'

, I
de-

suas águas.,'
t,. Dia 17 prosseguimos viagem;�

,
I

pois de atravessar, a ,grande ponte
�" "

obras' sociais, sem esquecer o cul

tivo das I letras. Fundou, lá' em :r;.rl
temi, alérh do MAÉB (Movf:ménto
de', Assistência aos Encarregados
do Brasil, �om ra�ificações epl(\) J f' J '.

vários Estadqs), um Colégío.> um"

Instíttlto Comercial' e uma' FàcuI
\
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