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Um' nôvo tipo de comércio
e d,e' in�egtlrança para os mo

toristas,
,
surgiu no acostamen

to da BR·IOl, trecho . Itaj.ú·
Joinvillê. Vendedores ambu

lantes armaram suas barracas

dê frutas, d(jê'e�, refrescos ;�

artigos para turistas. ínclusí
Ire

.

gaiolas com pássaros." Os

negócios e a
.

insegurança
aumentam .principalmente !lO

período da tarde, quando mui
tos carr-os param, as vêzes fa
zendo lIma manobrá que ·obi'i.
ga o môtorista seguinte a p,ú; .

sar para o, outro :lado 'dã' pista',
,

'estando' sujêito � coli�Iit con;"
,:outros velctílos :

que trafeglun
em' senÚd�' c�ntrário.'

'

CAÇADOR.

A P�efei!ura Municipal de

Caçªdol'. 'concluiu es tr.�a·
lhes de terraplanagem do lo
cai onde o Estado dever� eens
truir a nova unidade dê' ensi

no agrupada d'aquêle Muni.

cíp!e. Brevemente será mar

cil'�a a data de início dá cens

trução do nôvo Grugo' Esco,
lar.
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Universidade quer maisii
'

,
.

f

vagas para' iO :8ftU de, 71
I

ó

A Cómissâo de Planejamento da .

. Universidade Federal' de Santa Ca

tarh;a1 apresentou seu' rel�tório ao
, �'l,Íeitor. 'Roberto Lacerda, fixando em,

a matéria : I>ennallecerá em estudos

até q ue a Comissão de Ensino (�

Planejamento manifeste a. sua deci·"
.

, silo final.

J.

� I O Reitor em exercício, .Roberto
;Míindéll .. �t.: �a<;.éJ;d�., . i>es1ià'l1o.\\· o.'
, tÚo!biflho, dás comissões' ;s:alie,litando '.'

,

-"1'. '

.r.i!:Ulotéca P"b'u llca - C. POsta,2D4

c-s 0,20

.:

"1será
"

co'n,htcida;
------�.--------�--�----��--��

•

que mais
Anarnaria entrevistou O Dr; An

tómo Santaella.. especialmente para
O Estado,· só.J}re psibanâlise, psico
terapia em -'grupo, neuroses, 3f1gÚS·
tias, psicoses .� tudo o que diz res

peito ao seu ramo de atividade: a

PS�quiatria. Parapsicologia. o
.

assun

lo' do moméntb 'na Capital, também
;]'

'

.. ,

ioi abordado, A(P�giI�a .9�
",--,--,_..:::.__-

...

Zíernbinski e, sua companhia e_;· I
treiam no dia 16, sexta-feira, às .21\:horas, no Teatro Álvaro. de Carva
lho, A peça é "Henrique 1\''', um

-

dos mais importantes textos de Pi.

randello, numa, promoção do Dept<?;
de Extensão Cultural da UFSC. No
elenco Beatriz Veiga, Nilso Paren
-te a Acyr Castro, entre outros. rm.
tima página).

Henrique IV vem ao Jae'
com eia de Ziembinski

'.

'Ferroviário pode, ser
�campeão hoje, 'à' tarde

.

• ,·r

O Ferroviánío poderá,' sagrar-se
campeão, catárinense de fB tebol por

'a�tecipaç�o :s�; vencer hOJe, o Prós; ..
pera de' Cri:ciuaia, .em [ôgo vaJido,

, .

�,

catarinense continuará

("
-- ..

Censo em se lodice dos Educação foi Crianças
tem resultado acidentes analisada por

�

festejam seu
preliminar aumenta muito secretário dia amanhã

(Oltima Página) r: (Página 3) (Última Página)
I

Durante tôda a semana os esta

belecimentos de ensino primário da

cidade trocaram as lições da sala

de- aula pelos passeios e pela �iver'·
são educativa. O sorriso e a alegria

passaram pelas ruas da cidade du

rante a Semana da Criança que ama

'. nhã tem o seu dia. O Caderllo·' mos

tra êsse mundo feito só de alegrta
e felicidade,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Santa Catarina

UFSC poderá ter 1400
!'��

,
:
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Vagas no próximo ado

Correio
. ,lança 'cartões

de,Nataltem, S.,Catadna ,\'
�'l,:,.!i�f�'"' •• -1' �

" -,_�I* "���-'�"-';" .. .., fI. �}".": ,,,, .. "- ". ".- ,''7.--'''''_ ,., ...

�'r.' ,�••:'-� ... �_:

..-' 'Por motivo
:ti;� Inter-ESt

,.
s'er "reCJ1íú{ I /� '

•• , ,'.'
· vida nela União '.

,

QànceÍado a apresentação do Gr�l- - - - -

; 'po de Ballet da Escola de Jean Casal o,i'. FeriHihdo Schwarike,
.

; Vardé. pertencente ao referido a el(?[!ante Dona . Carmen Ihattiz
;

:,glube, ônte,m no Carlos, Gomes. l1111da;'ão ef])] flovetnbro de residpl1-
· Por ou.tro lado o Corpo de Ballet cia. para bem .longe' daqui. . Ele
do' Carlos Gomes e do Alvaro de' passará' . a ·c!iriica'r. êlll Paranavai,
Carvalho, de Florianópolis, forani. rio Estadô do Paraná,

"

.

�onvidados para participar do en-
_

,,'ontro em Curitiba, de 15 a 18 de

A' comissão de Planejamento da
Universidade Federal de Santa Ca

tarina já apresentou se� reíat(lr�o
relativo às conclusões apresentadas-

. ,t '

118]0 gr •rpo de trabalho encarrega-
do de estudar o aumento do núme.

ro de matrículas para o próximo
vestibular.

.

'. A exposição foi feita durante reu
'nl§o conjunta realizada p�láS co

n�ssões de Plansjàrqento e de En

sino e Pesquisa sob a presidência
do Reitor em exercício, professor
,Roberto Lacerda.

Antecipando a leitura do parecer

<;l,a comissão de Planejamento, n

Reitor Roberto Lacerda destacou o

alto significativo do encontro res

s,��ta�do que é pela, primeira Vf,Z

que a Ufsc examinava a elevação do

'nlímero de vagas com base em do

cumento detalhadamente elaboradb
,I fi,',

e fundamentado ei11 dados atuais

'sobre demanda de matrícula e ne

cessidades regionais estahelecid:ls

pelo programa do govêrno federaL

Examinando o problema do au

mento de mattículas sob o ângu16

A Delegacia Regioi1àl da Emprêsa
dos Correios e Telégrafos acaba de

firmar contrato �O�1 a firma Tho

maz ?e La Rue> produtora. de ca:-'

tões comemorativos, alusivos à vá·

ri3�,,,,datas, no s�ntido de instalar.
nag-''agências de Blumenau, Brusque-,
Joüwnle,,�LageE(, Pôrto UniâQ;' -Rio
do t�ul, T4bárãó' e São Bento do, Sul,
postos de revenda dos referidos car

tões, O prédio da agência centqll
'em Florianópolis está sendo" ,totar-'

:. "lutuhro.

". Hojé, provàveilmente teremos

: 'Jntre nós Roberto Pontual, que
'lerá a Blumenatl para ver a Cole

.tiva de Artes Barriga Verde ,e na

segunda feira dar uma conferên-
, :ia na Universidade.

São testemunhas de Suzana
·

Buerger e Ricardo Santos; que ca

sam no dia 23, por parte dela no

· religioso - Sr. e sra· Ariano
·

Buerger; Desembar!!:ador e sra.

M:ll'cílio Medeiros; -Sr. e sra. Dr.
Ví'nicius de Oliveira; Sr. e Si'a.
Elm31' Heineck e Sr. e sra. Ricar-

..do' B1H'ma!111. Por oarte dêle -

:, Sr. e 5;:a. Bchdan H"ladü Sr. e sra·

; Jorge Daux; Sr. e sra. Allfônio
J,Martins; �r. e mi. dr. Nilo Abud e

�.Lé6 ThomazeJli e noiva, srta. Eli

,
sabeth Lebal'benchort Moura;

O atõ· civil será testemunhado;
,
por parte él� Suzf:!.na 'por - sr. ,e

131'[1. Roland Pasold, _sr. e sra· Dr.
I Va Idir Righeto'; sr. e sra. Antenal'

/Cancruçu �de Mesquita;' sr. e sra.

í ACfH')1 Gl1im�rães e sr. e sra. Aldo

I Gonç:llves. Por _!1arte ,ele Ricardo
: sr, (> sra. Dr. Waldemll'o de SOll�
I
za Carvalho; sr. José Roberto An

Il.unes Santos e sra. Laura Demo-

de .dlsporríbtlidade de. espaço físico.
a comissão de Planejamento decidiu

(IUe no, primeiro semestre d.e 1971

não déverão. ser matriculaêos mais

.. ao ,qlie i 600 acadêmicos, �la�tenclo.s,)·
o total

.

matriculado em 1970. Um
.

aumento
.

de: cem vagas " anuncia-Se

" corno viável.para o' segundo' sernes
'tre. O 'pTocesso será examinado nos

, pj:(jx imos �lias pela' comissão de En
\' sino e Pesquisa que sugerirá medi

das mais concretas para a decisão
final, do Reitor.

Na hipótese de manutenção do

parecer da comissão ele Planejameti
to, a Ufsc poderá fixar em 1.306 o

número de vagas para o próximo
ano, com matrícula de 600 alunos

no i'? semestre e 700 no segundo,
Entretanto a comissão de Ensino e

Pesqtíisa propõe que seja aprovada
a sugestão apresentada pelo grupo

de trabalho .fixando etn 1400 o nú

merO, de matrículas ..

A matéria só receberá decisão fi·

nal após o estude da comissão Irle'
Erisino e Planejamento e mai1ifeS

tação do R,eitor a quem caberá à fi

xação do númer? de vagas.

mei1te iefoPllHldo e cumprindo i pro
gramas de rrÍélhoi'ias;' a direção pro,-

o ,tehde instalú �m siste.ma sOQoro

, i,alé'm de. um halcão pl;ii:a at�'adiinen
,to aos turi,stas eoordfilnado p�ro _De�

. �ur.
.

tim curso:'M.:tre{namento çle agen
tes 'para' a ,reforma ,admillistrativa
'f?.i recentemente -reaÍitadtí nesta'
'qWital com "a l'lIilücipação' de 14

.

a'gehtes ,postais .ri1'ovenil'!tttes ;!Cle va-

['ias cidades cat'aNi1enses,

Convidada nela Diretor do
DEATtJR para Miss Objetiva de
Santa Catarina a lirlda Miss Rlu
menau, Iara Weiss que viajará
amanhã para a Capital' para rec(�
bel' a faixa. Na quinta feira viaja
a São Paulo para concottet ao tí
tulo nadonal.

O desfile BANGU do próximo
dia 21 no Tabajara Tênis Clube.
uma promoção do Clube Sorop
timísta de Blul11enau em benefí
cio da APAE e Natal da Criança
Hos,pitalizada já tem ass€i!lli'ada a

presença de 'lindas mãheéjldns.
Leila e Eiiane Beduschi, Tuca, Ro-
se e Ma'rgot.

'

Durante o desfile,' que aconte

cerá a partir das 20 horas. sorteio
de brindes, lindos moclêlos, ofere-
cidos pela Bangu.

'

Càrl( I Gomes· desde o inICIO clã
semana finda com nôvo econbmo.
sellhot Severino Bianchi.

Reunião da illl��réllsa hl11';�'f'-
n3uense ôntem no Aero Ciube.
COll fratem ização e agraclcc i r1l"lltCl

pelo' a!lôio récehido. Anfitl'ii'íó
perfeitíssimo o senhor Jago Lun

gernhausen.

I ,

,

j 'I '

f

Barco faz
ii

pesgul�as
em 'ltaj_í

Delegacia do Trabalbm fixa bases
. •

; i ;' 1 \

da cun-lribuição sindical no
. <

I'
'

)._
,>tárias, para a tarefa de educação da .do Primeiro, Congresso Càtarhíensl
pOflwlação 'rural de Sombrio.' Segun- de Ci)opera!iviStl1'() a realizar-sq arll'

.

'do opiJúoés cólhid'a's ��. área; os eh', nhâ lio'" Serninârín
'

Diocesano
.. :contr'o:; :v�rri, 'sendo, acompanhados" '

.

,�hal?ecó. '

o· conclave deverá reUl1
,,\.cbm' bàstàl�te' iilter.ês§e 'por �art� ddS-

.

representarües de' mais de 1

,qO�1ltpidades
.

h�rais, onde é ele�'J:'
,
'c.oopedUvas catarinenses que enb

'da .a incítíêncía de parasitoses intes- ,: _, outros assuntos àbol'dariio a poií
titráis e rIlQlé�tiàs .'éausadàs:;,J_)Or .

de- .'.. -ca ào teM, incentivos fiscais, �l'éd
Iiciências ,�" ali!nenf�res, _. p�ól{len��s to : cooperativo e' d iretri7�S Pá�a
considerados '.Prloritáhds pf{i:à .'a rn,�:, .cooperatíviemó em Sanb'

. Catarin!
llioi'ia d��< .Qob.4içõe�,:A( ,s,aú;de eh Na ocasião, os congressistas també�
população 'ru�'�l . dos� muníclpío cié' participarão' da inauguráçâo do Pur
Sombrio. que índush,'üll da Cooperativa Mis!

Agro-pastoril de Chapecó, cOllstd
. FEIRA AGROPECUÁlnA do de silos e armazéns para cereau

Estado
Encontra-se no 'éÔrto de Itaiaf o

parco ,Mestre Jérônirifo, da Superín
tendência

.'

-.do be�e'nv01vimeriio da

Pesca e 'etnpr@gtÍdo 'em pesqu-isas
dt;e�nôgráficas. O' 'bat'Co está' realí
�ando .estuôos li'à Região ��i1, [á ten

do concluído a primeira etapa dos

trabalhos, . efetuada' .entre .. Tratnan
daí e a Ilha de Santa Catarina, área

conhecida como "ZoI:Ja Charles".

'Segundo fonte do Departamento
.

de Caça é Pesca .nêsse trabalho o

Me'stre Jerênlme coletou seis mil

quilos de camarão, resultado .que os

técnicos da . equipe 'responsável pe

las pesquisas consideram índice de

alta signifícaçâo.

J Todo o proprietário rural. que
possuir mais de 'um imóvel deverá

. pagar apenas uma só contribuição
siridieal.. devendo para tanto .enea
minrtar .

recursos' para
.

'a Delegacia"
Regional . do Trabalho" em Floria

nópolís, até o final dêste mês. ��
informação' é do SI:. Max Hablitzei..
presidente da 'Federação da Agri-

"

cultura de Santa Catarina - Faesc
-' acrescentando que tal medida

resultou de decisão tomada ontem
. .'

pelo Delegado Regional do Traba-
lho, após .os recentes, contatos man

tidos pelo Presidente da Faesc jun
to ao Incra e Ministério do Trabalho,
em Brasília. Afirmou o Sr. Max Ha

blitzel que a medida virá benefi
ciar diretamente mais 'de 70 mil

proprietários rurais catariuenses, os

quais estavam sujeitos a elevadas

tributações, por possuírem .mais de

um imóvel rural.

COMBATE A SAúVACom a presença do Governàdor
do �stado� fk iriAügtídda < s�xta-fei,
ra em Chapecó â. II' Exposição Feira

Agropecuária e Industrial, uma das,
mais.' importantes mostras do gêne
ro reàlizadas no oeste catarínense,
Com' duração prevista até o dia la

.

.

", \ ..

a mostra COl)tíl com expositoresl de'
suínos, bovinos e aves, além de má�

quinas e produtos agrícolas, com um

corpo ,de jurados' e' técnicos a elas·
.

sifíCar· e . premiar. os melhores exem,

pIares.

O Govêrno do Estado sanciono
re�ehte lei instituindo o comba1
obrigatório a formiga saúva em ton

,

? ter�'i:tórío catàrin�i1se, lil�üt:n1
mcluslve, a prestaçao de asslstenci
técnica, social ou financeira i "a(
proprietáriOS rurais e urbanos qu

comprovadamente tiverem p<lrtlc
, pação ativa fio co.!hbate à saúva j,

.

,área de sua propriedade. A lei, n

blicada � I'? de setembro dês te afi

consolidou a Campanha de
..
Comba

â Sàúva, em execução nos 49 mun

cípios da região do. Vale do Rio' J
Pe�xe, e O"este Ca,tal'inense, sob

cooi'denação 'da· Secretaria da· Agr
culhú'a e Acaresc.

Primeiros
socorres é
lema Ú� curso

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Agricultores do município de

Sombrio estarão ,participando du

rante todo o mê� de oLltubro de trei

namento "sôbre Seneamento e Ali.,

merttação, ,1l1intstraclos pelos técni

COS, dá A_!;ai-�sc. Os encoritl'os fazem
,

partE! de" li1n ,ciclo' de treinamentos
PfOgÍ'a�ínados 20M 1): objetivo de ca

j)aCiÚlr as lideranças l'ui'ais. volun

l'
Pàtrocinado, pelo' Lions Clube de

,Flo.rlahóp.oiis ..::_ Nol'te, em eolabo'
ração êóth a AssOciação Catarihêhse .

dé l\1edieihíl; s�rà .in'iciad� ';,ho dia 19
até, a tl-ia 23, o ÚI9,_Ctlts@ de 'Primei
ros Spcoi'ros 'eni', Cás�:s d'e,Urg'ênCiao!. , ,._ , l

l

tendo, por 10Cál O' auditório do 'Pa,
lácio ��as' Ind�st�j1�, à .lli"· Felipe
S�hnll t. í.·· �,-'k ,I.

, _,
I

"
' ',"' .". l, .\ \ ' !

..•

t--
1

'.,

Dó c'.jU�b cQtlsta,in 'as .. seg�intes
matérias; :'Manobras., de, Re�süscita.
çãob, pelo Prof.' Dt. Dai1ilo F., Duar-

.\'
.te, no çli� l�; ,::;P�,océdiln�lito4,'nÇl.s,

; Fraturas",' pelo 'Dr: Artur: ,M .. Fel",..

nal\des; "Prôcéiumeritós:' 'na� , :rIe
'�Qrbigias", pel��'Dr: ,Ger�ld0 Viei- '

.
'.. "

� o'. ,
" 'c

.. _', .. ,
(

.

•
'.

.
.

rai ",Procedimentos' nas QlieÍ,madÍl-
tas"; p�ic:i)Dr."AaÚsono O��ri� '.�, fi
nalizal)dõ 'o 'Curso,",nó ili� .23; "Emer
gén,t'Ías' . �m

. Pef1}atrià'i; : pelo Dr,
Newton �o' �'Vane; Pereir�.

,;

o ',Secr�tário; 'da ;Agricultura, en'
genhéiro agrôhomo: Glauco Olinger:"
preSidirá a solertidàde de abertura

'

'H
.r..

• .r: '

As inscrições e'sião -abert(is a to
dos os i�teTe�sildos," send0 ,qtle, se:
rãô fdrtie:GJitos c.ertificados: aos' que
obtiverem 3/5 de frequênciia�' .,' .

, ...

qõê E_Dar "ião
é.farnioeéatitt

Ém expedienté dit-igido a O lllS
. TADO o' Conselhõ Reglõnai de Fil':'

mácía de ,8anta Catarina esc1al'ece
que o Sr. Edgar Alteiles Costa, ab
solvido pela JustiÇá da acllsação de

que praticava o comércio ciandes.ti
nb de entorpecentes, nâo. é farltla

cêutico cOmo foi Floticiadõ, "mas

simplesmente comerciante"."
O expediente, assinado pelo Sr.

Mácio Manoel Antunes tem o se

'guinte' teor:
"De ordem do Senhor Presidente

do Conselho Regional de Farinácia

de Santa Catarina '--- CRF·ll - Dr.

Nelson I' Aliltunes Martins, viIl1o� a

presença de V.S: a fim de lastimar :l

nota pubHcada na edição dêsse Jot·

nal de 09/10170, sob _o título "Far

macêutico Acusado foi Absolvido

ontem", visto que o referido cida:

dão Edgar Altenes Costa não é "far ..

macêutico" mas simplesmente 'co

merciante, inscrito nêste' Regional
na Categoria iI :_. não farmacêuti
co - na qualidade de gerente co

mercial.

':Esélarecemos outrossim que,
"farmacêutico" 'se ente!1cle p,elo ptO

fisional em Farmácia, formado por

faculdàde 'de fati11ácia e bioquími
ca.

"Solicita ainda a presidência dês,

te órgão, que seja pUblicllda a ;'e
tíficação citatla, para' esclai'edlnen

to perante a opinião pública;'.

As Letra8 de C&t"nblo <:I.. Catarll"lens. garantem o lucro
N'\a18 sêguro '�a"â _\ola. economias.
e: o aêu d'h'lhêlf'o • todÇ> rêl!lpllcado em Santa Catarina.
COrTIpt"é Rê bêtras dEi Catarlnensel
Não deIxe que riOSE,U;JS r.CUI"S05 sejam l�vadg5 para QU�
tros estadt:Jsl '.

.

!.

RENTABILIOAOEI

As Letras' de C�mbío dlll- Catarinénêê rendem juros e

cOr'l"eção monetária. Quer dizer, vOcê recebe urna es

pécie oe aluguel p�lo tempo que seu dir....heiro fica eni�

pregado. '

LIQUIDEZ:

As ·Letras de Câ".,bio da Catarinense são títulos

crédito. Têl'Y\ liquidez absojut:êl.

,S'EGURANÇA:
As Letras de C�rnbjo da Catarinense .têm a garantia
do B, D. E, I ,Ban(:Q <;}o Estado de Santa Catarina.

CIA. CATARINENSE
DE CREDITO"FIr,lMfClAMENTO E INVESTIMENTOS

, , ,

I
. \ \� ) �! '

Você tal"Y,bér,'\ l'pel,V' li�:<H,ij:.'),t·r.ll· as Letras de, Câ,I·-nr.:.>io ,j''''.

çatarinensé \Sj h "(I,;,,�lqq�t LH-na das agências do B, O, t.(r,
, \.
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Sanla Catarina
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,.� ,_ ,AIS ��IS PESQUEIROS PARA A ellR40EP
_Com o reeebimento de mais .duas unidades dia 22 de setembro, a CIB�ADEP

;�� Cia. Brasileira de 'Pesca - totalizou quatro pesqueiros em sua frota. '-Os 'barcos
ií c.?nstruí�os, pela Fe�jaro,S.A.';em seus :s�aleiro.s a .rua Car�os �éid�, ?�Q - Rio,
�tem 72 pes -de comprimento, 98 'm3 de porao, 4Q5 HP e instalação fng'onflca. Aten
ld�F�o, principalmente, à pesca de camflrão no sul do país, na costa de Itajaí.
Weqaro produz os barcos pesqueiros de maior aceitação mundial conhecidos
:ç�mo "camaroneiros mexicanos", Eficientes na pesca de cêrco,o� de .arrasto,
�;a,�. cO':;rJletamente. �quipadosj'inclui�do ecobatímetro, radiogoniômetro, estação'��i(jIO, íl1lotO automático e radar, opcional. Para a pesca de cêrco é utilizada a

t�Gnica. Il?,ais moderna de me,c�niza.çã(., do manuseio da rêde: o "Pow,ef Bleck".
her.ld 12002

\.

Cleusa Souza, Janete Santos ÇOSt3
e, Zélia Helena Moellmann, são três

dasr.vinte e uma candidatas que" no

)róximo domingo" 9-ia 18, _ no, eSLa·

'ulJ Ue' :r'AC, es.arão disputando o ti
" tulo de "A Mais 'B�la Normalista de

�970"" /numa promoção do 39 C, do

Instibuto Estadual de Educação.
.Segundo Cleusa Souza, "o Q()';1-

C1ll'SO é muito bacana e vai dar um

fil�ql 'festivo à Semana da' Norma

lísta, aj udando
.

a melhor integrar a,'

futuras orofessôras".
Jarrete ...cha que a maxi-saia esta'

quebrando parte' dos encantos'
'

da

mulher, principalmente as jovens e

que, porisso, não vai aderir à nova

moda.

,Zélia Helena é favoráv-el aos con

CU�'S0S de. beleza, desde que t:ão se

resumam em algo parecido com, ex

posição de mercadorias.

As" três eandidátas/ estão confian
'''� no sucesso da promoção' e .acham
����.... '

..�

,

A peça;, "Falando de Rosas" de

PrányD: Gp_roy" numa adaptação
e direção dé ,Mário ALves Neto, es

treará eU; Curitiba; 'no ;róximo' dia
�6, às' 21, horas, 110 Te?tro da' Pra-

§� , '
.

,i A 'representàção' :de' ;"FlorianóPolIsj. "

rio' VI Festival" Estadual. de' Teatro
� I. • '" -

p;:nador" 'ir:ará ,ern ,cartaz até d5 dia

Ip, na
_ caPi�aI ,paranaense, numa pro

moção conj'untâ do 'Teatro da, Praea,"
Fillldaêão' ,Teatro -Guafra' e Funde-

I _.> "

p,aíl'. " . " �"

'1,;'���gu.ndo � jnforma,ções, do GrupQ
Nós, '''Fàlando; de Rosas" ainda de-
J .' ,

.

verá fazer
.. lima' apresentação no

. "

I �
) ,'1 �

'\

' '�., ...

'àumenfanlfô
..

-

{
, .

'1,'

"

ecorrências.

que
O

Com os nümer0S obtidos em, se

tembro. Q movimento escatístíeo dos

acidentes de transito" com
. ,vit'Íln�"

na Grande Florianópblis passou a

ser o seguinte, referente a�, con:",o.
te ano: acidentes, 280, centrá 183 e�n

,

1969
.

(com 3lUtnen1ió, da 01'det11, ':,de
'53); feridos, 4Q1.

.

contra- )58 'em
196.9 (aUlpento d�:.'��dem �,p5CÍç,;;, -'

mortes, 30, contra lQ'1l}0" ano
"rior (aumento 'd.e.5�%!.. ,"

No, corrente ano I 'o maldI' nÚl'í'ú
ro de acidentes - foi reg�stl�aâo' <nos

( l '

�

mêses de maio 'e' setembr o, contf:� I

o-orrêncíes. O maior Número. dév, fe
rimos: agõsto, com 84 éaso�: É.o

" � "
A'

maior nu.nero de mortes, em ages-

to, com 12 óbitos registrados.
"

Os dados revelam, portauto, 411e
os acidentes continuam '�' 311In€""

-tar, e' que tôda a campanha das 3L1-

t()]'i',i:- eles do trâ nsito.: no s'eút Úlo ,12
,

� -) I

pJ'fl'pri]' os motoristas núo, ijnjwdm
infelÍzmente que êsse :.feÍ'lÚH1oJ:l()

,;,
�

ocorrer. ,

Teatro do Colégio Coracão dé

sús, em Elorianópol is ·e paí'ticipa,i:á
.do Fes'tiyal de Teatro "AmaçÚlr, "a'se�'

realizado na, Guanabarâ,. em .,de�e�:
bro próximo,

'

Borges.
Antes do�

iribuição de

ças,

..
.
'

u
'"

ci:

PRECOS TÃO BAIXO"S
QUE �SÃO

"
-,',

VE.RDADEIROS'\,
PRESENTES!

Fabuloso

, estoque

para pronta
entreg€l!

TH�VtSORES G.E.
A p,útir qe ' ;-

Cr$,719,ÔQ
,

Qu ape,tlJ's.' ,

'
'

Çrr'$'49',90 mensais!

Qf.: ,(TIS,' (:uJi90'h para
co '\', ',,' ,(

'I, I',,, I
,',

39 LOJAS - DO RIO GRANOÊ A GUANABÁRA
I
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Mais uma vez uma nação.Jatino-ame
ricana atravessa momentos de crise e de

apreensão, ditadas pela instabilidade polí
tica que não' consegue obter a consolida

ção desejável para o estabelecimento pleno
e seguro do regime democrático. E' a Bolí
via que, na crista de ,uma inquietação po
lítica que já, se incorporou à sua própria
história, vem de sofrer um nôvo abalo em

suas instáveis instituições, com a deposição
de um presidente e a ascenção de um go
vêrno revolucionário que se instalou de

pois de depor uma junta militar.

Enquanto as densas nuvens negras

que pairam sôbre aquela parte do Conti
nente Latino-Americano não se dissiparem

.

de vez, será prematuro antecipar-se um

.juízo definitivo sôbre a' atual situação po
nica boliviana. Entretanto, pelo que até

afluí se conhece a respeito do nôvo govêr
no daquêle país, a apreensão qu� paira no

ar está justificada pela posição -assumida
pelo seu novo chefe, General Juan José

1:'OI'1'I>S, . consubstancíada num largo apoio
das: facções esquerdistas da Bolívia à sua

invesridma.

Não resta dúvida de que as nações
d.'uwct'áticns de' todo o mundo devem preo
cupar-se com os destinos que nêstes últimos
tempos vêm tomando alguns países latino-

c.

, ..

merlca- atina
americanos. A fragilidade das instituições
democráticas da maioria das nações deste
Continente e as sucessivas crises institu
cionais que as tem abalado, com regular
frequência implicam ineludivelmente numa

ameaça à democracia continental que, pou
co a pouco, vai sendo minada pelo relativo

êxito que vêm obtendo. os golpes de es

querda e, mais ainda, como no caso do

Chile, a ascenção ao' poder de um mar

xista através do voto.

O Brasil deu em 1964 um exemplo
admirável de fé democrática e das convic

ções deste povo na sua vocação para a de

mocracia ao levantar-se contra as ameaçâs
qm� se vinham perpetrando à nossa liber

dade � ao ,I10SS0 desenvolvimemo. A con

trário de algumas nações amigas e vizinhas
-

I
(lue felizmente fazem minoria no Con

tinente ,- nosso País soube reagir na ho-
I

va oportuna, não permitind'o que o govêr-
no despencasse pela ribanceira do caos,
(h' opressão e da anarquia. Um esfôrço que,

boje serve de exemplo à opinião pú
blica mundial bem intencionada está sendo

feito, para que possamos recuperar o tem
po perdido e levantar sôbre as cinzas da

baderna de então uma nação dig'la das

suas tradições e consciente do seu grande
futuro no concêrto

.

internacional. E os re

sultados aí estão 'para serem exibidos com

Prosa, , -

.. �. � �'

Já agora é com a Câmara Municipal de

Florianópolis que desejo congratular-me pela
, esplêndida iniciativa de um dos seus nobres
componente, apoiada aliás por todos. Aludo ao

voto proposto pelo vereador Waldemar 'Jüaquiln
da Silva Filho (Caruso), visando a uma home

nagem daquela Casa Legislativa ao escritor con

terràneo' .Àltinü Flôres, cujos sessenta anos' de

atividades literárias e ,i�':llalístic,as a Acade

'mia Catarinense de Letras, de que é membra

fundador, ac,!ba de ce�ebrar. O ilustre repre

s€ntante düs seus muriícipes 'na Cârriáfa' fé'rüi
precisamente um düs aspeCtos mais curiüsos

da VIda parlamentar catarinense, onde rarü se

descobrem atos como êsse. A homenagem di\
Cidade de Flo_rianópolis aü consagradü hümem

de ietr�s cohtetraneo vai cünsiStir na Oferta,
'

que' se 'lhe fará em sessãü, sülei:e da Câmara

Municipal,. de uma plaéa' de cümemoração e

preito aos méritos do prüfessor, pensador e_ es

critür 'quê êlê tem sidü, com inevecível _brl
lhü, em mais de metade dum século.

Sintü que, finalmente, a inteligência de Flo

rianópolis começa a ressurgir de lünga omis-

. sãü, ,somente quebrada, de longe, pür algims
belos, mas breves e iSüladüs sinais de vida, pro
'mis�oras de esplendür maiür se melhür com

prti.e'l'ididüs e coihidüs pelos que tenl1am meiüs

e lu�idez para estimulá-los. A Academia Cata:,
riiJ.ense de' Lelras, que" aferrada às tradições'
dü "acàdemis111o doutras eras, nãü sabia son'ir.

antes fechava, a CÇlrranca aüs nüvüs, cümó. Se

.
,j

Cachorro, melhor não tê-lo� - talvez
em função destá idiossincrasia o Meu Ami

go foi premiado, da noite para o dia, com

�f;is. Os dois primeiros chegaram devagar e

focam se instalando 1TI0lemente; apareciam
nUm dia, sumiam. por uma semana, retor- ,

,
.

!Ulvaí�J', vo.ltÇlva·in a desaparecer. Não fa�.
Úa\11 :1eí1lnlrúâ éxigência, nem almôço lhes
éra Ser\ljdo, por 'proibição expressa do Meu

AU1ig�): "Dá um ôsso aí prá êles, 'que B'les
se IÜlm praça,'1. Eram imüto delicados: dOT-

.

miam na garagem, mas somente até·a che

gada do al:Jtomóve], momento no qual; gra
ciusam.ente, . escafedi31í1-se para sabe:":se lá

que outro sítio. Não derrubavam sequer a

lata do lixo!
O Meu Amigo, entretanto, adotara

uma 'posiç'ão de linha dura _. sem, essa de'
cachorro! Acàbou sendó conquistado

.

,na
I1nite em qlle, sozinho em casa; percebeu
que um dêles, à fôrça de estridentes latidos,
ten tava (e conseguia) impedir a entrada de
um l?êbadc pelo portão da garagem. A ca

sa ficaria :;emi-abandonada durante o mês
di: verão, até que não ei-a máu negócio ter

aLjuêles cachorros por aH, no fim das con

[:15. Não que acreditasse em seus dotes de'
fidelidade ou em sua capacidade de Impôr
respeito, mas sempre eram dois cachor
ros ...

A! iás, um, cac1,\orro e uma cachorra"
como cot1statop a seguir: um' dêles andava
mesmo meio-:- gordo, meio pesado. meio
enrustido. Quar.clo começou a perceber. .iá·
era hospedeiro de mais três cachorros,. dois

..

.'. :

a convicção dos que justamente se orgu
lham dos frutos alcançados com ,o traba-·

"10 realizado. Só não os reconhecem os

maus brasileiros e os forjadores da verda

de que, movidos por interêsses espúrios e

inconfessáveis, tentam denegrir a imagem
da nossa Pátria no exterior. Deixam de re

conhecer não apenas por ignorância, mas

porque não lhes convém, por facciosismo

ou subserviência a certos gruuos, divulgar
os êxitos conseguidos pelo Brasil no de

curso dêstes últimos anos de fé, de traba

lho e de determinação democrática;

Lamentamos a crise que nêste mo

mento está ocorrendo na Bolívia e não

podemos deixar de registrar nossa apreen
são pelo rumo que tomarão os aconteci

inentos naquêle país, embora nos alinhe

mos entre aquêíes que estão firmemente

convictos de que o Brasil está vacinado con

tra qualquer investida que volte a ameaç�r a
nossa segurança e a nossa democracia. Mas

caso se consume a expectativa 'de que (J

govêrno boliviano, recém-instalado esteja
se deixando levar pelos caminhos incertos

que parecem se delinear, mais uma razão

teremos para nos unirmos com mainr {'(l ,

são em tôrno dos nossos ideais democráti

'!l�, fazendo dêste País o chão seguro da

democracia continental e da liberdade dos
: us filhos.

•

omlpgo
,

.

lhe constituíssem perigo à estabilidade, tem
'

. a .primeira e principal das quais é que fêz

sido, desde a presidência do inesquecível Ôthon justiça a um homem de espírito, autêntico

d'Eça, mais afável, trazida assim pelo sadio . exemplar da cultura de Santa Catarina; e' os

Iioeralismo de Nereu Corrêa até o inquieto notáveis serviços por êle prestados às letras
e dinâmico impulso de Celestino Sachet, que e à imprensa; depüis,' veio a propósito o Jato
'- valha-nos assim, com franqueza, 'o equívoco de', sendo natural do Ribeirão, o sr. Waldemur

de minha anterior expectativa em contráríoc-- !- Caruso, para os íntimos - comprazer-se em

está proporcionando à nossa Academia, COlTI';'l saudar assim, ·na grandeza do homem de letras,
sua' clarividência de Reitor da lTniv�rsidade Es- o codf�rencista que escolheu, precisamente
tadual, cujo prestígio o acompanha, umá das para a palestra, cüm qu� -corresponderia à 11U-

'

. f,�.s�s m�i�. expres�sivas de sua eVilp_ção eir- -lf�, 0enªge� de seus 'cü,I::rrldes � ad�fr�?üt'ef na,. "

,
c(uentenana. E .o, Jovem vereador _ qU,e, n� ��-,. �::;t}: :.�J\;ad,�ryp.a,;:d ,es�u�1 { ��r� .p-·�.p�_el:'l. !?q.e.t�q.�H�, �.. '. :;;,' __

maTa local, propos a homenagem a Altmo " .'f'. 'lü) Anferü düs Rels'Dutra, nascldb no Rlbe�ra:o ' "

F'lôres, impicitamentê rende à Academia Cata- e ali batizado na Igrejinha de Nüssa Se,ilhora dti
"

rin�nse 'de Letras .o testemunho de sülidarie- Lapa. "Dü sonhü à miséria e à morte", acüm-

dade, quando a Casa de Jüsé Büiteux e Henri- panhou Altino Flôres cárinhosamente, a tra·

que Fontes aeres.çenta a tanta evidência de �etó:ria que o destinü inip,ôs' ao malügrado
seu l'e'ssur-gimentü pará hünras da cultura cata· poeta. filho, d�' üutrü, .püeta .o '�püeta do

riner.�e., uma festiva .manifestação' de apreço ,bI,ajü, 'Marcelino Ant6niü Dutra:
e cürdialidade àquêle ele seus fundadores.

,

<'

O Sr. Waldemar Joaquim da Silva Filhü é,
na verdade, um düs q'ue, nü plenáriü da Câma·

r'a, impedem que Sé perpetue comü justo o

cünceitü pe Eça' d,e Queiroz efi. "Uma cam

panha alegré" e segundo o .qual, em certü3

meiüs, "a tribuna é- uma ,prateleira de cüpüs·

de água· intactosl' ... Freqüente�ente aquê1i.1
vereadür assonia à tribuna para prüpugnar.me
didas de ütilidade pública e, sempre. que opür-

, .
,

. tunü, suscita interêsses de ordem cultural. Des-

ta vez, füí felicíssimo por duas circunstâncias,

Cachorrada
malhados e um marron. Foi. aconselhado a

colocá-los num saco e.:. Repeliu a pro
posta veementemente, equri, afinal, crian
cinhas .. '.

" Nêste transe chegou:9 sexto, um po
lidaI adolescelité l)landadq pelos sogi'os,
e1'l1 razão de uma \á�damaçãq. pe sua mulher
de que estava des:aparecendo muita roupà
do varal, eis que, o. ter'reho baldio ao lado
da casá havia sé 1rans'Í0l:mado em valha
couto de' desocupados.

Seis cachorros.·.. era,' positivamente
uma cachorrada, em todos os sentid;)s. Man
dou distribúir as crias, o que foi feito de
fora para dentro sem a menor dificuldade.
De dentro para fora é que foi fôgo: as crian.
ças já haviam colocado nome até, um era

o Malhado, outro eta o Soneca, outro ...
•.

- Não me interessa. Some tudo da
qui· hoje, de qualquer maneira.

.

.
Sumiram as crias, mas não os proble

mas. Oto, o jovem p.olicial, não se deu bem
com. a cachorra, mormente após a dOflÇão
dos cachorrinhos. Após Ul1l,a noite de mui
tas lágrimas, ti cachorra decidiu desrecal
cal' em cima do Oto, levando a vantagem
do Oto estar prêso a q,ma corrente. N�tu
ralmente inconformado, ato gania de ruiva
o dia inteiro.,

'

-' Bom! a�anhã é Sym g,al1ido, 'OU
todos se mudam para o hotel.

Solução: botar' a cachorra �10 porta
malas do automóvel e largá-la alhures.
Alhures temiÍnou sendo Santo Antônio,
num domingo de sol. A noitinha, de volta

"

,

,
'

A Câmara de Vereadores do Município da

Capital catarinense vai, portanto, em nüme da

sensibilidade e da inteligência flürianopolense,
'render preitü de ju�to reconhecimento a um

dos homens de letras
_ que mais têm feitü em

prol da cultura. E estou certo de que a reper

clt:são dêsse fato levará aos quatro' ventos dü

'paíS uliía mensagem de' que nos püde;nos orgu"

ih"'!', porque dirá de tudo. qu.antü ainda repre

sentam�. P-ül' àqui, os valores espirituais e .hu

manüs, resguardados de ex('es�os da prioridade
dos objetivos materiais e imediatos.

dei, praia, quem, encontra o Meu Amigo, fe
·liz da vida, abanando o rabo? A cachorra,
instlada devidamente na garagem.

Enqunto êstes fatos se desenrolavam,
o cachorro andava sumido. Apareceu an�

�e-ontem, magro, vacilante e. �. babando.
E' raiva! Pelá sim. pelo não, veio o ·vete
rinário: "r.aiva não é, o cachorro não .está
agressivo - mas é prudente matá;.lo;'. I

Essa agora! Matar, como? Veneno
hão havia nas farmácias; revólver havia em

casa, lnas. .. Está vendo no que d�u esta
.

história de cachorro? Deixou a consuma

ção do sacrifício para o dia seguinte, não·

.
era homem de aüdar caçando cachorros à
noite, com chuva. �

Preparou-sé' espiritualmente para a

experiência e o resultado é que não con

SI:' uiL lioi'mir direito. De· madrugada le
vantou-se, foi até a área e ouviu uns ar�
raücos estranhos. Cóm os olhos vidrados, a

bôca escancarada, o cachorro lhe fliStava

fazendo o favor de morrer de morte natu
rl - não tão natural assim, é verdade,
que ·lhe devolvesse o sono, até pelo con-

trárjo.
-

Ontem pela manhã a filha mais velha
lhe contou a novidade: a cachorra, sem

I:espeitar o luto recentíssimo, havil:\ intro
duzido em seu circulo de relações (e na

,

casa 'do Meu Amigo) um elegante vira"la
.. tas prêtQ. A babá lhe dissera' que ela havia
éasado . 'de nôvo. Ao Meu Amigo, no seu

desconsôlo, só ocorreu a resposta alvar:
- Já?

Paulo da Cosia Ramos

" ;:.

4P;,
lRIVIAl· Vn�RIADOI'''":':' .,:..

,

HAMLET ÍtEVISITED
. ' .

I

As coisas nem sempre são como podem parecer à primeira vista. Hatn_\.• Jet, por exemplo, não se trataria da ímorjal figura shakesp.sareana que to' I

"dos conhecem, caso alguns diálogos do texto da obra fôssem trocados de I
'

maneira a desnudar o herói da sua imagem secularmente consagrada. Veja II
, mos, pois, quem na realidade seria Hamlet:

Hamlet:' Que horas são?
Horácio: Não ainda meia-noite.

t

Hamlet: Horácio! - ou eu me esqueço de mim mesmo ..
Horácio: Isso eu garanto.
Hamlet: Não me 'segurem.
Ofélia: Assim, rião mais?
Hamlet: Onde me levas? Fala: eu não prossigo.
Ofélia: Senhor, não sei.
Hamlet: És honesta?

,

.
/

Ofélia: Não, senhor: Mas observando aquilo que ordenastes, repeli suas

cartas e neguei sua presença.
Hamlet: Bem, obrigado.
Rainha: Mais verdade e menos arte.

Hamlet: Por quê, sorriste, então, quando eu disse "o homem não me

deleita"?
Rainha: Pode muito bem ser.

HamilJet:. Meus excelentes amigos! Como vais, GuIldenstern?
Ofélia: Que 'quereis dizer, senhor? I

.

Hamlet: Não devias ter acreditado em mim; pois a virtude não poderia I

ter inoculado tanto o nosso velho tronco 'a ponto de que nada restasse dêle: I
eu nunca te amei.

I

üfélia: Oh, podêres celestiais, curai-o!
Horácio: Deus o guarde!
Hamlet: Nada disso: não quero confundir-vos com o resto de meus ser-

'vos, pois, na verdade, sou terrivelmente servido.
Guildenstern: Em quê, meu caro senhor?

Hamlet: Olá! Olá, rapaz! Vem, 'passarinho!
Horácio: Eí-lo que vem, senhor.
Hamlet:' Assim seja!
Ofélia: Maior a minha decepção.
Polônío: Ah, ah; ouviste isso?

. j
·1
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Hamlet: Ora essa,' uma perversidade 'oculta: -quer dizer -um crime.
Ofélia: Sois maldoso, sois maldoso. Deixai1me 'ver a peça.
Hamlet: Olha o veneno, o venino...

.

IGuildenstern: Senhor, se a minha. missão é ousada, a amizade a torna
dolorosa.

.
", '

.

' r
Ofélia: E' verdade; senhor; fizestes com que e4 acreditasse que sim.
Hamlet: Não, não .eu: eu nunca te dei presentes,
Ofélia: Não; há duas vêzes dois'meses, meu senhor.
Hamlet: Custar te-ia um gemido tirar-me es'sa, agudeza.

,

Guildenstern: Oh, tem havido muito desperdício de inteligência.t �
Hamlet.. Não, isso não se segue.

,;

IIOfélia: Senhor, êle me mostra o seu amor de forma Jhonrada. IHamlet: E isso somente para viver num leito conspurcado, em meio à
Icorrupção. Fazendo o amor em vil pocilga. i

Ra-inha: Qual é êsse ato, que clama assim tão forte e assim troveja? I

r Hamlet: E' tão fácil quanto mentir; controlai êsses orírícros com os de-
; dos e o polegar, daí-lhe fôlego com a, bóca; e ela emitirá a mais eloquente I
música. Véde: é aqui que se dedilha. ',', '. .

'-

j I
Ofélia: Pais, tive tal susto! ,

.

\' " !

Guildenstern: Mas 'eu não posso provocar-lhe. qualquer efeito de har-) I
mania: falta-me habilidade. IHamlet: Ser ou não ser. 'Esta é que éa questão..

Ofélia: Que quereis dizer, senhor?
Hamlet:· E' que. algo está pôd� no r€ino da Din�marca..:
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Govêrno' nê.stel> próximos anos. A

f Os últimas meses de mandato de spluçjio dada pelo Presidente· Mé-
. uIl1 Govermidor de Estado. encer- cÚci ao problema �ucessól'io cata-.

I
tam algo de melancólico, mesmo às peculiaridades regionais e ha-

que a, gestao a s� fmdar tenha pro- verá de .produzir os resultados' tão
.J.. duzido bçnis frutos na campo da ansiosa,�ente esperados pela opi- �,política e da admirílS1ação. A fi- l'>!:10 pública estallual. Dentro, dês- i
gura do Governador eleito, nêsse', se quadro, nada vejo, portantó, a i
ameno período de tempo � entre a retocar.

.

I
eleição e a posse, absorve as aten- Mas ·com o que não posso con- L
ções e as honrarias gerais, ante a cardar é com 'o comportamento de I
persp'ectiva de exercitar� por um certos' candidatos arenistas às pró- I
;,ôvo espaço governamental_ opa- ximas eleições legislativas -=- al-
der estadual. Enquanto i�so, ao guns' até candidatos à reeleição -

Governador que se despede do "qué, à falta de alguma mensagem
poder restam ape:nàs fiS sobras da' de caráter pessoal" recorrem às,
notoriedade que o ca�:go lhe, dá críticas ao atual Govêrno como f

'e a lealdade de uns quantos ami-' . tônicfi de. campanha. Como bem

gos que, na administração ou fo, lembrou outro dia um candidato
ra dela, não condicionam a sua opo'siciQnista à Câmara, Federal,
fidelidade ao exercício: de um efê- êsses parlamentares arenistas- que
mero mandato eletivo. Não pr'eten-, buscam. a reelleição passaram cin-
do, afirmando isto, trazer aqui ne- co anos, a apoiar o Govêrnd·. do
nhurria novidade e seria impossível' Estado e seus atos, bem como a

pesquisar rias raízes da história faturar politic?,mente algumas das
as causas dêsse peculiar fenômeno 'realizações do Sr. Ivo Silveira, pa-
tão revelador das fraquezas e do' '\ ra agora, às vésperas do pleito,
caráter dos homens. . "\ darem uma guinada de 180 graus
Em Santa Catarin�, atualmentne,L \ contra o Governante que se despe

a velha hist:ótia se repete._ Tenho, \ ele do mandato.' Não sei até onde

opinião própria sôbre o Goverria_-' \
essas cTíticas podem dar voto,

Idor Ivo Silveira e acompanhei de; \ mas se é apenas voto o que êsses

,uma di.stância relativamente pró- '\ candidatos da Arena buscam com I

xima a sua conduta à frente - ,do ) sua repentina mudança de posição,
Executivo, embora sem jamais ter \ a sua atitude só' pode ser taxada

participado de qualquer função \
de indigna e calhorda.

p�blica palaci�ná' dürantl8 o seu A VELHA PONTE: L r

Govêrno. As conclusões que tenho \ Muitos estão perguntando o que
I I

da atual administração as devo .ao \ será d� Ponte Hercílio Luz - que
exercício de minhas atividades ,já {\stá sendo chamada de velha
profissionais de jornalista, o que,., ponte - q1iando estiver construida'
de resto, me dá liberdade e inde- 'a nova ligaçãô viária Ilha-Conti·
pendência suficirsntes para reco· nente. Será desmontada, transfor-
n11ecer de púNico - como o te- 'J;Ilada em pregos ou permanecera
nho seguidamente feito - o saldo tie pé, como uma relíquia histórica

positivo que o Sr. Ivo Silveira' �a Cidade e ainda servindo ao

,deixará ao seu sucessor. Esta opi- . �ráfego; Muito gostaria �ue fôsse
nião, que para mim vale muito,' êsse último o seu destino.
não me impede, porém, de tribu- (i)S ZIGEJJLI
tal' o meu maior respeito àqueles ,.i Há 'tempos,' disse aqui nesta 'co-
que pensam exatamente o contrá- l�ma que o Sr. Walter Zigelli iria\, ,

retirar sua candidatura ,a Depu·
tado Estadual para apoiar o seu

irmão Adolfo, o radialista, que
.também é candidato à Assembléia

'Legislativa. Nada menos verdadei-

rio e que coerentemente têm ex

ternado seu pensamento à· opinião
'pública catarinense, como, por
exemplo, os membros do Partido
da Oposição.
Acho também desnecessário re

petir aqui o que penso do futuro
Governador Colombo Sales. Sem
a mínima intenção de recair na

bajulação gratuita e barata - essa

triste prática que certamente Ja
está enchendo as medidas do Go
verna:dor eleito - trago 'comigo a

mais sincera convicção de' que
Santa Catarina é um Estado de
sorte por contal com a presença
do Sr, Colombo Sal'8s à frente do

:ro.
,

O Sr. Walter Zigelli manterá a

jsua candidàtura, o mesmo acon

;tecendo com Adolfo, êste ,ficando
�com a· região da Grande Flbrianó�
4polis, 'aquêIel 'com a de Joaçaba:
'lAli�s, 'o correto produtor de Van

'guarda fará na próxima têrça-fei
I ra a �ua primeira aparição no no-

1. :rário polítipo da TV.
.

1 Está feita, portanto,
i ção merecida.

a retifica· I 1
\
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Filatelismo
E cional das pessoas . que compare- Presidente . da República, informou to por Pio .XII, em 12 de janeiro

ceram. que as tarifas nostais não serão de l 951.

Entretanto, a relação apareceu aumel1tad�s êste ano, que brevé Comemorando-se a 29 de se-

As Exposições Iilatéiica (50) e incompleta. Déixara'm de sei' men findará.
.

tembro .o Dia de S. .Gabriel, e a-
I

N'Numisl1'tática (la) ele S. Catarina cioriados os nomes dos componen-
'

O referido Ministro continua a- tendendo 'solicitação dos gabrie-'
que vão ser realizadas em novem- tes da delegação de Itajaí, que era .firrnando que a EBCT está atra- linos brasileiros, a ECT lançou,
bro vindouro, ern Florianópolis, composta pelos nossos bons ami-: vessando séria crise financeira, o na referida data, um sêlo come

muito prometem." , gos Camilo M ussi, Adolfo Wa-' q ue e compreensível. rnorativo do valor de 20 centavos,
São esneradõs filatelistas e l1U- lendowaski, Alcides Soares, Celso Aplaudimos' a orientação do apresentando em tricomia uma te,

rnismatas
.

de todo o Estado, tanto Ramos Miranda, Eugênio Ledoux Exrno. sr. Presidente em não so- la (ANUNCI�ÇÃO) do pintor
como expositores, como na quali- Pereira, Kurt Reimcr. Paulo A. brecarregar, O �)OVo com aumento contemporâneo Cassio M'Boy (Cas

daJes de visitantes. Schrnidt e Pedro Sales J, Santos. .de taxa sobre um serviço que pro- sio da Rocha Matos),' expoente da
I
A Diretoria ela A.F.S.C, está Ditos colegas tornãram conheci- mete melhorar, sem que as' melho- .escola de pintura "caipira paulis-

tomando as mais
\

diversas .provi- menta ela omissão, mas' nada re- ras estejam frutificando piedaJ]�vW ta", ,

�ências, a fim de que os -certa- .clamaram, nem' se mostraram me- te, O sêlo tem formato retangular
llles em referência alcancem ple- lindrados. A essa gente boa, com- Dit _ I' I' .. tard ' en 'vertical, medindo 38x571.mn, foi

.. la,llIeClCa, Data leed a.n. -

. ,

J10 sucesso. '. preensiva, com excusas pela 0-
t da col d- .

t os .rmpresso em paoel couche, na
, , o a coorança a nova- axa p -

- -

.

'

Convem cue os interessados em corrência, os nóssos abraços. I ( '." d 5000'1) Casa da 'Moeda, sendo a tiragem
1
j

d
ta que subirá a cerca, e '/0

de 500000 1 f Ih' d ?5expor.:se os e 1110e as não se es-v :

f' dida j T bé liti v • se os em o as e_

d MARING AVANÇ
01 me 1 a [usta. am em, po 11- .

I d A
. -

f" ffqueçam e que o prazo para in-
.

�

A A "

f' . ..

t t
unic a es.. rrnpressao OI em o -

. carnente, OJ murro Impor an e, desenhí f' V ldi Gcfições V,al encerrar-se dia 15 de ' » • " set e o esen usta OI a Ir ra-
pOJS no orO>;'I111o mes de novem-

outubro corrente. O Concurso Filatélico promovi- bro vão processar-se. eleições esta-' nado.
do- entre escolares pela Prefeitu- t .

duais e 'Ieredais em todos os 'tis
ra Municipal de Maringá e o jor-1< tados dó pais.11�1 Folha dG Norte, vai obte'ncJo

J
,
Tivemos conhecimento de que amplo sucesso. DIA DE .SAO GABRIEL

duas importan.tes fim1as de Flo-' Segundo notÍ.cias recebidas o

plano fá obteve ap6io de professo
res de diversas localidades do, Es
tado, e também, o�ici�tlmente, de
outras Prefeituras.

\

EXPOSIÇÕES FILATÉLICA

N'UMISMAT1CA

II
I.

I

COOPERA'ÇÃO VAUOSA

rianópOJls,' entre outras, vão co

Jaborar decisivàmente com as Ex

posições de Filatelia e Numismáti
ca, promovida pela Associação Fi
latélica de S. Catarina. Ambas
fornecerão, por empréstimo, os ma

teriâis necessários para feituras'
dos stalfds ali seJa fOllTccendo ma

dt:ira, pregos, operários c vidros.
'Referimo-nos às firmas Wil-

mar. Hénrique Becke�' (Materiais
de Construção, rua Pedro Demo
ro, 1610, ,riO Estreito) e Vidraça
ria Santa' Efigênia (Rua Felipe
Schmidt, 31, em Florianópolis).

FILATELlSMO ESCOLAR'
-

EM
SIQUEIRA CAMPOS

O prof. Irany Marques', sob pa
trocínio do' Colégio Estadual de .

Siqueira Campos, PR, de 18 a 25

de, ?etembro, realizou uma Expo
sição Filatélica com finalidade E
ducativa.
\

I ,�O QUE É BOM DUR)\ POUCOSÉTIMO ENCONTRO CATARI.
'

.

NE�SE DE FILATELIA E O Ministro das Comunicações,NUMISMATICA CeI. Higino 'Corsetti, após ,audiên-
Ao noticiarmos o referido' En- cia no Palácio das Làranjeira�,

contra publicamos a' relação na- na Guanabara) Com o exmo. SL
\

• �,
,

.

JNTERCAMBlO FILATÉLICO

Sem ef,lvolv'imeóto de nossa res

ponsabil idade, apresentamos os

noqlcs das pessoas abaixo, que de

sejam trocar selos: Natale Chiam-
bretti, via .S. Lllcia, 32, TyI athi . '-

10075, TOJ'lllo Itália;' David Ri

beilO, Av, Fern.ando. Vilela 1864.
Uberlândiq, - MG.

O arcanjo Gabriel, segund� a
a narrativa do Evangelho de- Lu
cas (cap: 10 verso 26 a 38) apare
ceu a -uma virgenl chamada 1\fa

ria, fazendo-lhe a seguinte COl11U

nic3-Ção: '" "o santo filho que
nascer de tí será chamado . Filhêr
de Deus".
I A êsse arcanjo, que primeira
mente 1 izera ao sacerdote Zacarias
a comunicação do, nascimento de
João "Batista - o precursor de
Cristo - (Lucas li: 8 a 20) os fi.
latelistas es,!)anhois escolheram

para patroI,lo da Fjlatélia.
Os meios de comunicação hu- �ORRES.fONDÉNCI.�

.mana évoluiram, e.Gabriel, que
também é Santo dos altares da

Igreja Ci1tólica Rorpana, passõu a

Patrono 'das telecomunicações
face à um "breve" pap'el, sub�cri-

I

LUBRAPEX' 1970
.

/

Referida Exposição luso-Br�si
leira será no Rio, de 24 a,30 de
novem bro próximo, Será sucesso

\ -

marcante. Vamos marcar encon-

tr() Já,. filatelistas catarinenses?
'""

Qualquer nota, çpmentário, su

gestão) poderá ser enc'am inhada 'à
Teixeii a da Rosa, Cai)(a ,Postal
304, Florianópolis, S. Catarina.

. ,
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Fabuloso

estoq·ue

,3'1 LOJAS • DO RIO GRANDE À GUANABARA
, ,

NR FESTA DOS·
,

BNOS
O,E

HERMES MICEDO%
FOGÕES ,WALLIG
Visoramic

Avista Cr$ 559,00,
Ou apenas

, Cr$ 39,90 mehsai�r
I ,

'FOGÃO ÇOSMOPOllTA.
, Avista Cr$16_9.,00 :-'

Ou apenas .,,:':
,

C�$ 12,30 mensais!

GRÃTIS: 1 cupon para:
concorrer a 10 Volks.

CONJUNTO

lÉCNICO lIQUIGÁS
A'partir de

Cr$ 4,7O mensais!

GRÃT,IS: 1 cupon para
cóncorrer a 10 Volkst

..-

TELEVISORE� PHILlP5
A partir- de

Cr$1.059,OO
Ou apenas

Cr$ 69,50 mensaísr

'GR�TIS: 1 cupon para;'
concorrer a 10 Volkst

,':' : ..,.' : :.
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; . ·fotclore
A�TIGOS FANTASMAS DA ILHA

DE' SANTA CATARINA

A, Seixas Netto ,
I

Quem pensa que fantaSI113S e casas

assombradas são partlcularidades da
..
nevoenta 'Inglaterra, está ligeirameu
te enganado; por outro lado, os que

acreditam que fantasmas e casas

mala�sombradas são ingredientes de

literatura à Shakespeare também se
'

enganam Na, verdade, todo lugarejo,
vila 'e. cidade que se preze, por êste

mundo de Deus, deve ter seu pas-
I

.sado- revoluteante e envolvente

sempre lembrado e ativo através rio';

seus 'fantasmas e. das suas assombra

ções, Falei acima em casa ·r'na'lasS01TI'
brada; oca, casa

.

malassornbrada I

sempre roi vista com desprêzo pejas
entidades' Iantasmáticas: fantasma]

I

abàntesmas ,e vantesma que pOSS\)e
mérito gosta mesmo é de casa bem

assombrada, - que é o têrrno exato, '

preciso, certo -, casa caindo de

apodrecida pela umidade dos �séculos
ao "p€;so de emacegados de Eras e

outros cipós ensombradas pelos
.• matos' e 'hervas ..que lêm h.or1'or ao

fototropismo ,

'Mas deixemos pra

lá a' técnica e a diuâfnica dos fantas-'

mas e das' casas bepl assombradas.

Fal<ernos de alguns faptasmas da

Ilha de Santa Catarina, - que os

há - e, segundo contam os narra

dores de. noites ti'ove:ladas e re1al1.

pejadas, compl�t�n.lel1te pacíflc.os.

I j

vetllos que falavam dê U1I5 fai1tá�-
, r ',"ç.

mas que transportavam um enterro,
/ nas hOI'3S mortas' das sextas·feil'�-s,
"li na volta das Piteiras, que,"'n:�o
existe mais, pois era o trecho qt\'.'!
. , ,

I ,ir"
ta do atual Palácio da Agronõàuca
até a Penitenciária. E sei de g�n1,f>,
matuto que vinha para as feil'� d,o
Mercado de Verduras, que, na

.•cl'l'
rida, deixou "porrete", ,

balaio e

,'réste'as de cebolas e alhos, Outi-o
, "

- .

"

f.mtasma cacete, era aquêle que
'-

ap'ar�cia, carregando Ull':13 luz; lUl

hica de pasto do "seu" Luiz Carv«-
" <

'

'lho, hoje- desaparecido, lá -pero fin"r

(la rua Chapecó: dizem' que era Ulr;�

"moça' que aparecia às 6. horas .dqs
manhãs d� terça.fei�a. E corno :H

"bica" supria de água fi populacâu
que ia crescendn alí, o mulherio por

. vias de dúvidas, não deixava rnarit'»
ir l;Ul3car água nessa hora e th��se

. .}

.día. lOutro fantàsma interessante era

aquêle que podia ser visto a .hCYp�
-

mortas de quinta-ferra sob o 1�t�lde
flamb'õyant que exisí ia . na 'pJ�a(;a

,

Dias Velho; deu o que fazer essei,fait
'tasm'a, pois muito ,padeiro tie.fxôn
pão e ca'n:ocinha,. - (as' faruosib

'j •
/ .i

caxI'ochinh:)s de padeiro, que sunlÍ-

ra.m COlJ;! o progresso) -, pelas ma

. drug�dr;s, !l'a rua Bocaiuva. Otltll�l
,

ta'mbém ef<l aquele fantasma do \vra·

·t� ,GI:OS�.OI é <Í<! '1�1'0[19w�il'a, boje avi",
_ ,

rÍiela. Wlauro -,Ramps; ainda na dé�arla
.

d'e
.

20 tíl;i� das s"uàs.: 'l\I{,IS . o pro�'�;'
e,so .,éxpulsou, parece. os fan'taSjnas
io:c�is ,e as- madrugad\ls persJ,eral',ri a

o· ,mistél'io .. � (1

" �\

/ ·i

XXXX

tempos de guri, 'muitas
conve'rsas �. d�s m�I�' ••

• i

" ,

AUTOMÓVEIS
, ,

Simca T�fão
1 Íliao

"

';'
.. ,' .

. o

t!!f!t
x r.- ......e.,.' '" nos �LJ"LJO�OS .

".; ·1\'L(it.1 -,

'iii' '-'I� tl'ansatlantlcos do " BR'ASiLEIR0
I

� .. ,
F

- •

Olga adeus aos problemas Pense apenas em divertimentos,. D.esfrute n1orJItln\os <lgrad,1Vem; e Inesqu"Clv"ls. partlClpdll'io d� rl(ll �S r

"Cruzelros Mantlmos" organizados peJÇl LLOY8 BR.I\S!LEIRO 'E EXPRINTER ,

Vep� que aesl�:mbramento 1 NaVIOS' dotados de luxuosa decoraç�o 1!!te�"a\ salões de. fEl:sta, boate, barss, '.boullques· . t<lpBla. PIS(;III H",
amplo� "decks . cmerna, brincadeiras a bordo. carnaval. bailes, I1Un:� progrélnúçio '1Ihda"para seu €;ntretenln)enta

...

,

"'k
'

,Arrume as malas e venha' conOSco -00 festival: , (.
A EXPRINTER - Ir�dlcl9flal emprésa d; !lIrismo �O,fIl "a�p�' experlenCi3 em Cruzelrbs Manttmos, delWV.
da atualidade - bem pra frente - elabo�bu 05 st!�Ulfrfas rolelros

.

CflLÍZEIRO r..1ARITIMQ COS- . CRUZEII<O DE "REVEILLON""
','TA DE O)JRO

" - "A.,MÁR DEL PLAT,� ,

I (pRlvleras Illmll'\MSe e paulista) ,Pequena er.t/3dl:\ e orestações a

>
equen.f!. entrada �. pre-:taçcl!'!<;a", 165 00 \

par.llt.pa· Çi6tOO .',rnênsais. _partir de ! mensal3

_.1...' , ''''',� .i(Ó·IIi"IIIiÓii-iíooi.'....__oiÍiIio..ÍiÍiiíÍÍII
• CRUZEIRO ECONOMICO A MANAÚS " Tr�n"hll�,n,,=o "ÀNNA NERY"

Escalando em R,ecJfo/BfJJém/Mana\l�/Santarem/Forl�tp.z,:i/St'Jlvador ' ,

Duração da vl�gem 26 dl3S - Salda do Santos 9 NovemQro""
Salda do RIO 10 Novembro

• CRUZEIRO 'MARíTIMO A. BAHIA· - Transatlân"co ".ANNA NERY" - 6 dias em,
Sa,ltoador com linda prowamação de paasolOS n,a. Gaplla( ba!.ln'a Hospedagem no na"VlO. Salda de •

Santos' 10 Dezembro - Do RIO 9 Dezembro
<

• CR.U2EIRO MARíTIMO C.OSt'A. 'DO" �ÜR,O t;:v,er-'!? ;I�m,non'se e paulista) INÉDI-"TO PrivilegIO do:; Mrhonar!03, Rro/Santos/Jlha 8eJa/Uuatuba/Angr'a dos RO(f> ._ TransatlântIco
"ANNA NERY" ,Salda dO,Rlo 5 Oezen�bro - De Santos� 6 Dezembro. Reg(e,Seso 9 Dezembro,

• CRUZEIRO MARITIMO DE .''RE;VEllLbl\J''· A .MAR bEL PlATA '_ R,o/Santos/MClltevldeo/Mar dei Platafàu9nos Alrds - TralHiatlántJco nROSA ,DA FOI'JSECA"
Salda do Rio. 26 Oezembrb - De Santos! /27 Dez:erAbrO',

• CRUZ61ROS MARITIMOS ,�. FASCiNANTE AMAZÔNIA - Re'c,fe/S.'em/Sanlare('l/
ManausfForta!otafSa!v8ctor .. 26 dIas In�sqlleclve;5 tl.:lvegjlndv pejo Noroeste e Norte do Brasil.

, Sa,das ij. 8.",os '0 ,IANI':IRO do' R.o II JJ\I'IEII�O -
.. "ROSA DA FONSECA"

: 12'4 JANEIRO '. I '24 JA�fiIRO' � "AN.NA NERY'"
,

9 FEV€REIRO 9 FEyEREIRO - "ROSA 'DA FONSECA"

pa�hr cc 198,00 ,nens:I.IS

PeCLllen:l entr,""da. e prp.staçõos a

par1tlr de 97,50 mAn'Hl,�

t;í'UZEIRC ECOt:OMICO A

M/\NAU{S-
t:.1e'luer.a !!'f"lraaa e l'r&$t<1(,'õ�s à

IJtllt.r dt' ).50.00 m(!nc;<Il�

" U�A REAL/ZAÇAo

CONSUlTE O SEt! AGENTE DE VIÀGENS '.�
.

-

_

. ...,xpr�nter
• Col�bnre com o IBGE no Ref.ense�mE!nto Geral

'

�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2fr�nm -' PirWfrya ,�amrig
�2p4Ql}1 - jJ-.ãn·cer
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"j '1'" "ir",
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" Restaurante Típ;ço

Hua Joao Pinto, 43 __ Centro,
(Hem peno" do Hotel H.oyal)

./ Zury Mach3
L
!

Pratos Diversos
Liiàriaruente Bacalhau

.t; Caldo Verde' ,
• 'r o', ':. '"

,

Ambiente -Setecionadc
\ .

.Aberta desde às 10 horas da
Manhã até' às duas ela Madrugada'

.QUi:'1;[8 tcrrn "leve Vel'",iHH";ge' indivi
::iI IW !'II se I de Àr;e �� .. tn Caiari

;'I! dus mais rece res l,r�lb[il;lh s .10 con

:�3r:1d" p::"t·,·r !J:;ric I (I-! .,'l>iJv:l. .Ccmpa
�e,� o rn ; .. d, s,çi_;,li, c.Je§.a!l�te, on «I I:'
'çr�ciel:'lllç!:le ,�1é:1 "lil,1 u, ,I"l.i;i,)�res elo ..

.. 5.:lS te.as d,\ p.i ,1,,1' ,Q",(:,ili e,.!se; {a,,

d.. em'S:'I(, P"",!�,

I�'t"�\". .r . I
"

II

',�! ;
,I

.

ti,vi(;[ades de congresso de merlicína,
( C ,':1 -lv e, e Newto i 'rlAvil- ;, Til,
d' ;"clic" que n 'La<Y'')� Tale Clube. re',
·céhl"'·" �e', "'" cia d, ,,<;c '.1)] l'm'l pm,
.m ,,'fí� c: (.;.-,1. di'I'29.K\le ,·.r'Vé'll:Nv"n .,.-,).,_)
\',111" ('irc'!J�l '(I- . n€lo:.l ['Irr,\;prí deve-i
d: I' Ij�l' .... ('\ n,'{\\i";q \ !n"� r.. ,!,'1·'h'.'r e

se h -,1':' .\ d'- n17 ,- � ;'I,n7�l<'"r'" :!: Foi �''1�:_
,t'-I I'.e c �!�cnrrid' () c 't,1,·'('.1e! "':1 seJc
,.11"" é"';q'!'l O!'l'·l.À-;':r!!·'l Qi"�nd"'\ n T);"e-

,cI ",1 d cucvrs•.',cle "\'\ .I\IIJ,is':B€ln Mu

J�:';l"
'

Se} h(H M:"i, ,1"1 dn ·;5·ilvi�, ucs

i '!\:i'nl"u que se! (t KI'.f1 31 ,P!'{\\,iIJln, ,,110
'

Es ád,i,) cl:. Federação Carari e se: 3

J.,C'c"li/,:l,;,tn [ti, .C."'�(';'I,írs,, .�I",e dec.idi,d
l:ill:.l d 'Jna.;", heL! !.I�1.'!:ll,í1

tiA: j nn.

:;: :;:
!' :�':r-:, \

R 1\)''': DF PJ3 E;,J10 PARA'NA
O· j.',(\ ,ei Ch,be cI '\ Pnl;:;l,lJ� . vri reu
_, 113 cidade de . C "tr.itj,h8, dia ,2·) ,p.,'),
�rí'! n, gr�: �de 'IiP!-t'lql:n, ,t,�lr iS,f�IS ,ele ltt'J
,: ," 'Rr4,i! O 01'. \-15'·i·" M.'iI'ql�t'.S q.\.1f'

\ln:} gr:l�1de e·�;\t!l!�i sI ��s do C.l!�JfjSO -Ies

I'e éS::', em .::ui'yjdaqes ,pJ;':l o. :;tcon,
icime:âo.

PALJLlST,�:'; CIRGLJL.:\.J�:);O ,. 'EM í.... , .

(
.

·NaSSA C!D·' E) r \ .' � i
J)!':,c�;de:!i1tle da . C-'-lJl�,ir\11 (pn ,jlis\:l' .. e�,,1.i-d

�'F' 71;)1 p,nl:-c- r���" ,(':1(1, de t::l:� "ft\.._tg,r'r'Xjl,Jlte" ,e
i

simpáticas sras. Mary 'YolN,)}P,_�, Li,
,111 �'\l.'.�i·fi' Alv.u e « e I i, Ag ;i:-i] FasD- j
1"'(', Ac. se h r'�5 �!v;1i'e7.. YI\h'i?,,:,n <:,1

;
F 'S"o?10, f, r,1,rh· ('!Ccepc:" a,dres '"Cr'Jll ??'i':'1

) .1,)1' p.el., c,)s�I, lS,Qc Selé'iíle ,ls:1.c.,'
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('i I,e,-; rir-, f :,,� I:rf',!',i�, 0J. 'Il� I\. i '('(1)1"

tlj\""! ...... -: 1
(' ; fi .... P.'�f':f',H�.P ,1�' -p' 'f- -- · ..5�n�
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A ljiP
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do
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'li:",d ' ,ilS 17 h'.,rns na ,/rrc.i.:l .de
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A" ',,'. ,

'to i Allrü·'I·\,;,.J:e'?"7nr-.�t':1l � .cer'lilÔ,,'
: :d', f"�:lInl" '.to, �e li' <:1 dta We 1,

'

. !:ihs� I' de' RI)t,0 e () ,m ,Sdi c:,. S.érgio
'1'ti' R ,SQl il:l t.' S.:'�'.!:tj,), reçe];,'ú:'iü
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.ll)pfimel1(os na 1!;I:rja.
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, asa das .. BtaS'"

:-;!';il1Jl''''Y e)Jl ,frn;.ai. �/e:ilJ'i 'f"PI-se ,:1��e..�'':lf
d" j, o"�� de tl"'o'w'h 'V�""er' CO;'!;h',j
�so, ·NQ';;sos agrndecime�tos ',i>�lb!'
., _.

. 1 .

simpático' convite, ma", compro,
,n;).sSQS assumidos �lílteriot'D;!�nte"
,imp�çli.-nos' comparecer,. � 'festa ... ,

(-Cnerem ,Netto ,& Cia. I,td,a.)
;

.,. MAIS ESPECIALIZADA DO ,RAMO � OS J )MELHORES PREÇOS, t�

i. ESTREITO --RUA GAL. UBERATC :RJT::t'ÊNGOURT,.,N° ':ilOO i tI ' i

/ • .""_ Em fre!_1te à Ch1l1::r.ascaria "Faisão" -

l
"

/

J'ogos de .Jantar � CI1:5, - Café - JQgos a,e', C}ristaÍ R Vid�O .. , � íI , ' \ I i,1' . _TUd,\) va.m R,estaurªptes Ba,res =- ,H{)té�s, ,
I

t I 41tjgos para presen,tes (;!3ô_das dt Prata - Ouro, etc)
,

. rPe.ç,4s avulsas � ,PT,atOS - xícar:.ª,s - caneca:;.� vasOs - bibi1f,)s

1',,,- leiteÍl�as �=- Il-GuBa.r:eiros, et,c.
..

..

; Fa.z reposição de peças de jÔg08 de porcelana, de qualquer marca e

I'
.

'de' .,cristais HeriJ"l.g.

't!lilA!__!!I!i!!P:�.--,.;'--" � ,- -.._ �·�'l �
� ';:'�:.J141r�=xãZs-i:-' �; .

::: .

,Em P";"r"'-O';\lo' ."';" 1 f:t.:�6 dI' 1·5,
.. ',' �

�

,!Fl�"-'� �e- '.T:1he, .F'))ljl,.r::��),Per?i.'." . .f -.Litll�rn
A lV'e" .o"e <r":í cli� j.3 lIró:\'Í'l)Jo.•o nos,
S'l jr.vem s�ciety.

:!: * .
'. ". J :-:-: �

,-:
\Tá: \es'nbetecido, dei'xoll' Ó H )sil:t11

'.

'\ 's' R 1n'l 's, e e' COTltl'i',se e,rll S -la re,

:'1' éia" n' ,m'I"!'l'ifico Reiwi' ·.ToJo' D8.'
id 'Ee'r,;e,irn Lima. :: v·

". *

,,'
DP ,<:".0 P,ft,Uf\O
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. 'Rt'Si 'a e'. R S!9� NtlF�iÇ11�;to,:: �1Jl'
,seu ,:í:r:n.rt8IJle lo I n'tl Ave :�idq l;)lg.lé,il:Ó"

. , ..." .)
. .' I.r,'<!1,s· '-. Fe.cebe-n1I1T. cO"'vld�d"ê 'p[,\ra 11m

jn !�r; h'l11�I"Q,P�8n4" o' sj:{Íl\1�(�ÇO: •

'ei,
.

.ele:��-JlIte cn s'ci I ,Dr, Tibiriça B�)telh), .•

[",,--,-.-. -'.. '��I
rA1í�-WJl,�nU!l � fii Iinl' 'i\ �lJtll'll ,fi!" '

, f''J.�W!,gy,_J;��E.�'E,t;.;Il'.'i.t�.:-;.,.,� �, '" �l\���it' ,
,

�"LQt�lS ,-Veíe-l;llQs.,S, ,A, - Comércio. (:', Importaç;fio -, ,Revended9res H
,-Ford Willy§ tem o álâximG p1'3'zeJ; de, comunic'ar 'llfe a parti!' desta 4;ata;, �

:':'coloeai'á a disposiçãl,) de SC\lS cliêntes e amig!'ls, -s'uàs uOv.as iJ;Jstalações. �,

,

à ',Rua ,S<lntos SaraÍv3,.....,. Estreito;
.'

!

�, . '. Flo.rianópolis.> 3 de Otltubl�O de 1§70. ,I...
'

.

!ft:�--:-, '. ,.J�_. t�-:_ - .:.:.....,., .�' ir.,.�..,a4i���.�......,,-1

* *" .

"

.DEBUTANTES V.IAJA . �.

,,,,:'� _,,':: __ ,o (.' �,.:. '_,.:'-
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��1.n�"'"'�""·����1 j
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i
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':� I
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,lESOL'A�'OS AGi�H�:!,. i

" ��: li i
A

.

dc,<monstif;3dora téenÍea dos .produtos iH01cme 'c.urtjs; encontr,�,se �,
'IÍ'esta:'cid�de,. na Drogaria "Catarinense, Iltendenr!o \gra.tu]t�m€nte ::3';, (.'00,· ,,1

i s'üItas �ôJjre )H'ou'lemas de 'beleza dos Ca'belos, fazeildo in<:l1,isive, ápli('.a�âo -\
1 r "ha' hora dos' produtos 'HE'J'ene Curtis. JÚai().r�s dJtal1I..es a, respf'ito,. 1)3. ';
� i' .nrQgar�a 'Catarínens�

.

� 'l'1'3ja110, 5 .'

.... ".,.. .

", I: �." !I� .
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'.' qljecíve'is:
�Saíd3: 29 de·zelTlbro·ratoçr:o

28 :jan�iro 1971. .Pl'omoçãÇl éon,
-
�'-

,

jU'!ta VARIG'ALTA:NÇA FRA!'Ti<
. CoESA � o seq Agente d'e V,h

.

gel,ls TUIU.S1YLO lHOLZM.f\.j'.;t�
mOA.

.....
. .:-

'C' §'�""i"_: 1
'-l,
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.. ·Cli<si:�. I Med,:,ir,-,s '" R1m"'s I1n1'1" c;;as
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ç�o' ,IQ ,CII!he o '7.�..

, Viili�l, ,n;i .[mí'\Jm:)
\ ,/

"

Srn1:')'l� '!�'!r:l (l cflpJ!"al f�f:t.ch? n� qe: SY'
rR C'>!l.I�('cin ,nel" .0 _Ii"çh. yes'icl:i P;\'I'\1
seu elel,Jiit, cli<�' '1'( ,de' deZeljnb'ro: ','

, -' I

; . \ ."

N'l- b"de 'elp ,e!er,â ri:l 'no .S�ntncaf8-
";,'-� � r ,; nh"- ·r.:ll'h n,,('hlo"\v�d1 ...,peJa

bOl]t-ique .Art.Nouveai.), '�I: .. ,div1,_l1.gaGlá:.
be,1ez'�,

.

de Hercílta C, Luz" fo'i as:

,;),:í!J, -I-It·, c,J,in, 1;�rV� .'m,�.p ,k; �:1:�.ti
",l.IJh çariiL!i.w"re::llçorrdo o J;I:lQç!er.no 1'0-

::: *

,(l'_',�I:" d"':!" 'eç;;:t')" rhf''''� r1 '" ct
..
1-'1 ele}

. roor�d.a vi,ag:2rp' pelo' vejhó. mljJ).dci;'1
S io HS c!<Ms �L1' � ciéd"dr eI� TI:Jiai,'
�i1iQ,:e e :l:�CYl.' P�t"'rim e' Yo;n� y' fv[ar:·.

,

: CDS Frn"ds�0 Hellsi.
'

O. saJld,) rli,úaífdado ,a ,�o ..,go pfazo, Tratar com ·[)qln::lir.do fP'�lo, ,LO.Q,e 349.9, fl·i�l:ia,'
"m�i;te. '

1;
I ,

x'.,
, --:-:'. �)', " I,'. J.

,O V"ice:(jovernnc!or di,plrimaóó ,e' 'se-
l'h '�n �fíJio lF,o�taná,. �t;r�is' d�: n!g�!li�.

'

clins em. n('s�n çielf\��,;1i6�Rede� d,o )'fq�
"

le1 RDyal. ('·nele récebe'ra.m :C,ll]Íip.rfmép,,·• . '. ",
•

. ... _I. ,

tf1s de .amigos, vóltarflm'<a, ':�ão
.

Paúro
.

o·cele I;esiclem,
.

";
t

'

,,; .

"

.'

di J to,

, .�: * .---2. ,
� - j

"_0' * :1:, •

I,
UfÕ 8vi�à':Pa';listi�h� 'd� pre�ix� ,pp:

" ROX. fc;j ::d�eI;d'n ,'pelo '. Den,�;·t��J�nt().
. Jle A.V;iãn Ci'yil: p�r� O A'éro,,,Clube San·

.

t,a Ç;l.taril;�:
' ",

'.
','

, .'

MENDEwSE 'fERRE,NUS IA\ .11'110.11)1
'I .

,

DClis terrenos localizados a 80 metros 00 calçaI).�e'\tb, próximo ao Gr'iPu 'EscQlar,
,

�p6s a IPe, il�nci;"ia. TrfHar c, m ,Dclmi"dú pele) fOTI_e 3499' d�ári<tmellle,

"
" , �

, 1
'. '

I
i�

SALEIIA AÇU

" ,�. ',\
• I

T &i ,I:" rO"l;,� Ed"o,.eI�· O"le. 'no' �e-

de,�oc. da. ASsociaç§.o Atlética' B�n,
,"d\ fk1Si I. receber�,l)l 'conviclnel "s. pa�

."1 ,\.im· jCI"t'�r. fes'eia.lc1o' aniversário ele

"I�)iOla U·ci1\.
. ,

"_'- ..

:,:
,'_ -�

-:� *, *
\ -o,

.,,'

PEN<:A'ivrFNTO. DO Dl,A: A qema,
�,;�(;ln�'

'

çte:çilo' .em óbSIill'M.ílr de�e,iJGls;:'
. ?Jh'�i,"� �a7 q"'e ,SI" m�r,.,a se;ll',o;ter ',l€Plno"
': 'd� ·��·f,e·";;· os /11:;5'/1;'io's./' ,

"

.

'" .... 'J _ �t ' , .'.,

,

.' 1 �

',' ,_

AÇU \

r�E!Jl ,.expOSição pe.rmanen.te os men�ores artistas barriga-verde$.,
Artesanato, j6ia!i, cerjlmica.

,Etc &,\etc:& etc

15 de\'Nov.em:P'liO, n. ,1.lr76
..

Blumenau

'"..:
'
....

QU�M' ,S�R�'*j·,�:·\���t; ':i;Eh��'"
Mm,ATA: '�', "

'
,

.. O P:·.e$i�lel]le da ;;Ç,Q�li�s\íf\ Ql�al�i;;,

,MãO DE OBRA PARA CONSTRUIR .E
'RE,F�BMAR 10 É MAiS:PROBLEMA :

W. Andrad�, firma empreite�J'a, especializada em ,mão de obra RIU.!\

,(')oT.l:>t,rução, ref0rl11aS e acáb!lmentos dA al:venarias e mf!.deirllS, 'pl1eJ&o;3
módicos.

Aceita-se construção pela Caixa Ec�momica. e It;esq. .

.; i,

I 'r'ratar :_ R. Nun�s )lIIachado. 7, 1° andar, sala 4 - Flori.4tl6[),olis ,

·t_: i;n,Tzt=+::_.,=,:r-�--'-·.�r-===Wit--,--'--: "

" :;:;0741

,}".,\, ",
�

�, ':....._: ',' :",1:-:
De j�.'lre��f) eI'�" trm'" r�eI� em S'lo

"P,aPk'} e ,Rio, ?:c�e, pal·ticipcr:lf]l de f�s,.
, ......

,"
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�;R.6 F_C Ó!S iDE FtORIA� õPOHS
,-EO�'fAt 1l-f.f �OI',VOrAç .0

pe o presente Edital, faço saber que no dia }:j de

iilJO' 110' de 19, O, será realizada �este Sindicato, à 1'1.13

'6fiS� neiro Malr,a, U12, lem .Ftorianópolis, ,a eleição .jiarn
� êOl 'lposiç,<1o ,da ,Dir6!LGi'Í<;l, Conseluc-Fiscal e Delegados
a

�JL,eIlU,)1tcs "I.) C,()�lb(\:ldM) da Fehel',aÇ\�O)l .que está filia-
ré, , .r: t ,1

'

I é' te S;��,úlca o, ','1lem como ,a '/-,e .seus respectivos su-
lO

,< -.c ú_,alJ\Jl{j, ,U)i(CILO .o prazo .de .1.5 (quinze) ,d,i�s ,par:1'
JiI'" y" ,

,I
1'" iSLlO de chapas na seeretaria que correrá ,a partir

o c-e •
. ...

d tI. La, d,a ,pu}íJljL<aÇ..lo dêste edital, tudo :de acêrdo com,

"ill't, 11 e seu :ti .1'0, ,doa li.ortul'ia Miuist'er'üü -n. 40, de 21

�e.':i',1 leiro de 1!fJ5, As eb\ap,as deverão ser registradas em

5 '�hl;pd�u, SG"Jo IUítl;l p,Clra Os .Candidatos a Diretoria <;
c, •

C.OllseLO Fiscal, com os seus respectivos suplentes, e outra

J'1''' os Delegados-reptesenj...ntes, ,,0 Conselho <ia FeGle1'3-

;'io t; seus suplentes. Os reqqerillí1w{<li...oS -dever,ão, ser apre-
," ( ,

SC1úl,t10S lLI, Seé,f'etal'ia, 'e,m 3 (três): vias sssínados por to-

(IaS os c"Ld!�aLOS pessoalmente, não 'sendo _rlem�iti.cla 'para

'(1 l'coi:Lo a olü0rga de pl'Dcur:,çüú� '{l",v,endo ser apn:-'
.:! o \ I _

S::1l 'uOS
LOQdS os re[fuisitüs 'col1Lictos no § 19 do art.' 11,

da \iI "LlL: l�oJt!!riJ. O reqtl'el"iil1enLO- acompalÍhado de to

'o', os dodos e documemos exi:::ídos pari o "registro, sc'ra
(• .., '1 _ .. j

'11"I'lIdo ao l.'l'e�dente dó "SlndkatQ� 'pA'dendo êsse ,reque-
l 1 -' ti' 1 '.

11elllO ser as�irlatlo por"qualqu�r 'do;;, canditlatos .compo-
I j. , I " '/

neJttS c1a e-�apá:, A Secretm'ia da, enydade, no. expedien.t�

11011);111, lornccerá maiores ,<iet�m�e� ao!,' interes,$adús,
a�i'Dnüo-3:' �Lix,':dD' n1:r s'é(le' do Si:lHi21l>iO' a 'retuç:,o d� 'qlle'
e r"ri \::1.;'.!'Í-O pW"1 01 CItll11q; !C�lS��'·O. ç'asÇJ n.�o seja 1)hü"Elo
'''qUGl'u,m'' ,em prim�il'a conVOC<l<;>DO, as eleiçõ€s' serão 'rea-·

I' tLS",IID 'dia 'l, .dé :dezembro rl� ]9,IO'e" não 'eoúseguindo
1 ,I' � \ J' I -

'j.,d.1: Ü {O,8,ir{e':1t�: �1l1' Y;,!;'éi�à �,,_Últil:l��': convocaçáo nu.
ai 1 22. 'de deze:t;11!J.l'O ,a:e".19'iO, .Jf<1ra '0:' que "fleanr �o�w:ocados;
fi,sde, h, '\G40,S i?S,::iiis�'é1id9�Jtl;;t, e!ltW ..��e:, ,As :elê�Qe� SE:F

rão Nr.llzadas -d:;ls ,,8: (OrtQ) "lO -17
. ç<;lez,e-S�E;t()) ":,hóras,. ,de

,

! ',lO <"l
,r"_'_

;.
•

�

\ ,"':' v" I: ,_ .. ,...

� ,
..

\' � "

cade, Uh." '�. "l .

,

"fi'Oi i.1r\óp,o)i.s" l(Ae 'ou,tttl;J·ró· ele -ÚJ;70., ," "

I ", .' - J '.'" I<"'ç l !', "",' ,f •••..

,J..i!n<:'ru; ll..at,,:i.:e ,::-' Ftr:s.i,.)j�;h,te, , ,

'

:
'

.

L}ltDfitl"D�!;i!���d�;) .; �S 1,;hi�l.t;Jl'
_� S,FÇÃO nR SI'!. 1"1 A (!A TATWi A __ I

E D ! 'f A 'I
. ', "

El\il:i�ão t>ar,a,memt 1'0,= do Con1,plho, 'P,) biênio }'c' 1!-l71/' R7:;
(, / IIiI:>_cr;,çiio de, candidatos .. ,

•

Cumprindo determinaçâo da' l-'reSjdêi1C.ia�,d'esta Seção
e 'nos lé� IriOS da decisào do, egrégjo Conselho 'tse,cional, na

se�sdo' 1.eáH,;a�la em 1.6 do corrente:' faço' PÚblico que se,

el�c,Qnlra acerta, no período de' 28 de SETEMBRO de 1970

a '19 de OGl'U.u!tO de 19ru, a inscriçao dos' Àlh0í]ADúS
que ',quizt;;l'em concorrer à eleição para membro do Con ..

Se��Jõ, desta Seção, no hiêriio de 1971/1973,
'

,

, ,

sao requisitos para essa inscrição:
/

a) Ser residente ria COJl1�rca de Florianópolis;
b) Estar! inscrito no quadro de ADVOGADOS �esta,

Seção h,a mais' de 'cinco (5) anos;

c) Estar 'o;uite com' a '.L:es,oural'iá;
d) Estar' no ,pleno gÔZQ d'e' seus direitos estatiltá�ios

:_�. t
(Lei '4"d5/(3);

"

e.) N':lO"éxel:cer carO'os' funções ou atividades que o
, I ' h, '

incompatibilize para faze'r parte d9 COi1selho:,
A. lns('l'i!)�,o Se1\1 feità, ,pessoalmente" perante/ a Se\lrc-I

Ul iJ\, n,3 s':A-:: çk$UI '�e�âo,.iil rua F'eJíl�eScllmidt, n. 5�Z�62,
90 àTú13i', 'C'Oi:j:.wtos

-

907/910 (Edl1ído Flórêncio C9s:ta),
assi!lél1ldo, o candidato, r:w"ocasião, o liv,f'o pr,óprio E)"preen
CLeJldo, em éllipÜca� a fich�,'iinfprm'at)va, ele sua sitha:
çiio :pro"issional.

•

,,' "
"

ir, I
Findo o prazo estabeleCido para a mscnçao, sera .1

ré1aç,ã,o ,d,ss il!lS{;ritos y,tüHnetM<a, a,o, ex;ar�í�j.:"do, Goml,*J;l:Jo,
para.,oJ;;ganizG)_ção do 1',61 de;', el�gív�is

J
que cOlilcone.rão ,�.P

bt, J,r,!'!;lQ "I,a ei(!if;ào a ser l'eallzapa na' segunda qui1'lz\,na
,de NO vE;\Ímno 'próximo," em dia c,a ser oportU;Hamente

, desl'.�171hdo' e ;l'R't.;�d:i;do' tom antecedência,
'

',,:, '

'.'
,

'FlorÜlnópolis, i3' de set-errlbro 'de 'i1970. " ,

'-'lúrí,c :f'ilito" da' Luz, '19 'Sectétál'io,

,

I

, ,

CRtlztlio TUltilf;ltO AI 89RR:-1:
: EXC,ttf�SM ,P& ;t:�t1�1&IATI.,-,J�8'

.

JG1UACiU' � :lA�iA,GU1ld
O HTOURIN('j :vIAGENS.s.' 'A.", "s@b (')s oausj!)ieios 140

Touring, Clnb do o]}rasil, ,fa,rá ltma ,'excU'l'são '.às i Catàratas
do Iguaçu e P,arM�uai� em- \IH:l-1!riQ, e, o,ut):a' ao norte' do'

,
.

J3ràsil em .2,6-J2-1;9'7,0,
"

,
'

" ,

As pp'g:mas' i'nter(,�sS13das ,d�Vel1ão ,pr,0cu<r,nr 'o _escritó,'
rio, do (l'Guring Club �Lo ,Jk�Ü, J:'l,aÍ'a, mel):wr.es\'infor�l\açõe�.

,
\

-

'

A Direcão'
, ,-

1_4AíLf)ll"ATl:
,E

',CU5TUREIRú'

, -

COM DIPLOMA E 'AI/TA ;REFERENCIA DE PARIS'

7 de Setembro, lEi.'::_· 1Q and: s/;3 � Fiol'iaI'\6i>oÍis'
"

...., '.
-

---�---"-D'6,�UME_f'J'I'OS' -PERDIDOS '

"

,Gertifi-e,ado de i?rQpried.aGle, ,G,ertifie:;tiíç die
'do Jeep, a,no 54, ptac;"3 ,20-81-14, de ;,pE.oJlriedad�,
I"ida An1.ÔiÜO ode Sóuzà, icham-"se extravlades,�!

.'� ,I,'
.

' .•

I
\ 1

t

I
•

por' Waltet' langt!
-N. 652

,�m ."V,a.Q€Oul:ver, enquanto .passa
vam I':lillll Ifilltlíle .fi!�.' um .des ejQil-eQ1.1S

locais, ladrões conseguiram .roubar
a '-eai�a �o 'telth�(), 'lev'�flü{} ,de' lá o

que' encontirarám,' O' nome da fita

que se estava exihmdo, naquela OC3-

sião, O'era ''''Fu'<lo "'que' eu tenho, te

pertencerá".
-

\. ,

\ 1,-,

,I
tEm iMi<ihi!g,a,n,' bEs.nac:k>Si "JJ.nid0:;;,', '

um criado e tr'e':s Id d
..

so a os, nao qu-s
levar Cozinheiro, alegando que co'

nrería o que encontrasse! pelo cami
nho. -Se não -heuvesss pão, bastar-
lhe-ia, ·fiaFinha de mal:1'<l��cél;' '�o , ,

censentíu que fizessem .laVdS0S til,,�
hospedagem, pois, poderia dormir
sobre uma esteira e fazervda 'm<a�,a
travesseiro. Achava, ainda que cem
dinheiro no bôlso se, obteria fei]'ão, , ,
para' comer, 1

foil,llalí!9íilKW\í!lOIffl!IH'I.llmmav,w"rle:p.as-, , '- . ·1E-m ,um: 'j1ieqlieno bar em ,,fla'l'{)e·,
sagt\tr�s ,�(i)m' ,0 ;�nte _";\V.i:rg�;:rt", 6\ ',,' .' l..ot:lJa, -Espanha, ',se encontra uma pla.
pa1M"113 '1\Vi.'l'.g�m" L�stá", es.€'l'iba" �c(Í)m, ",,€a Y1la porta da entra'da, com 6S ,se-

le1:1',as �gnandQS ;ll;O <.€:ost.'\M .. do\ cV\i)pGT. ',guintSs"tHzel'es: ,"O camelo' é o ani-
Em tletr,as 'rm�n(')'res �$e" 1€ �m d'J:aix{):, ", n�al' qu,e por roa,is tempo ppde ag�en, .

Cap,3{lid;ad-e ,,de sS�Pfrl'ta'I',��7 weSstli1\\., J', dJa;t" �a ",$�de .. 'Tu,' que entras n�sta ca·
_ _' _ "'-

' sa'.:. não se}às nenhum camel�!<'
Pa�tl <Getty'3jQ., 'um ktWs ,I;om�ns rmatsJ ,'i;,"� _ ", ;'__

'

l_ �

ri�kls I,�:O "mun�, �$ÍIa, "Qe ,tRe.,meloj(l<), ',q-a,nID'd m'€hl�l'o; de 22, anos de. ida:
Kitso;ll., LlJtna tm.IWa �J,le' � ,anos I 'cl;e ., , �e, ,nae.l11'hil'O'�e'1lima seita batista da
idane �e (.9.�Ae"'tej$l](a (,em..!ll;J!ãp�;acéita'r',I!'-',' ,_.' BEs�an)l;aj 'foi ",CONdenado a t1'ê� anos

I sua ,of�lÍt;t 'ile 'flasam®to. iR€(ôUsa, ' d-e 1,pris'ão 'po'r :um tribunal militai',
aSs'im'"millla {L;Ol'furua l'lte m;ais, de"l9.'lti-� '. ,:_ é:spauML,.-1H,a,vi!a " s� negado a ajoe�

"

nhentos ..bilnões 'de lliuas, S�,tUuJ..'j[lU�O:'r ,: '" 4ba'r�se durade, a célebra�ão .de �uma

Si�,e:llO, I'Diz' ellll: "mt .vftildta,�:e ",qll'e"a8' ., ,missa, tpa,ra' "a qu'al toctôs os solda'
mmhas "coJ\lí:liç@es �,o�.mie.a�,,' são" �" ,:aes".dé, <sua unidade, tinham sirJ,o
meij�bas, �ll)J1�m� ',tocl0s J.Qs f.Q.as��Jn.s:" J'c�V@C..aê.0S. [Isto, se' dell 'há,muitos', ,

• dêste mundo não valef\1 "a ,Pr�da' da
I' illl7.K'l'S',,,p<ils&atlos,:' ,

minha' 'li,Jgerdade, ·Viva'·a,·"vü1a
"

... �"" ". ,

}',�
.

� '\
-

,

solteira!", ,,,;";:. \ W�.ulii1e ,Mager, de 26 anos; cujo
- _ _ �";: ',' ,

l'
cadávet' 'foi 'ençontrado' no' Rio:

Perguntaram, certa l,:e� ';3 rBerp.a\,U,_ ,'; 'Th'emse;' 'i:mi Londres, acaba de se ",
Shaw o,'lQ1Uê �l-e 1.!))l.'.ef�l:Í@,:'�\nm belo, �,:' 3iItrejHHltar 'ao juiz, de, investÍ!g).tç;õe�: ".'
autqmóv;el "o:u ':.Um-a l'9éla ,tntiifheí'. ü i. .' paTa' q�e :lf&SSê retificado o el;l@.;;m;o'.
humórista l:�fJ.P0�dejl 'i , ,sec�m.<crite: ..E1a foi :informada que,:"'j-u'diciáimen-'
"NãD sei ','tlirigrt·": , ·t�, 'cóntim\ava morta até que se

,

O "historiador ,Tobiás Monteiro as

sini, descreve u.ma viagem de D, Pe

dro }!. Mi-nas .•É, 'sabido (lU€ n,osso ,pri
meiro .Imperador era de uma 'simpli
cidade, notavel, iinim.i_go ,de ifÍ)Omp,as

"" tJ.' '. •

e homenagens. lEm"'t -sua ,pnrn.€ll'a

viagem a província, ,'mineü:a -

,levou

co�sJ.gp s,ei� p�SS.€),a�, ,enti'e 0S qJwis

'Esi>íR,ITO E MA'rnIUA
, :21 - A matéria existe desde

tô�da,,:.a Ji\tenúdade, "CQ,mo ,D.el1s'" ou

foi ,cfiada por �Êle em qado mo

m,�ntQ?
I' - Só Deus o sabe, Há uma coi

Sà"J0davia,�que' a, H�f.ão vos �:L::rl:
j11tiícal�: ,&, que Deus,."mod.êl? d,t'
alll@[ e caridade, trl.u!teJ;! c@$t-e.v.e ,J1J(l-
'ti'(.o. Por nlais ,distante ,gue lo

g(;áj,sl figurar o itlfci(!' Ue. sua, açãol ,."
p6Jl�I'eis concebê-Lo' I)cio'so, UlPl,
',nOmel1to 'que seja? ,

":?;2 - pefine-se. geraltnent� ,
a,

mat'éi:ia como Sel.H;{o· ,0 que, tern
ex�ns,ão, o' que' 6 cápaz de nbs

inw�&;sioJílar (os -sentidos, ,o que é '

i1tJIlel1etráv?l. ;'8ão exatas ,essas de-
, Ifini§<fie.s? \

,- ',:90' ,l-lo.Ss,o '�b,�to ,de 'vista,
l"eJas, ,@ afie, J.po:tg.ue mã.o ,falais se

lüío do "que, <W1ilfl.tilJl,eis, �Mas ,a 'ma

téliia exist.e em ,estados que jg:w-'
rais. 'P..otlé ser, upoI' ,exeJ;ll]Jlo" ,tão

et�liéa .e ..S,\:ltil, ,Hue "nedhuma im

pú�,s,sã'o vos' 'cause ll�,S sentidos,

CQlilttudo, "é I sempre rtt�téda. :Para ..

vós, pOiFém, 'não ,{)
,."

a - QCle tle.firjição
matéria? ',"

'

� ,A .
matéI'i a ,é .0 ,;lA;ço H�ue .pren':.

de j.!) E�pjüt.Ó; é L0 ,i�tnJJiliten,t0 d.e
qLi� I êste se, serve e sobre o qU,aI,
ao 'mesl11o ten{po, exerce sua ação.

O!>êste ,ponto de ;vista, �potle-sê
dizer Slu,e' a r.Ratéri� �é o .age:nte, o

i ltt1rn�G::diáúQ cOJU ,o aLlcx.ílio do

gmrl é &êbre o qlJal' atu-á o' e�píri- \ I

vo).'
-

<23 - "@)Je lé o ,Espíl�'jto?
,

O princípio inteligente do
UIi:b\(erso, �,) -

a - Qual.a liIfl,tme'za IÚittiliUa d.o Es

pí�i;lo?
'

- IWão -é If�Gjf'analisar ,o Espí
rltà com a ,vossa ILjI1guag�?m. 'Pa--
1'a \�ós, "êIe nada é, por não . s,er

\-

;- Cesar ,Luiz Pasold

Na Acad�mia\,o Exil�do.

, A' con�te do llweJ p�esidente da

Aqtlemia (Gàtarimmse ,tile lLetras. ,Pro

fe�s.or Celestino Sachet, estivllmos,
no túltimt;l dia Ji, ,Qu"indo o Profes
sor AlUno Flôres.

.

'Ui>o oIlho ,:à miséria:e,.à '1l10!te (An"
,tero· dfls Roeis fIDu l1'o)" ffoi a palestra,
cq�.o voll,une 'fo.i distr1buido ao

fijl,,!l. O confel'enéista, com' voz firme,

P:I,I),s;:tda e' hem IPosta, ,J,e,u '.0 'resultado
, I

de 'StllaS i'n�eressantes e profundas pes-

quisas' -sôbre rO "e?lilado ,do .Ribeirão"

(feliZ' express,io do Pnilf. tFlôr6s).

) 17 :: ,�
..

"

� _;

descobrisse de quem era 0\ cadáver'
anonimo encontr2do. Ela 'requen(:\u
agora a reslituição dos irrwost.os
que tinha ,pago adiantadamente!

','Na Niiéria dcident_�l" imorre�
�'De,wumi Salaro, um chefe prov,il'il<iial,
, cpn'í. 126' anos de' idade. I?eiX,ep: ';2.4
ViU'lcilS, ,89 _ _filhos, centenas, de', netos

- ; . "

, .,.
\-... -, / ,

SDíritisltJ
palpável. Pa�'a nós, entretanto, ,é

alguma coisa. Ficai sabendo: co i
-sá,nenhmm\ é o 'nad';}.e o nada não
existe,

24 _:. ES'1;rIto é si:1;ônÍ1l,PJ"Ql �ili;
in.teligê'lcia? ,,'

'.

�'.

-

_:'__',A if,t�:,iq:§nÇ'i.ci,-é 4ím at-lj:dI'tU-' ,

\ ,ti �� � -

..

to esi;�nyiá�, �jo
-

Es:"írito: Urna ,; .

e

. .ontro, porem, se 'confundem nÍlrn

princípio comum" de �sorte 'que,
para v6s, �ãG 'a ll,::�ma ,coi9a.

i
2'5 _ O Es�il,i't;o l,iBd'�_I�(:',;i"d\- ,{a

matéria, oti, é 3lJenas um"a I'lrolúi"
dade

.

dest��, ��Ql'riO 38, côr:?s 'o sã_o
da ,1hl�>eJ,O $,om o é do 'ar?

'

- 'São distiJt(;s uma �d(j) ,I!mtro;

Jiznr ,a .matéria: \-

a -- IEssa cll'lÜiQ é igmlnnente h�
/ c,essáliÍ,iJ -!,·ara 'a' í11al1if:estação 'do
,·.E�pí·rito'?, '0Entcnd",mcs aquí� por
.espÍrito o �rincí�i6 dn l'iflt,,!i'��k1-
"ch, ,,'Ubstl ac;;io bta cla,s '1udiviclufI-,

e acima-de tudo Delis,
o cri'itlor, o l)ai ,de tô,da sas ,Goi
SíilS. De,us"p,\1Õíáto e matéria cons�
'tÍtuem ,o ,princín,io 'de' hl'ôo ,o '''l1e--:;-�
(';OCiste, a trinébde universâl. "Mas,
ao elt'me'lto mat"rial S� tom C]lle

,hmtar o fluído u:liversal, q1),e "de-

slanle
Pres'en(es, além de membros da Aca

dem,ia, ouvintes ilustres, entre os 'quáis,
Gereral VieilJl da ,Rosa, pj'of, Norber
to ,Ungaretti, (Martinho Cal:lado IJunior,

. ';' \

ProfessôFa Dilzi\ ,IDutra, : '

Não somos, evidentemente. capaí1es
de ju.lgar a obra de Altillo Flôres, Sua

presença ilustre" sua' influência benéfi
ca sôbre diversas ,gerações (conforme
,providencial cd,ep::limento ,do rprofessor
e' Acatlirni<I:o Ácácio Moreira), suas rea

liz3'l!-c(s literárias (enaltecid,as pelo !,ca
tlênüco, T.eobaltlo Ja?1tl1ldá-), se .consti
tlfem no conjunto fonl1ador de )Ima

,personalidade experiente ,e !'€spei·
tà}"slmente madura,
'No :entretanto, permitimo-noo ',1J.tp.,

I

j

•

além : de "-00 flilf.!'6s', au»

� -

Anedota: 'Conver'sando num cír
eulo de amigos, l\� .�Olj mesmos, 'um
pescador ,?p.ai,xoB.àílil, có!ulilltâvê'<,Ç!ilf'

,

! [l.(,l.llcis .ane'd.olas ,�Ahlpe i:,,pes.caria" se

conhece, eM.ua.Jito.,:as -�:de ):�çll(las"
(,e:;;tão ',SQ111'lGlmW:_,���:r-(t,tanj;Q, lá vai
uma: Pai e filho foram pescar de
rhar ,.). Pdci �e..W l�lu1iJ,tQ., l.@p:)' dez

.anes de. idi4�: ,,�U� �'l'� t.U:sa" r.t,na,
.r '

,;zen:k Em l);C,qJre'�HI��(��tU��j)
,

par'," .� l"2�e,' '��, ,�a,,j:L:f4.l!l.e �pes

�;'�j!" "lVruito <:!P'&:I}, �nHl],i �,filt;l'O, "q\",e
1)t'le'ra, 'QHe pe,ixe '�and4io, 'he,in?

.

O" ;11e::1no: "Gi'a,I;ldão! É que ma,rrÜH'
i;i1Q ,,1\/ Ull1" g;l�: .eng,bUII ',O :�<!p.ai la
'11U m:��'''.; lJ ' •

'

',.,

, ..
'

b új:O\ "n<ld.iiui(f-i, J,tle ,cem ;anos, d,>
em "�àg'l'êfu ,na

,f rp .-. <;-:

d:'l1j�.

('''hh('r��ão da 'U'Nlw(\) pr:
MOCIDf.DES :ESPt�nA,S D,E
FL.oRIANnp{ilUS ,�Gx. iPo&t:ll
5,17 - F'�c}i;s.!JSO),�,t(l;,aíàa �do '�O
ILivro d.,s l�gníFitos", ,tlivdi'fTA,i'hl
p01' ,'\p,)',; Kartl�c, 'no ano tl>e "1-857,
.t:ITI P;,urça.

\

�, :.�
,

'

\ \'
lÍ1rtlesto jlll!mmento: ao finá!' da ,p�-
Jestn, flO n"o,so ,e:íl,oros,o ,abfl)�q '"ao
Profess',1], Al:ino c"t;JN.a, ,realmcnte, ',a

,,:(lJ:lmin�ç30 de .uma �rf.l&ão 'RlI�, ii),fe
Ih'mente" não ,tem ,0 wtí-li(hígiB ·'de ,re0e

@er sua orieTlt�çã9 :direta.,

No' oúàvo and,ar_ do edifício ?ab,ia,
diJrante 9Ó miuuto&, .J1fll ,gI!]Po de� ,pes-

'

soas guiadas, pefa iÍJ1.teHgêllaia "de um

"e.'(IQ0rdi'''ál'io ihomem, wO,lt.otl a'o. p�'s
gado, riu e ChOIfOlJ eom 'o ,filho e�"

-condido' de l\ilardiliIio ®nJtra. <.Foi
bom, J\1lÜtO bi;mi ��esm�;-

()�,t ; ,�copteaím:en�o.� s.e ,repitam,
SemfJl f" P l Qtle ,o �nrique.éimento ,cul
,tliml que (!CtS 'Il(,)� proporcionam ,é. im-

JS
' ,

-pagavel e inapàgntl. ,
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DR. AGDlENlJN- B no '�'
ADVOGADO,

CAUSAS: crvms - CRIMINAIS - TRABí\LHIS'l'AS
ADMINISTRACAO DE· IMóVEIS

"

LOTES E CASAS A VENDA:
PRAIA DA SAUDÀDE, PRAIA DO MEIO E

• 'BOM �BRI(JO
"

Escrit.: Rua João Pinto, 39-A - Fone: 2413

F!o'ria�ópdlis - Santa Catarina
I ___

Certificado Extraviádo
{

.

I�
Foi extraviado de. uma caminhonete' Ford F-350

Motor LA81 - HG 16548 ano .1968 cor vermelho
Marfim do' Sr. Joel Francisco Severino.

\ J ,� ,

CARPINTEIROS PRECISAM-SE
,

Precisam-se de carpinteiros para trabalhar em

Fôrma para' concreta, Os interessados poderão apre
sentar-se na Báse Aérea falar C0m sr. Ruy ou Tavares,

" I , _

na Firma J. C. Hackenberg. Paga-se bem. ' -,
-, ,

CORRETORES 'D,E PUBLICIDADE
" /

Oferecemos:
Cr$ 300,ÓO Fixá Mais �Comissões
Exigimos:
Otirna apresentação,' Terno e gravata:
Desembaraço, tÓmunicabilidade'

-

Idade de 23 a 45 anos ..
1

Carta de apresentação '

'

Documentação completa e fotos, 3 X' 4
Dinamismo,

-

Prova .de conhecimento de .vendas no ramo" não
atendemos sem experiência ..

Entrevistas à Rua Felipe Schmidt,; 62 80 And.,
Conj. 8Q7-A no Horário das 17 as 18 Horas.

, .

Adil Rebelo
Clovis W. Silva
Adv�ados \

SOplente com Ihora marcada
, ,

' ,

Centro Comercial 'de Florianópolis - sala, 116
R. Tenenté Silveira, 21 - FloriaJ.1ópolis -, se.

, ENDOCRINOLOGISTA
•

_I
.

DR. Luiz CARLOS ESPtNDOLA
Dois anos de residencia no Instituto de EndocrinO-
logia da GB. ,(prof. José Scherníann).

,-

Pos graduado pela PUC (prof, ,Jayme �ôd�igues).
Diabetes - Obesidade;- Tireoide --: Di�túrbi08
,Glandulares '- Dosagens' Hormomrls '- PBI. '

,

CONSUL.1iÓRIO .1 RESIDENCIA
.

'

Hospital Celso Ramol FOne 3147'
Fone 3699 - 3899
Dás 17 às 18hs. d'iàriamente. ,

'

�D�. ALDO AVILA nl LUZ\ -

, .

ADVOGADO
.

,CH;; - 0017766289
R. 1 enente Sllveira, 21 ,...., fone 2768.

I,
I �PRONEt

./
, Júrm�;tnht$tfâ1tô"�ti.�-S;Ef'UND� 'V(4"<tt'A." 'CfveL DA·'

I

• .CA'P.I'T�L '

EQITAL 01;' CITAÇ�O CPM: o PRAZO DE TRINTA
�

"
,

,(30) 0""5
O ;Do'uto'r :PAULO, PE1tEGRlNO, FERREIRA;

JJiz de .Direito :da 2�. Vara Cível- da Comarca' de
Flortanópofis, Est�dp de' Santa Catarina, "na for-
ra d� l'e�, etc .. I• /

, FAZ SABER, aos que' o presente edital de \ citação
virem ou dêle �orihecimento tiverem que" por parte, U8

'\ .

.

MARIA DE LOURDES ,BRITO ALVES, brasileira, casada,
) doméstica, résídente nesta Capital, foi requerida em ação'

de usucapião um;Jl áre� de terras com 384' metros quadra
dos; s�ndo' 12' metros' de frente e 32 metros de fundos,
sita em CO<l��k6s, à rua 14 de Julho, fIHJ.dos, confrontan
.do pela frente' com .uma .servidão existente;' fundos com

quem de direito; por um 'lado éo�' Almir Morelli e por
outro lado com AÍI1aw Florentino -de Andrade. Brocessa-

, ,
,. '

da a' justi!iCa�ilo 'foi' a mesma julgada procedente por sen-

tença. E;' para' que ehegue ao conhecimento de todos, foi
expedido o presente ;edital que será publicado na, forma da

,

lei e afixado nQ;ll;ugar de '�ost,l-\uie. Dadó e passado nesta
ddade de 'FÍol'ianop61is, Iiha' de Santa Catarina,' aos seis

" ' ,/ : I'
\ _\"

dias do.mês de outli:qrp do)üio de '�il novecentos e setenta.
Eu, ,Jair Borba" ,Escii�ão,'o subscrevo. (

P��lo �"..g.rm� Ft:rlltir'l,
o' jUiz de Direito.( ,

! ,'."
"

,� . "'-' .'
:

��
\

. OP'ÓRi'UI')IIDADE ' EX�ÊL1INTit 'i-'
Por somente Cr$ 1.000,00 )1

VENDE-SE:
'

1 sala, de, jantar em fórmica, com balcão, 'n;tes� elás
tic� e '8 cadeiras; 2 poltronas estofadas; 1 conjunto de
(erro para varanda com 4 cadeiras e 1 mesa; 1, estante-bar.

Vêr à Rua Teófilo de Almeida, 122 - .BOM ÀB,RIGO.
> ,

ALUGA-SE
Aluga-se apartamento no Ed. Eduardo, situado. à

Praça Getúlio
. Vargas. Os interessados deverão telefonar

para, 3328.

DEPARTAMENTO AUTôNOMO DE ENGENHARIA
.

"

"
.

SANITARIA
CONCORRENCIA ADMINJSTRATivA

N. 05/70
A V I S O

O Departamento Autônomo de Engenharia" Sànitária
,

, comunica às emPrêsas' interessadas que está'marcada para '

às 15 horas do próximo dia 28 a, abertura .das propostas
para o fornecimento. de materiais e equipamentos visan
do a 'instalação do Laboratório Central do DAES. A aber
tura dar-se-á na sede da Autarquia sita no, 49 andar do
Edifício das Diretorias à Rua Tenente Silveira, nesta Ca

pital.
.

'�
.' , ,

r
:

, III' �
A

. discriminação, quantidades e características
.

dos
materiais e

� equipamentos a serem adquiridos, bem conto
�

as' especificações, CONdições, da presente concorrência p-

o Forrr{ulário Proposta, que fazem parte integrante .do pre-
'

sente edital, poderão ser' adquiridos na escritório central
do .DAES, no 'enderêço acima e no horário das 9 às 12
horas e elas 14,às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

, Comunica 'aind�' que os interessados poderão fazer suas
inscrições como fornecedores do DAES até o dia 24 do

,
,,' I '

,corrente na sede da Autarquia, onde serãp prestados maio-
res esclarecimentos.

'
.

'I <

EDITAL DE
,

",.) '

..
',' - ;.. '

.

Aluga-se" de.pe,nàência"de.,.l)nía residência (parão), para
es<:;ritóriq oú�· �lE;p,���{o� Tr���� "à �. '1;enente Silveira, 111:.

'V,E'NbE.SE'
Vende-se 'uma casa de- madeira, com 2 quartos, sala,

, eopa e cozlnha. '�Íítuadla 'à Rua Ânacleto Damiani, s/n. (Es-
, cadariá). Ti:at�r no; l�cáJ com' Sr..

-

Aroldo. Preço Cr$ 6.000,00,. I
. "

....

" :t '_; '."" .. -.'_. . �.
-

. ",

.C1íÔlcá Clr:.t '#< "Dlése - 'Cirúrgia .

,',' DJt ••• ,·íUBO�SA' SA'RTOS' �',
" ., >:. "'�jr�gi��·' Il.tmtista .

Horário! 4e 2"."3 6-.' Feira, das 14 às 19 horas
·R� ,Pe�4���;:1:j(�,:��iií�ibSoraiá - 'Sala �3

.

: \; ,

'
" ·'4��rit 'fiÂ�bM,AJ. DO INPS

•
.... ',':-

-

�j.. ...: ".... ,
•

( K

i •

D'ft. 'EVILÁSIO'CAOR
,

'

, Advogado .

OAB-se 668 - c'pr' '007Q96239
Rua 'Traj_an,� 12' conjuido' 9 ','Jíit :':"".118' :(l4RTAELLA'

,

,

:.:. P,rbbi��lltica �srquis�, Neuroses"
Pr(Jfe.i;sor ' ,:��( fSi�i�tt!i�, :, ,�: '�acu1àade de, Medicina
, ,',:' "':"J ",:.tio�:eqç�� ]\(EN'l'AIS

.

,- , Cónsúiíól'J,d: . Édi!i�iti·' ASsócia;çâo Catarinense de

Medicin�. '�,�íâ:;Ji�' '�\',EÓ�@ :'2';l-Q8 ,�' R�a J�rônimo
.

/'

',: Cije�h�; 8,&3; ,',' ,mp-t1.anÓPOlis
,- .' '

I

"

!, ./"

I
i

ESPECIALIZAI>A EM ;"
"

. ,

Toalhas de Qành0 e rosto,' �p'i�os, guarni�õ�� de me�a:,
jogos de -CJlina e pa!tios de cozinha. (" ','

,.� J Variado., est�que das m�is afamadas fábricas di?
Santa Catarina:

J
\

,ARTEX, CREMER, GARCIA, INDAIAL, KARSTEN,'
KUEHNRICH.

, OS MELHORES P�EÇÓS.
� \

V'ENbEMOS PEL� CRED,IARI�,,\
>Conselheiro Máfra,' 47. , o

,

1

':,.

�-'-----

,-

_Drolllotor� Je nco�!� .

,

" -

"
'

'), o�[O�@\:Jllil�I
II j A P A'R T A M E N T O 's : 'Saraiva.

EDlFftiO A�D_,FBARAN
'

coQUE,IROS
.

1 ,_,.� ..",�.u.v�••u n.i..i. ........,...-",,-, -,-u,' l>lIlUCUL<;; .!pil' j,>V-I ,\ 'l'l'AGUASSÚ ;:_ Rua, Projetada s/n., casa c c/3'-
J ,

" ,quartos, ,sala, cosinha, banheiro, c/terren.o de', ,330m2;" '

'

';"uuaJ. \".v ....u. •.nJ\.I.l.J.�"'t:l""., \"/� \fU�l."'u�,�· ua..u..u.ç.u�i;),� Ó.Li:U.1Ud
(/'-- casa c/ô�:hn�./Custo.,Cr$ 4U�UUO,OO.' ".,'

/"
"

I "", ...", J«"",...... U:... WV,CL,....'", ..........,...:.." ;';1\-LIi/V, Ut�-Il'-t ...U""''''''_ .,

BOM ABRIGO - .li,ua, Hermlllto Mjlles, casa: c/�
�U"'UJ:'''''''"'' :"" "''''J:'. "b""'V", baLUó""'" k' ..�<1 '" , '-a .... v... .

qúartos, � 2 salas, copa, cOSInha, banheil'o'," g�agf(m;, va-
.... "" ...v ue "..u ....."'AV "V"'4 U"'", ,";t ,tl1LLaU<1 t:lli. U�<1U.uVL'" randâ, parte de ,tras, sala, bllnheiro,' lavaIiderià,,:' 2
-n...".'-',uu".úu ut lH.llltHd lO LVU<1 VLi>LJ Ud :U,U<1-...'VHt.

quartos, cosInl1a, cnurrasqueira; telTeno dt}, 360m2,..;"�"'�'- .....,, '-'.I..j> U. VvV,VV. ut: tlUi dua. : cOIlstl'uçãó 180 m2. ,-
'

.. I

... .., .... "'.,i �"'�"Jf'"
COIq!UE1JiUS .:._ Rua, Desembargador Pedro- Silva,

'-'VUl 'H�J.aH"lalll�lILU i;:m lU anos. em ,piello centro, ,> casa, Cf 4 quartos, 2 salas, cosinha, 2, banheiros" em ter-
lia l:LU"ut: aU L<lUU UU J.t:;aL1U; J:'wj,Íu_ú lIaL'a ca�al ",tlU

reno de Hx�!:!, casa, de alvenaria. Cust� Cr$' 55.000,00
HiUÚ;' UU' ,,,,,,,,,ú,,,. "'.u, a llit:1JJUJ.: UJ.,,'" La {lo _WVllit:llCU j,laJ.'a

.

•
, aC,elta"proposta.

TSKRcNO CENTRO '

Rua, "A" Lote;:_59, do Lotealpento Stoqieck,' çom
12,50 frente para rua "A", lateqll 24,40. Preço •.•.,

Cr:jji 13.000,00.
AG:!tUN01WICA - Rua, Aristides' Lôbo" , terrélW

com' l� por 2a metros. Preço Cr$ 6.000,00.
ClU'UEIltAS1 - !tua, Joaquim Carneiro (lote 21)'.

- Custo ,cr$'ti.uoo,OO.,· I '

" COQUEIRpS I
",

:." "';'
,

.Rua, 14 de Julho ,no 220, 7 lote�l p,lirá ln,dústria,
.' mecfulI.1U ltl,ISU' - ltl,'/O - 1l$,20 - lZ;�O - 1;:1,.4,11 -
,

,1o,tiU t: W,ou metros, deo freme. Preço Cr$ 85.U09;VO.

IIL'
. .uÜM' A.olUliü - J:WJ. AlHenor lVlOl'alS, area de I �':

30U In;/, - 1;/,x:.::5 (lote n. a!'!).
'

I ,(:t:�TREITO " .

I'I ' .li,�a, i! 11lpe Neves ri. 23, 24, e 33. Três lotes sendú (,
.

2, a Cl':ji b .uuu"Uu' e i a, Cr:jp ';1,.OUU,OU, ! ,

TKINDA[)f: , ,
I

,1{ua, Lauro Linl1áres, s/.n. área 15, metJ1)s até !lO
metros de 1undos. Custo Cr$ 80. OUU,OO com 30 a,

.

bU% de ,sma1 o saldo a combinar.
' /

"

!tua Lauro Li,nhares, casa c/3 'quartos, uma sala, ,

cosinha tôda de azul:éjo, área da Casa 72 m2, área do
. terreno 16 x 45, casa com menos de 6 mêses de habite
se: Custo,.-Cr$ 18.QOO,00 (Trindade):.
" .

LfAGÓA DA CONCEiÇÃO
Terreno dé 20 por 40 metros, no melhor ponto I,

da Lagoa: Já todo. murado. /',

CANAS,V,II:IRAS
3 lotes com ,1.260m2 - 30x42, CustQ �' .

Cr$ 18.000,00.
'

. PÂNTANO DO SUL
Locahza'çào" Armação da, f-agoinha, área 12x30,

custo, Cr$ 5.000,00.
'

,

A L U G U E L.:,
Aluga-sé lima' iôJa e sôbre-�6ja' na rua Trajano,

201m2. ,.,1 .' ,

Aluga-se uma loja comercial" na rua Conselheiro
Mafra.' '- ,

..
'

"

,

ALUGA-SE _um salão com 90 m3 no andar supenor
da rua. dos Ilheus, n. 15.

,

\ ALUGA-SE '

I Aluga-s.e para escritório ou consultóriós o andar
.superior da Rua dos Ilheus" rt. 16.

_ 'VENDE·SE _

)
.

Rua Ma�echal Gama ÍJ'Eça' (Chacará dá Molenda)
_ Casa é/4 qU,artos, Living, sala de Jantar, sala de

estar, quarto de empregados c/banheiro, galagei:rt bem'
grande, coIri embutido, telefone, tavanderia. Preço
Cr$ 200:000,00 a combin'ar.

PRONÉL - Premotora de Negócios Lttla.
'I IMóVEIS

,

Rua Tenente Silrvcira, 21 - Sala 02 -� Fone 3598
'IFlorianópo'lis - Santa Catarina

ti,,1)L t6U ut'. l:"Vl�al.
cLI.r, .. ,V U.MCUS
AvartaWl:!mu Cf;': quartos, sala, banb:'eiros e depen·"

déncla:s ..
I::LilFICI,O _SÓRAYA
4 saias' senuo <.luas com 22 05 m2 ' e duas, com. '," ,"

;)U,90 1Il;/'., sito. a rua Veodól'o 18.
1:;1.)11"1(.;,0 CEISÀ' : ,,"

l�o pomo maIS central de Florianópofl·s;."conjunto�
I para' escntonos, e consultonos. .h;ntta'tlil" 'p\,q�e,na .

com

o.laHOe tlnanClamento., r

;"01 .'�:\

'Iii
' �I)II-II..HJ bt:I<:t:NHA4SER . ".

: No coraçao Cle �"lOnanopo1is, Rua, Trajano, n. 18."

I última-s umuaCles 'a, venCia sem reajuste Cle qualquer
I �i.h.4LU.reL;a.

/ "_ �.I. ...",,,,AS CENTRO

,CA;:;A, 'a rua, .n.aul Machado, casa de material c/2

I' l . quanos, :;aia, CUSlillla, ballhClro, uma area enVldraça·

I
<la eom o;/,m2., excelente VIsta" ·tém lugar para gal'Ü-
gtm. CUSLOo Cr$, �P.uuiJ,UO.

.

• CASA, Avemda HercIlio' Luz n. 186, área .do ter·
.' rel}O 25umt�2.� casa ç/pora.o habitáv�l, 3 quartos e de·

vpt:ndénclas. Custo Cr$ 75 .. 000,00. .

/

Rua ,Alvaro de Carvalho, casa c/4 quru;tos, sala.
i baFlheIro, cosinha, copa, lavanqeria,' dependências,'
,I, b�J..'(Ábe1l1.. /,

'

,
'

! Rua,' General Bittenco,urt, casa de material,� área
,

11 por 4, Custo Cr$ 20.000,00.
'

,<,� ,

,I - ,Rua, Alvaro de -Carva).ho, casa ,c/4 qUarto�i. sala,

I b.anheiro, cosinha, cop�" lavanderia, dependênc�as, ga·
'ragelü. ,

ri
. Rua, Esteves Júnior, Casa c/3 pavimentos, 'c/4

quartos, 2 banheiros, 1 sala ete televisão e 1 ª-rea de
verão, no 29 pavimento, 1 ql1arto, 1 sala de jantar,' co
sinha e living, sala hall' de entrada no 19 pavimento.
'Custo Cr$ 300,000,00 a combinar: ' ,

AGRONÔMICA
'Rua, Joaquim Costa, 'área terreno, 10x27 ãrea

enst. 80m2, casa é/2 q�artqs, sala, cosinha, 'banheirp.
, com 'garilgeni, Custo Cr$ 45. 000,00, C�$ 9.500,00, fi
nancIado l��la' CAIXA FED�RAL, saldo a combinar.

!tua, Servidão Franzoní, cas!! de' màterial, c/3
quartos, sala, cosinha, copã e banheiro. . (Casa tôda
murada). (:r$ 28.000,00. ,

CONTINENTE
,

, Itua, Hu.rpaitá,\ casa c/3 quartos, sala, grande copa
e cosÍllha'l esc:ritório, banheiro, 'dependências de em

pregados, com abrigo para, carro, 'área do terreno.
410 ITl2" (Estr;eito). i

Rua, Tenente JoaquJm' Machado, área construída
103 m2 - Terreno com 300 m2 ',aproximadamente, 'Cid,
quartos, sala de estar, sála de,jantar, banheiro"c'Osinha

, Ilmericana' construída pei:! Formiplas sob medida.

1_ �l.1Sto Cr$ 50. odo,oO à vist�� Tra'lsvcrspl com êantqs
����������������

i 0:.\ "",

.
Vendendo ,.

\,
.

\",

.

'iloati*ijij�' '�;p'�e$$O Bí:usqueItSf!�'
'

·
.

, '�;.. )# ) I
,

_ I,;

�ito_ráfl:o: �Úa�bPt1ú, �t*Ja1 e Blu�nenau 7.30-
,

1I,3Q - �º --. -ta ,;", ,�� ,..... ,i7<ª� -:'" 'EI 18 hs,
,

, :::àn�l�ll��., :,��f'>
.

�f:lã'à" "'5�1iist,a, Nova _

. 'P'rf,lIfto li
,

&tusque ,-:- 6�::- :�3 e 18 1:16:, .' ,"o,_",.,":ú._> .�"'
rigipió, Maior (Jel'!),illÔ ,e }'lova Trento __ . 1.3 e,.1J1 Il!l

.
"

'PASSAGENS:e:. tNlJOMENDAS PARA'l<:I'
'r,ij_ii��$. ça�bç>:(�'1Í. Ità,j�l: J'j'lqmenau. Oan�m-lhB. '_Safl
laãO aaÜsfl;\ ' ri�im(j,' ��JIi!t. Gel'emo, Nova rrentõ 'fo

,

I
' ,;Jhlifcili� I

.1

I .\

; • l' •
'-.

,MU1!ANÇASC ,tOCAIS· E PARA OUTRAS CIDADES
,DISPENSAMOS, ENG,RADEAMENT0S. RUA PÁDRE
R:OMA. '53 :__. 'fO�E '2'178 (- ANEXO AO DEPÇiS,TO

"

. MóVlÇIS, C,IMO

"

,.

� '1.,'
\

TERI't'-lft
,;

\ "\'
. r \;c.;. #o

I '

. Vende-se um terreno" Iocafizado à rua St,�:, L�#i�: �I
Trindade, medindo 12 x 26 m. " , '1 '

Tratar com Osmar nesta redação.
'

,'>
. ..,.

• 111'1'

OHGANIZAÇÚES KOERICH PROMOÇÃO '7U, jllforrn(l-;�
resultado da Loteria Federal.Lextraçâo do dfa'�7,lO,7 .

19 Prêmio 37.3ti5 - Um Volkswagen -'l�M OK,
29 Prêmio 34.241 - Um Vêlkswagen - 1.30'0 OK

,

, '" . .J.�',ilt.As .cautelas correspondentes ao primeiro <e seg

prêmios, não foram distribuidas. )

�

, Pl:óximo f sorteio dia 7" de no�embro pel�'Loteria
d�ral, mais dois Volkswagen Ze.lio>Q�ilô�etr;�;"

'

PUBLICIDADE JOALIS LIMITADA. t
Rua da Quitanda, 30 -, Sala 404·6 � GB�"
Carta Patente n. 274 � CGC. 3�,488�735; �''-r
Autorização' MF. d� ,02:7-70.'
Processo n. 3.001.638170.'

,

"

DEPARTAMErllTó ��ENTRAl J;>E" COM.P'Y:S ' -',�.
,

TOMADÁ D'e PREÇOS N." 70/1.oU':,o.
'

AVISO ,; ,I( ,

O Departamento Ceritràl de Compras' toma público
para 'conhecimentp' dos inieres�ados, <iue, rec'êberá pro:

,
postas de 'firmas lÍ�bilitadas l?I:eli)ninarrnerite, nos têrmos
do Decreto GE-15.12-6�. � 8.755, ate às 13: h�as (fo ,dia

,

27 de ,lO, ):Ie 1970,. p�ra @, fornecimento de .níMtfis, dest].
nado ao 'I'ribunal- de Gontàs do Estado.' ,.: '_I,!; ,;;,�,, ) � ,. '.' J. t " ;;

O Edital encontra-se'afixado; na sede do' Departarnenjz,
Central de Compras, à ';Prá�a Lauro Müller, n: 2f Fl�ria,
n,?polis, onde serão pre:S�adós os e'i:iGlarecimeq1QS neces,
sàrios, \ 1,' "

Florianópolis,,09 de outubro de 1970; ':, \,1,J "

Rpbens Victor', da, Silva .....,. DIretor Gerah' ," ,

( I

� ,
\i. Lt t

DEPARTAMENTO CE'Nrri,�L 'DE, C,Ol't,\PRAS'
,

,
TOMADA �DE PR,�çbS:, N. 70l1.098 •

,

A V I,'� 0\ "

. I�' >!O Departamento Gentral de Compras toma público
para conhecimento dos inte'ressàd��" que .TJil�l?erá p1'O-,

postas de, firmás habilitadas ph{liniiti�rment�;' noi têrmos
po, Decreto ÇiE;��5.12�69:' --r 8.J55,\até,' à,s '13, hqJas do dlll
23 de 10, de 1970, para O· forri'ecime1'\to ';�e 'máqtt1'na ffnilti.
plicadorà e de ';scré�er;' de�tillado '�o, Tri1'.unal��q�;IJustiça

o Edital encontra-s�' ,aflxado n�i�,�4� d,() D,�}?,artamento
C�rtral d,e 'Compr��,} Praça(L,all.r�' Müllel�>nj::2l-,Floria,
'nopohs, onde sera.o pre5ta!l!>s' o,s' esclateclmentos Ineces-

, • '

•

•

'
,

,

' "'I? � "" .'

� 1� e ,
• r

sanos, ',.,
'

\� �,

Florianópolis', J08"de, óúttibro:, de 1970;: ' 'J/f,1
'.

"

1; - '. ,

''l..\'
�ub,ns V,ic,tor da' S,ilv� �: Difetor; Geral�d .

/
I

"

". "
'

O Départamento .de .Éstrà€l�s; de), Ródag�m .,de Santa"
CL-Itar,inà -XUERSC); ,comUlüéá, aos, i,htéressa'do,s q'ué :,s,e afha
aberta Tomada de Préçós - Edital n; 8170, ,Rara a,.execução,
dos serviços de éo'ustr�ção de ;urila 'ponte ,JIÚ coricreto si}, ';

"

bre o Ri�' g�biró!:>a, na' rodovia SG-M t�eoh�'\ A��ílz�'ffi _
São Mai-tinho, coril' compríniento, aproxima(Jo ;i(J� 28, m, :

; , .' ,'" '

\'com p,11azó" de entrega dás prop'@sías até j às '

;Ji6E }feras do I
dia 22' dé�,outui:iro'ldo corrente ano.' "

'!h}
,

.- I '
'�, 1, ,',. .

.

-

,

",
,

Cópia do editaI e maiores· esclarecimentos'�s�rão obti:-
dos na Sede, do P:m.RSC; no, 79 ándar do EdiÚcloMas Dire;."

I

torias/ em Florian�poÍis. '

"

,

,

; "

!).:'!'!j

DERSC., em Ft\orianóp;élis;' 2 :de� :outubto . ae:rh1970 .

. Eng9' Civil Newton Tesserólli .,......:..' Respondendp, pela;
. Direç&o do DER/SC.� ,: ,

.

,,'�)I'Í}(; -" .]
"

r- ,�.,,o; "

AD,aGAD'O' ': -",��I�' J
" 'ED;HO'IVO�,'MIRJr>.1GÜMa; 'afêliàj"l'. , .. ,., ,,' , r

Iua Darval M'elq�:ía�:es de ,�P1Íi'i�,'lt�'1
'1 i,"

�
J" '<,': �1 i ','J '

�
,

,'.'plo. �8 _' 'Cll�t��a'\ �'O ,�Ipanh�t,�,. "" .!
<, " .,'

' � !' '"-.
'

, ,
1

'I,

"

1,';;., \:�:':;_. '/�t
,

, . , ": ' FI��aiJAp,�lis à "

!,'
Santo Amaro às 4;30, e, 1-6;,3Q hora'� _ :It.:í'
Bom Réhrb às 4,30 hótas'" ,,'- 'i ,l�'
Alfredo 'Wà���I, às·. 4,3Ô �: '16,30 I�Qlas ;t��,�\ ,

Urubici às 4,30\hóras ' 'L. _"
. 'I' I"

-,
•

\ � � 'I :. (:!'l::
--'

\

Rio do Sul ,às 4;'20 e l.6,.,�f.I,horas, ' . �I'L \ 1

SãQ j oagujm tIs 4�JO hor�s 'I' j , '1(,;' , ,.,

Obs._Os__hor�·l'ios cigl p�:ê\to.' "alI 'fun,ciOtlllm :,J�J!.qlÍdri�u�,'
"

..

, Unha;__. �i9 d_o\�M �. ;flodaí'lóP.o�if. \ \

'HORARIO..L \
'

"h
r' • " •

, .

parlida de ,; ! S' .

,

,_
r" \,)f� '. ,,'

'

"

\

: ," .. ,,'� \' "C\ RIO 4�Stll,�\
't'IQ.-íanó.poJi� às 5,00 e ,t4,OO)l-braS "'�l"" ,

Alfredo Wagner às 5,00. M;OO' e- 17,OQN.mras
I Urubici e São J'üiú:juim às 5,PO .hàras '/� .!..

Itupohinga às '5,00, '14,OÜ e, 17.,00 hora.s., -

/

�-:'_-':--"���--;'---:-:---'��-:-71'�: �-':;',! -� �q tf:--------
, 'Radio fêlevisão e ;trâ,slsior,,�:,>

ÀÜLA'S' TEÓRICAS E: PRAfJ'lC�:S '. ".
/DtU�N�S E �O'f(!R��S', ',:.:,::'"
INICIO ijE NOVA TURMA, ,moj., "

\, '

, I,

'Informações: .
,

�stOIJ;A
,C_LEMEI'ilTE

.

..

RRU,MJIi.$;, \ttOl.
SArnAS DE LA,GES:", CaEGÂbA: 'ti:_F'POLi� "

'5.00 baràs � "\

. ··lt' ..�;,&tiõi89
•

, , _ .... "
\ ( .'1'"

,13.00 horas' •
' '''21.30ShQ1:BS·

121.00 horaj'l' , "5.30 'hdf3A '
.,

SArDAS D� F'POLl;� . r,HEGAn'i p!�\�í;;.\GES
5.0.) hora:s " i ",

"

1,4:3i�\h�i-�; �
13.00 bl)r�s,

"
21..��,i��o1'!� ""

� ,

> ' " .J:: \, !J
21.00 ht..ras ,

"" ,·p.ao.,hor.alf .,

Saídas de Floriarl,6pb1i� _;_ São Miguel d�.f)es'tà ' ...
,

\, J!1.OO, hotas ' diàriamenfé' : '. I ti I

S'al!1ss {le São Mif!,uel dq �ste "7 Flodá�puorbj
, 7.30 ,horas diàrlamentp ,

\1.' (
,1\ "

CARTEIRA 'E�TRAVIADA
.

Foi ext(aviada a oortcira de l1lotoristtr"'tlf' . �orge,
, , �,;:o,

1Ltiiz Save de FEeitas. , ' ,

. 1 �
, . l r

'h':#'":,,
'f'.JUj!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Hoje, se você'and�::angUstiado, seas coisas não,e.stã.o lá muito bem pa
ra o seu lado, 'se você' ,nda dep�do. irritado ou nervoso, você já tem,

(r�,"������',,�,'�����"'�"'��'�'��-�-

LOBO & DAUS'SEM +. tIA. I.rDÁ.
COMJl:RCto Dt �uTOM()V�ís � OFICINA

Rua Dr. Frilvio Aducci, 952
VF:NDE - TRocÁ.:... Fi,.NANCIA.- PONTO CERro

.

. PARA BOM NEGdcIO
T1<.�MOS PARA VENDA:

'

,

Volkswagen 70

Volsswagen OK

Volkswagen. 64
Volkswagen i................... 62

Aero Willys 65'
Fissore DK;W ,. 67 motor S
DKW 'Vemag '.................. 63
Gordini : ; . . . . . . . . .. 68
Gordini ..•

' ; .I••...• . . . • 66

l
Aero' Willys ;....... 63

.

Karmanguia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 1(1" eh,evrolet I.',lwala ....•.......... 68 - estado :, .,
de novo. I

i _- --__._-----

\

-,--'-----,..-..:_.:.;--.,-- _.--�-.-,�.�----.--� "5,

��. :-"� . .' .'

; _.

'la ,_o .,

.

..�.
.:c,

I
'

SUNAS: .INFORMA ÀS' nONAS: DE· CASA

! "If: ;\. ftd"': ,.�,
I i ...• .".reçQ$ ,,ª; �p .: :,

.' .

A VIGl1RAlf:'DURAN'TE 0,';81:$: DE/O'urUBIO ,,',

PROÍJ�'l;OS: ,',< �'.<:':;, ;::�;::l<.l" "UN��,E :
.• ,

';,'
'

PRBÇO�::,M#:,' .,: !

Arro:l! Japehês .... .

' .' )pfsF!.e.!" '. :F:kg 0,75
Arroz' aguÚla'. 404. espéCial .�r1!-n�l.· .) :!�!i :. P;82
Arroz, branco e�trà '. 'grân(al

'

1 �� O,!,JO
Arro:l arnarelão :extra:

" ':gi::àn�i .1 kg� p,8.4
Arroz br&nco' extra pacote. ,[i' ��g�.

.

4,�0
Arroz amaretão extr'à: ��Gófe 5 jçg 4,30
A,.ucar refinad�' . pu-côte t : I�g ; 0,90
Açúcar re.finado "'pacotê 5: kg 4.40

,; "j" d .!lU rcp ,gra;',nel., f i, � :(:i(l
'�afé torrado nioi90" ';p��:üt�

.

i/f:kg .p5
F:xtl'at.o de: tom'�te "

,', ; ; 200 ��r 00'3�5?Farinha de' mà,lldiocll " ;granel '1 kg , '
..

Farmha de trigo
,. "

. pa6ot.e J�g f.o5
Par.inns de trigo p�cote'.�, kg, i ao

i� Feijão prêto .g.raria � kg i,3Q
I" Fubl\ de mi�b:ó p�cót� 1 k' Ó,S5

.J Fósforos . .i.•• "'. ,
.,

. ):';p��ot�, _ ,,�O· c� HAõ
1 L�1té' natural'

, i,c

l.'L '

�,Q8.
, LeUe em �P'Ó, lllteg,rªl • laia 454:�.r

'

I 3,5Q
LeIte' tr'nl pó' ijlst8,ntàneó ;' lat� 40Ó.��i- 3.�'P
La

.

de aço:_:. _ '.' p�Ctlt� 9 O,;if.!
Macarrão sem., Pv.cis ".

'

. pacot� �iO.gr· , "
.

Q;89
Macarrão, com ovos ;'pilc�tà ' .00 gr

,

lj05
Massas; pàr�>:sopà' !', p�c(;té 2U�, �r., 0,55'

i Malzena .: .

.f
. pacote 200' gr "0,60

, M.alzena
'

.

. p.àc6te 400 :gl' 1,05' �.
"VlaIzena .: ,

' ,:t "'J),acoW . 8do, '''!Sr ::; , 1 90 :

Manteiga
.. /, . pacote 200 ·gr· Óo .,

Margarina ve'getáJ i�Íllefes . 100: g . O 40
Mortadelá',' "

, �. 'i kg , 4::W�
Ole(I de soja '..,.. 90.0:mI' 2;8.5
Papel higlênico, pOPillJÍ,t- ',;. 'rÓlo 1 Oj25 " I
i:)aJ reflnado

'

'. J:)à<5b�e 1 �g . U;4U I
Sal GIoid6 ..j

,

bàcoté 1.! kg í>,âb' I
8abã9 em <JeGl.a\{d P��::., _

<i ;': :,' ;1 'p: .

;. . .' ',Ô!�tç ,: I
ll13SE�YA�Ao.::;.",,� pt.h:õs .Wá1tlmbS J ÚX�ad� Ól\ p.h;��nte, "ll$t�

nM ftbtaríg�iú�tódtts2_ãs, hÍfü'càs'�ébmeid�í� • 'Ai; ,ci\�jís �iitti�i�ahtê�
,

da ÇADEP està9.,Oti���Ma��.�'_t�t::�ei? "in�ribs ���:.JillS mlÍrcás �êS$�S I
produtos por pre.�,oé�.lq\le: n,ao';]exce,d8Ill B.os·�:.f1xaa9s.

,.�

·i, I
,....-...j--·=�.��:��-=.:=:;:�r··_:-·2.:

.

; ..,.

';�����'_'��'i

I
I

Investir- ou fazer �

seguro paraafamilia?
NoFundo ·CrésciriCi:o voce fa� as duas COiSàS aomesmo tempo.'

.

Elista você aplicar ',pelo PialJ� de
'

O outro ,garante a integralização de,
Inv"(s'UtJ1enlo Mensij,l Segurado/" PIMS. seu plano de investimento.

E UIll ·llÔVO plano de aplicação lan" Í\o�ure hole mesmo um agente BIB,
çadQ pelo l�undo Crescinco.' aSociedade Corretora de sua preYerên-

.

Ele funciona assim: você aplica Cr$ cia óu. uma das agências dos Bancos
100,OU mensais durante 60 meses em autorizados.
cotas do Fundo CI;escinco.· �pl'oveHe esta chance para ganhar

Com a valori:lação do Furido,' suas dinheiro protegendo a família.
,

cotas também valorizam.
Para você tel' uma idéià, em 1969 o

Fundo Crescinco rendeu 130,29%. E des
de seu inIcio, em 1957, mais de 12.000%.

O que diferençia a aplicaçao pelo
PIMS de outra.s existentes no mercado
é que ela. esta coberta 'corri dois segu-
ros· de vida. . �.'

l.lm dêles garante à)lUa famiiia ulIIa

quantia correspondente aO Va!01' ,atua
lizado de sua aplicaçãó.
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P - Dr. Santaella, o que é psíea
nálise'!

medieval. Na Idade Média, a do

ença mental era considerada como

uma "tomada pelo demônio", tan
to que' a prática terapêutica eram
os exorcismos práticas violentas,
castigos, flagelos, para "retirar o

demônio" do corpo do indivíduo ..

Êsses conceitos prevalecem, prin
cipalmente nas .áreas mais íneuí
tas.
p � E aqui em Florianópolis ainda
é assim?

�

Sanlaella: 60 a 70·/· 'são nerVOsos
Eu sempre achei dí:l'. maior �p'ortância entrevistar um psiquiatra. Tal opção: Continuar assim" ou procurar um tratamento que leve a encentear ticas mais· acentuadas d�. um dos

VíOZ tõsse o caso de !ddzé� que a mente humana também tem razões, que á: uma solução. sexos. E' o caso dos hermafroditas.

pró,p.ria razão desconhéce, Se nós tivéssemos noção do ;pouco que sabemos Da maneira mais simpática do munido, o Dr. SantaeIla se propõe aqui E ás razões psicológicas que são

O_I:: nós mesmos; e procurássemos 'cobrír esta falha, 'talvez as coisas se com- a explicar a você que psicoterapia niã:o é um bicho de sete cabeças'; a esela- as mais frequentes. O homossexua-

plicassem um' pouco, n.,as posslve�meI�te também simpIM:icassem muito.
.

recer algumas dúvidas; a contar curíosídades (você sábia que
'. Freud não Iisrno pode tornar-se uma forma de

Pois bem, a oportunidade surgiu. Dr.. Antônio Santaella, conhecido de era bom hipnotizador?); a ,falar sõbne seu trabalho e também, isto é muito conflito, um processo de compen-

tados nós (o que disp�psa a.presentaç�es formais), e precursor da grupote- imPortante, dar uma aulinha rápida para principiantes, sôbre Psicanálise sação..Num homossexual, temos

rapia em Flortanópolis,"
' ,

(no mínimo é cultura geral). que entender sua formação, todo o

Espero que vocês gnstem, como eu gostei, e se entusiasmem, como eu seu' desenvolvimento, e compreen-

me entusiasmei, der, se as razões não forem ll�oló-
ANAMARIA gícas o que na maior parte das

R - A psicanálise surgiu nd fim

do século passado, como conse

quência do estudo da hipnose, com

um médico neurologista chamado

Sigismund Freud. Na época a hjp
nose era o assunto do momento,
é vários médicos estavam -empe

nhados em descobrir o. por quê
de tantas modificações no com,

portamento dq paciente hipnotiza
do, Freud também dedicou-se a ,R - As dificuldades estão sendo

êsses estudos, mas com uma men- destruídas, e eu noto, mesmo aqui
talídade evidentemente organicista, .ern Florianópolis, a modificação
dada a sua condição de neurolo- dêsses conceitos. Hoje já se pro-

gista. Êsses estudos levaram-no cura o psiquiatra com menos te-

até o "inconsciente".' Assim, cabe mor, Antigamente, a idéia de ir

a êle, não a descoberta do íncon- ao médico psiquiatra era como

ciente, mas .a utilização dos ele- que conspurcar o nome da Iamflía.
mentes já conhecidos sôbre o in- Talvez o conceito de demônio que

consciente na compreensão da ainda exjsja., inconsciente no povo.
'mente humana, numa base p ro- P - Qual o objetivo do

,
trata-

. '
.

\

funda. Freud não era bom hipno- monto psiquêátrtco? As· pessoas

tizador, e depois de alguns estu- normalmente alegam que não vão

dos sôbre a terapêutica da hípno- ao p,si-quiatra porque "médico ne-

.se abandonou-a, tornando·se um nhum vai .resolver meus .proble-
estudiós� do ínconscíente. .Acho mas, nem pagar as minhas con-

que 'foi- aí que nasceu a .psjcanálí- tas".

se! ou seja, o "estudo .do incons- R - O tratamento -psiqufátJ.1ico
ciE_mté·". , permite ao 'indivíduo o conheci.

P -::- '<;lual a evolução da terapêuti: mento daquilo que êle corlside.ta

c� psicanaIística? ,
como seus· problemas, como �m-

.. 'R' � Sao vá'rias as ,escolas, a possível de solucionar. Mas átravés
Pflrtir da escola ortodoxa, de do conhecimento dos seus fenôme·

Freud,. Adler e Jung,. embora dis- nos êle pode 'encontrar uma saIu·

cípulos de Freud, separaram·se do ç.ão. Pelo menos, os seus processo�
Mestre, criando novas escolas, com de compensação êle passa a ,des.
análises diferentes. Atualmente, a truir, porque passa a viver uma

'esco�a mais importante, aceita realidade. O indivíduo não pode

ql}!lse que totalmente é a ameri· fugir à sua realidade. A psicotera·
'cana, chamada escola ,cultural, pia então da a êle" a possibilidade

ou' �,éo-culturalista, iniciada por de encontrar, êle mesmo, urna .fór·
:Kare.p. Horne e Sullivan. mula 'que vá' satisfazê·lo para,{ .nO

.
"p'� Hoje em dia a palavra neu· mínimo, eliminar as consequênciás
róse

-

é usada para eXlpUcar. pràti: da neurose, a solução para, a, ,ano
caníente tudo. CIínicamente, o que

! gústia, que é o mais importante.
é"'a.neurose?· P - QuaiS' os sintomas da Deu-
R ,"--o Neurose, para alguns auto- rose?

re's, seria doença. Para':'oúhos,' se· R - A própria angustia já é um

ria' uma modificação da personali- si�toma. E' manifestaçla 'por tris

da:de, causada por problemas ema· teza, mêdo, sensação de falta de

cionais. Eu considero a neurose ar, opressão nó peito ou na cabe·

cpmo uma ante-câmera de uma ça, desânimo, irritabilidade, inqui·
pertQrbação mais séria,' que é, a etude, palpitação cardíac�, ·iI).�ônia,
psicose. Mas na· verdade, para que vontade de chorar, quando ilão
o indivíduo seja neurótico é pre- vontade de morrer.

ciso que tenha alguma perturba· \ P - E' muito grande a percen·

ção, que sua poersonalidade tenha tagem de doenças aparentemente
siÇlo modi.ficada pelos choques clínicas que têm fundo emocional,?
emocionais que inenvitàvelmente

.

R - Sabe·se qUe há uma grande
emocionais que inevitàvelmente quantidade de poessoas que têm

víduo. doenças de fundo nervosO, emoeio·

P -, Qual a düerença entre a nal, embora aparente,mente, sejam
psicoterapia de grupo e a psico· clinicamente doentes. Eu mesn;t0
terapia de grupo e a Ipsicotera;pia .escrevi um

..

' trabalho, apr'esen�ado
an,àlítICa? ,

em Congresso, e que será 'publicá·
,� - A psicoterapia analítica é do por uma revistà do' Rio; mos·

qih processo de tratamento em trando a frequência
.

de doehÇas
que o fuedico,. através de um rela· nervosas que condicionam e�h�s
cicíbaiÍiento paciente-médico, pro· distúrbios clínicos. Uma

.

grande
cura transferir oU modificar tôdas quantidade de pacientes que en·

. �Ciuelas ansiedades que estão mui- tram em hospitais gerais. é com-

tas vêzes acobertadas, e :que são posta de indivíduos. que têm per·
inconscientes no indivíduo. Êsse turbações emo'ciomiis, e a peicen-
processo dá ao paciente possibili- tagem é o-e 60 a 70%. Mas dificil-.

.
dade ,de uma solução, mas requer mente lima pessoa pafisoú p'el� -vi-

muito tempo e, 'consequentemente, da. sem um incidente neurótico, e

se torna caro'. a fr.equência da doença nervosa,

A grupoterapia é um processo da doença psíquica é inegàvelmen·
de tratamento em conjunto, um -te, muito grande.
tratamento .coletivo. Isso traz uma ,P - E '0 homossexualismo?'

redução na despesa, o que já é R - A psicanálise trouxe a pos-
uma vantagem. Além disso, há sIbilidade de compreensão dos fe·
também uma interpenetração mui-' nômenos homossexuais. O próprio
to gnmde entre os componentes conceito báSICO da psicanálise mos·

do grupo, ulna solidariedade que tra que O ponto de vista que pre·
.
resulta do encontro dêsses pacien· valece, a energia vital dos , sêres

teS, que dá ensejo. "ao, surgimento humanos é a libido" ,encontrada na

de uma no-va dimensão terapêutica, energia sexual. Segundo Freud" o

que é fenômeno de colaboração indivíduo' passa por uma transfor-
'entre os. pacientes de um mesmo mação, no seu desenvolvimento,
grupo. . por uma. transposição dos fenô·"
p - �omo se desei1vol�� a1Iru. � Y�t, Il{.��� !i�'f��tal!ia��. ,.,� r' IÍiç:A:;,l�;

poterapla? '. logm do, IndIVIduo :fêsta-' '! 'tanibé'h'" fi

.
R .:_ O grupo é uma espécie de dependente dessa' transform:ação

.

composição familiar, e em todos os sexual. Há uma fase em que o in-

grupos
'

observamos a passagem . divíduo não tem uma diferencia.
de três fases' características: a ção psico·sexual. E' a fase infantil,
primeira" de ambientação dentro que vai. dos 5 anos até a pUberda·
do grupo. E' uma fase bastanta de. PQr um estranho fenômeno, as

caótica, pela dependência quase crianças têm, nessa fase, uma ori-

que total que o paéien�e tem do entação homo·afetiva. Os meninos

médico; a fase intermediária, no· têm mais atração afetíva par�, com
tadamente agressiva, quando o os meninos, os interêsses são os

paciente se sente' perdido, sem a mesmos, os desejos são idênticos,
proteção do psiquiatra; e a fase o mesmo acontecendo com as me-

final, que é a da aproximação, da ninas. Esta seria uma fase homo·

formação de pequenos grupos' den· afetiva, homossexuaL Assim, no

.tl'O' do . próprio grupo. O' ideal é, indivíduo adulto, a homossexuali·
quando o 'grupo está amadurecido, dade pode representar uma regres.
atingir uma forma homogênea, a

. são, uma vontade de viver nova-
Gestaldt. mente aquela fase infantil, de gran
P - Por que as :pessoas flesistem de satisfação lúdica', satisfação nos

tanto ao tratamento ,psiquiátrico? brinquedos.
R - A doença mental· tem um ElÇiste ainda a razão bioló�ica.

sentido muito dramático para o Constitucionalmente, pode haver

paciente, E parece que o conceito uma perturbação no indivíduo, de

que prevalece é ainda o conoeito maneira' que êle tenha caracteds-

J, '

t 'i
.

i
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aproximação até por intermédio
do cérebro eletrônico?
P - O que o sr. acha do eletro

'choque?

R - O tratamento pela eletro

vêzes não é.
P - E a psiquiatria pode resol

ver. o homossexualismo?
R -. Quando se tratar de

choque, iniciado nos anos 30, teve

grande repercussão, mas foi cria

do especialmente para pacientes
psicóticos. Atualmente, a terapêu
tica pelo €letro choque só é utili

zada em casos excepcionais, de

grave depressão, casos em que o

indivíduo tende para o suicidio,

quando é necessário obter-se resul

tados imediatos, para livrar o .in

divíduo da idéia do suicídio. O

tratamento pelo eletro choque é

econômico, por que tra:z resulta

dos, e resolve rapidamente.
P - O !lSO da maconha cria dis

túrbiu+mental?

um

homossexualismo mais neurótico,
de situação. Êste, embora seja di

fícil, a psiquíatria pode resolver.
P - Como o sr, explica essa In

flação -do' homossexu.alismo no

mundo?

R - Eu, particularmente, acho.

que. à ..homossexualismo, sempre

existiu. Até os fatos .da antiguida
de revelam êsse íenõmeno. Mas o

que existe na atualidade � um

maior conhecimento do problema,
uma maior aceitação. O homem

hoje é muito mais realista. A me

dida que a civilização avança, nós

estamos tendo acesso e possibjli
dades de discussão de todos os re-

R - A maconha, pelo seu uso

'continuado, não deixa de ser' peri
gosa, porque cria o hábito. 'Talvez

mais pela fantasia do indivíduo,

que fuma maconha para.' se sentir

bem. Eu mesmo tive casos de pa.
cientes que sofreram uma altera

ção muito profunda, orgânica, le

vando-os a situações multo sérias,
doença mental grave, pelo uso

nÔmeDOS. De maneira que o que continuado da maconha, assim cu-

está acontecendo é um conheci- mo outros produtos entorpecentes,
menta -maís profundo da persona- ainda piores. [�maconha é uma

Iidade hlumana, e a- aceitação. Re- compensação: Na verdade, não é

c�'D.temeJilte ':houve um congresso bem a maconha a doença. O que

de, 'psicologia, parecê até que . um é doente � á personalidade do iu
congresso. religioso, em que um divíduo que usa continuadamente.
'dos temas' era: Aspectos Positivos '11;le usa porque precisa de um de

0:0: HomossexualismO. Por absurdo rivativo, assim como o alcóolatra,
_que' pareça, a verdade é qu,e en· precisa de uma forma de contesta·

contraram uma razão para o ho- ção: Precisa é. alhear·sé um pouco

xnbss�iualismo, ou ,pela
.

menos, \ do .mund'a: 'l'orrÍar·se e sentir·�·e
Um 'asp�cto, pOSitivo. O homem dife,rente. Mas.os aspectos destt\:li'
',atual., éin vez de ,combat�ri .

em dores existem.

veZ: ·de destruir; está co�pr.eénden- P - O· que o sr. acha mais' imo
'do� 'E,,'muito mais humano. portante em suas 'experiências' e

. :. p �:·O. que ô . sr. acha do cama· trabalho?'
-

vai? Psicól6gicamente, qual é a R - As minhas experiências psi.
• .explicação ,para, tanta alegria? quiáfricas têm me dado mais st!

R __:_ O carnaval é' uma forma de tisfação nos últimqs anos, quan�_i
def'esa-,

.

utilizada pelo indivíduo pa- eu passei a me interessar por a;�

ra' 'njiscarar a realidade.
.

A pró· pectos mais profundos da pers(

'pria"alegria seria. uma fuga da ,rea- nalidade hum9-na, orientando-mI'

'liqÍ),dE:{' À explosão de alegrÍf1, en· dentro de uma terapêutica ma'i'
.' c'ont,iact'à' no' carnaval, muitas" vê· humana do indivíduo. Acredito. qu

· �e'�, �é '.traduz como uma forma de no futuro a orientação psiquiátr,ic8
cOIhp.ens�r os confliÜ'>s 'que. o ir' .seja ma-i.s dêsse caráter, pois des.,,,

· diYid,UÓ' tem, no cs,so, com a so- maneira o médico se humaniza.' ()
• ciedade.: � ::, médico rpodgrqo precisa ..

ter ba::;

P - O que 'está acohteêe�do com t�,nte conhecimento da' 'psiq'uiat'ri,a,
a sociedade? H�ppies, dr�ga�, 'fIô. pelo menos da psiCOlogia médica,
res, pa.z, amor, mm, midi, Magia para que tenha mais ,contacto, urr18
Negra, vida em comuqidade, o que pemtração m'àis profunda' na· per

, represent.a ,isso tudo? s9nalidade de qualquer' paciente.
,
R �. Eu quero 'éter que' ISso ·tu- Atualmente, estamos realizando

do é ulna 'consequência do desen- aqui em Florianópolis, .uma expé·
volvimerit'Q que 'o mundo atraves' riência com um' processo terap$u·
sa. O homem cadaa vez tem mais tico moderno, chamado "tetapé;:·

,

confôrto, 'não se cansa de obter �ica comunitária": Em. nossa clíni·

vántágens, de �perfeiçoar as no- ca em S. José, o Instituto São Jo

,vas descobertas que possam lhe tra- sé, estamos utilizando êss,es prcicr:"
zer mais confôrto. Ao lado disso, sos pSiCOlógicos sociais de trat';

o conhecimento humano está tra·· menta.'

zendo para o indivíduO fenômenos O paciente vive numa comunid�

que podem ser negativos; está des· de, onde encontra cornpreons'i'
truindo ttldo o que é tradição, está pessoal treinado' para atendê·l'

desmistiÍicando tudo' que eta tido Gnde se sente bem. A bôrapêutl''''
como' v,etdacteiro, dogmático, po· de ambiente tem a finalidade c;ji:

deroso, �in tod6s os sentidos, prin dar novas formas' de comport".-
cipalmé�t{i no reliiÚosb. O' homem menta, facilitar o ajustamento fi -

tem ac�sso ao tionhecimento das cial, partiCipação em uma atmo::;·

coiSaS, e isso fàz, com que êje des· fera cordial de apôio, com reduç{,:,
·mistifique. Os padrões de cultura do nível ds ansiedade do doente. i::'
estão sendo destruídos. O conceito a atividade no ambiente psiquiátTi
de moral está sofrendo uma hans· co, criada pela praxiterapia Heri
formação. Nós podemos ver o fe- pia através do trabalho, da recre

'nômerio relacionado com o sexo. ção, ludoterapia), tudó feito eli!
O sexo era a base dos padrõ!')s. eti· grupo, visa ,mobilizar interêsses

.

r

cos, na E�a Vitoriana. E hoje, êsse capacidades,' encorajar respons;'
padrão de moralidade está pràti- biliclades, descarff�gar energias
camente destruido. Mas enquanto ansiedades reprimidas. O que nó:'

acontece tudo isso, a confusão, observamos às vêzes é o seguinte.
a revolução, o conflito estão gene· o paciente, depois de um' certr

· ralizados, / tempo, tem díficnÚlade de se adal
P - O que o sr. acha da pai·a,p. tal' IiJ.ovammte em casa; pois é n,

sicologia? lar que êle normalmente encqntrrl
R - O assunto da parapsicolo· multas conflitos .. E é aí que já S'.:

gia, considerado pelo· aspecto cio Pode utilizar um outro tipo de I,:·

entífico, deve ser muito interessah- rapêutica, que é a terapêutica s::
te.' Acredito que há muitas coisas cial,' através dos a:ssistentes sociab,
estranhas, pelo menos coisas que ql1e 'vão resolver o problema
ainda não compreendemos, que ambientação. do paciente no la

poderão ser explicadas pelá para-. _
Gomo se vê, o tratamento hospit�

�,st ". "�a.j.���,jarri.!t.: razõe�, 'Jf�ri:la:S,.�:,';';'.1�';·1�Oi.!'};.: .��L R.. en.l. mlj.lpAo!t.ie., l �.i.lL!" .. ··l '-',':\0..".,)-""1-

,�'
""i 'i�",;<,;;.- .:, �;A}·\,.r'r'i"J:� '4:; 'S!i��"i'iÇ':r )"t�f;<- ,<' ,�!.. -t. "�'��'" -r.,.,�

�ele !;ln. 6$:! ma.iS: p tler<;í50'.s 'q"1k o '�
.., f' nJt'ÇlO:' ,,ic.í! ':I..'r;náisJ:r.eStJlito"·l:{;fs�&1çã(J '�i.,

'

1 . �.' '< I
•
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I :\:,." ��"( i; .�.. ,�, �� ,,' .

indivíduo p6(,ie pos'suir, fi qúe ain·
..

'

b doente dentro�' do nospital.
.

."
.

�-
da não' estão bem esclarecidos. P - Quanto custa um tratament!.1

Quem sabe se o homem não po· de grupo terapia 'çom o senhor?

derá ter conhecimento e utilizar R - O tratamento. de grupo (,

muitos dêsses processos descbhhe- econoinico, uma das razões de esta;:

cidos, qUe êle não conhece em si sendo tão difundido. Nos gran&
fi'esmo? Eu tenho a impressão centros, o preço no'rmal é de Cr,

que a parapSiCOlogia procura mos· 30,00 por .sessão. Nós fizemos uma

trar êstes fenômenos, aindâ . des- expe1liência, aqui no Hospital do:-

conhecidos, mas que poderão vir Servidores, de tratamento meti
a ser explicados por meios físicos. ante um pagamento irrisório, c:

Mas 'não há nisso nada de Cabalís· Cr$ 10,00 mensais, com uma sessão

tico, nada de mágico.'
P - Eu sei ,de uma, opinião sua

de que daqui a alguns anos a ,pa·
rapsicologia poderá ser feita por
'cérebros eletrônicos.

R - Talvez um pouco fantástico
mas' quem é que pode dizer' que
não? Quando nós assistimos o

progresso da televisão, o progresso
de tôdas as formas de commlica·

ção, quem sabe se o homem não
virá a produzír êsse fenômeno d�

por semana. Mas o que se sabe ('

que não há pOssibilidade dess:\
fotma de tratamjlDto ser gratult".
porque isso cria um problema. O"

pacjentes abandonam o tratamer.
to. POr uma razãO' dinãmica, o pr
ciente tem necessidade de 'contr
buir, de participar, mas cont:'

buindo, para poder eXIgIr ta."
bém. Seria esta a' razão. Mas cl·

qualquer forma, o prêço é beu,
aoessível.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Ferroviário tem, hoje, difícil
compromisso pelo Carne- "ato,
pois joga na cidade de c-i '11j1a,
d11�t!0 combate ao conjunto do
Próspera, ilocal, no enconr de
maior irnpo .. tância da 9.a r-r- 1'1da
do' returnoí iá que estarão ente
a' írente Lder e vice líder.

Quatro nontos: estão a S'" ':ri
los. o que equivale dizer q'1C rrna

vitória do rubroregro sçbrc o ("'a

dro da terra do carvão r;:;;:. nn, ,-

tará grn"d" �)asso dado por .'nla
e seus nucilos paa a CO'.lQ'·;3ta,
pela, primeira vez, do cobiçado
ga'ardão máximo.

Além do Pros+era. outro ch�'e
estará na exnectativa do r�SL1.t �,10
desta -tarde, em Criciúma: O Avaí,
que está um pontinho atrás dos
mineisos.: .Vencendo o Prósnca a

batalha, voltarão a ser boas as

eh ano-s do "Azulã o 70" de ser

campeão, a_"ós quase 25 anos de
espera. O Avaí hoje não tem

(f!O pelo Caoneonato, j{\ que a

tabela reservou-lhe a folva. N 1 1'0

dada segui 'te, o ;'OSSO m-lhor re

presentante jorra em Itajaí, d"'ldo
cembate ao Barroso, na III -sma

O"1Júblico esportista da Capital,
_que hoje passaria um ""domingo
em em' branco"" não pOSó'·e o pm

geriho 'do presidente José Amorim

em conseguir um amistoso de al

ta et1�vei:gàdura,' vai, vê-lo, à tarde

no estádio' ""Adolfo Konder"". qHe

deverá apresentar uma fisiono

mia diferente, com muitas bancJei

ras e, inilhares de aficcionados vi

brando" -com ·os contornos emnoll

garít,�s que que o espet<iculo ceta

mente não deixará de ogerecer ..
,'J; I'

Enfrentam'se Ferroviário e A-

vaj .. ,N.ão o ':"ferrinho"", que con

unhas e dentes vem mant'�mdo a
, '�.'!' .

.

.

.

pontà do Campeonato barriga-ver
de, . .8. qüe. hoje, em Criciuma, vai

tentar passar pelo, conjunto do

Esportes

,.

rio

t

não jogando 'o Ferroviário que en

frentará o Guaraní. Na l1.a rodada
folga o Ferroviário e igualmente o

Avaí que enfrentá ria o bugre ser

rano" .:

I

O jôgo desta tarde em Criciú-
ma empolga tôdo o Estado e, a

julgar pelo interêsse que desper
ta na terra do carvão e em Em
barão que levará boa torcida. "Tem
se C01110 certa a quebra de todos
os recordes de bilheteria em jogos
do Campeonato.

,FIGUEIRENSE; EM "RIO DO
·SpL,

O conjunto do Figueirense, que

domingo estabeleceu 4. x 1 diante

dó Carlos Renaux, tem um com

promisso difícil,' a ser 'saldado na

cidade de Rio do Sul. Enfrentan

do o Juventus, que domingo este

ve em Blurnenau, onde empatou
COm o Palmeiras por ° x 0, o mes

mo escorre do encontro aqui dis

putado no turno entre alvinegros
e riosulenses. Com as dispensa. de
Édson e Carlos, Ramos poderá
voltar a seT o titular da camiseta

11, passando lati para a meia es-

r
querda, já que 'qualidades de ar

mador não lhe faltam.
DEMAIS JOGOS

Os de uais encontros da roda
da reunirão Carles Renaux e In

ternacional, em Lages, jôgo inclui
do no teste n.o 19 da Loteria Es

portiva; Olímpico x Caxias, em

Blurnenau; América x Barroso,
em Joinville e Hercílio Luz x PaI
meiras, em Tubarão. Além do A

vai, que tem a folga, não atua na

rodada o Paysandú, visto que o

adversário que a rodada lhe reser-
.

vou - o Guarani - lhe fez a en
.

trega dos pontos.

ARBITROS PARA HOJE
Juventus x Figueirense em Rio

do Sul - Alvir Renzi
Hercílio Luz x Palmeiras em

Tubarão - lolando Rodrigues
Carlos, Ren aux x Internacional

- Roldão Borja
O'írnpico x Caxias - Antonio

Rogério Ozório
América x Barroso - em Join

ville - Pedro Moura

Prospera x Ferrovia rio em Cri
ciúma - Gilberto Nahas
Avaí x Ferroviário do Paraná

- Arbitro de Curitiba

iftterestJdual é O
dd Huje no D onder

naense que se constitue num dos

cartaz'�s em poümcial do futebol'

nacional.

tóri.a hoje do Próspera sôbre o

codomínio do Grêmio que esta

tarde veremos em ação, o Azulão

vai procura jogar o ,fino do seu fu

Debol, conquista.ndo uma vitória
reabilitadora, derrotado que foi
'domingo último, em Brusque, pelo
Paysandú, pelo escorre de três tên
tos a zero.

Espera-se uma arrecadação coa

dunante com a importância do es

pstáculo que vai reunir duas das
- mais expressivas, fôrças. do futebol

dos dois Estados vizinhos e rivais.

De espetaculos dêsse ja depennde
o resultado financeiro do choque,
sah2l1do-se do propósito do presi,
dente José Amorim e seus compa
nheiros de colocar o Avaí sempre
em ação, fortalecendo-o através de,

�";:"-:'::�:L,<
*f;:'�';?" maior contacto com a, bola e re-

,,��*�:��forços, pois só assim avingirá seus

um vi-' objetivos.

olicías . diversas

o "Boca Negra", como é cha

mado o Grêi'lilo das araucanas,

que já mal'cou. presença nesta no

va fase: &.0 R��erto Gomes Pedro

sa, �'RÓb�rtão;',. çorj.seguindo
.

a

ttapalhar os pÍanos de muitos dos
seus participantes, apresema-se ao

público d.a Capital após muitos

anos de àU$êncía." Não conseguindo
o título "máximo paranaense, que

êste ano· sai\). para o Atlético, o
Ferroviá:i-,io vai realizando os seus

amistoso�· tendentes a deixá-lo em

melbore$ ·\concições para a tem,

parada Ct<> próximo ano.

O ,,4,vaJ, seU ad:v'2rsário, deune

Pd.óspe,ra 'Parllse,ver •. práticarnenbe ,'.__ cond'�çõe�":par�,' g. ç1e iglJ

c��.))e�j �Ó�=1!i���'à.9,,' �ifi pri.�\'keira .)!:1i.;."� i�u�.J ícp�'
.

'&t�l
ve!:·;;n.a '. exmteuOla do rubronegm" �:;) Am�� 1 ,,,�!1(ll
d� :.ruhttrão, mas. ir Ferriii:hd;:para- 't,jN apo;*tan

.

CAXIAS CONVIDA A IMPRENSA

A
. 'êÚretoria - 'âa ,Associação dos

Cronistas 'Esportivos de Santa C8.ta

rina,,"vem de re�eber cOll,vite da dI

retoTia do Caxias Futebol Clube Üe

.Joil'lVine, para se fazer representar
no ,banquete ,jue o clube reaEZE'i>á

amanhã, em homenageUl ao seu Ci!l·

quenten�rio de fundação.
AMÉRiCA VAI ESTUDAR

Na' no'ite di têrça-feira a diretoria

do América de Joinville estará reu·

nida
.

1).ara Ú.atar do planejamento
para a tempu�ada de 1971. ESlélr:l

em 'í}�nlta a l�e�ovaçiio de contrato

do
-

:tlieinado,r Lauro BÚl'igo.
PAÍJLo SOUZA À VENDA

O excelente zagueiro Paulo Souza

qu� foi ,(19 Metfopol e do Grêmio e

que está vinculádo ao Juventus de
�

,

Rio do Sul, está com seu passe a

ven,da .. '. '

MIGUElITO VAI SER :rESTADO

"jí,f6: CO'RiN,fIANS '

Tã,9 Jogo termine as disputas do

campeonato catarinense de futebol,
o' ata�ante MigueJito do Ferroviü

rio viújará para São Paulo, onde 1'ea

llzará um 'período, de testes no

Coríntians.

G!L�'ERTO APITA CLÁSSICO

O _ veterano apitador. Gilberto

Nal�':ls"" ter.� gl'aJJde responsabilidade
de dirigíi' es1 a tarde ao clássico u.

1 da rodada quando Prósper'a e Fer-

.��
roviário estarão disputando jôgo de

grande interêsse para os clubes que
têm esperanças no título.
CLÁUDIO DEIXOU -JUVENTI,JS
O ponteiro Cláudio do Juventus

. por não ter sido atendido em um

pedido pela diretoria do Clube, dei

xou a cidade sem dar explicações.
O avante Romualdo deverá ser pu

nido pela diretoria por atos de in

disciplina.
RENSI DIRIGE NO ÀlTO
Alvir Rensi deverá ser o árbitro .

desta tarde pelo campeonato esta

dual de futebol, quando jogarão Jil·

ventus x, Figueirense, na cidade de
.

Rio do Sul.
HOJE O ESTADUAL

Esta m�nhã, o campeonato cat:'l'

rinense de voleibol feminino adul

to, chegará ao seu final na cidade'

de Blumenau quando ficará se co

nhecendo o vencedor desta etap'l
do certame.

JôGO DA LOTERIA TEM •

ROLDÃO

O jôgo Carlos Renaux x Inter

nacional, valendo pela Loteria Es

portiva, estará sendo arbitrado pOl'

Roldão Borja, lá em Brusque.
,CAXIAS PUNE IQ,UATRO E

OFICIA AO TJD

O Cl).xias vem de mult::tr. em 60

por cento 4 de seus melhores atle

tas, como J. Alves, Jairzinho, Chiqui-

nho e Caubi, por confusões provoca
das na Estação Rodoviária de Join

vílle. As multas foram anotadas nas

fichas dos atletas. Como se recorda
faz, pouco, o Caxias, havia multado

o plantel inteiro por displicênciq
. quando do jôgo contra o Hercílio

Lúz quando perdeu por 5 x O lá

ém Joinville. A multa havia sido de

20 por cento.

F!GUEm.��NSE DISPENSA MAIS

Edson, Gerson e Félix, cuj os con

tratos terminarani, nâo tiveram ·os

mesmos renovado.s pelo Figueirense,
sendo desta fornla dispensados peja
alta direção do. clube alvi negro. O

Figueirense pensa agora em termos

de aproveitamento de vários atle

tas juvenis, já que a equipe é unia
das melhores da cidade e possue

üm plantel dos maiores.
PRESIDENTE VIAJOU À
PôRTO A,LEGRE
A fim de participar de banquete

no Palácio Piratini que o govêrno
e autoridades do Rio Grande do Sul

oferecerão ao Presidente João Ha

vellange, está em Pôrto Alegre o

Presidente da FCF, que foi convida

do pelo Presidente da congênere
gaucha, Presidente Rubens Hoffmeis

ter. HavelIange em seu regresso' à
Guanabara levará a Copa do Mundo .

que se f'l1contra exposta em Pôrto

Alegre.

Hamilton :foi
susp,en'so PUf
dois jugos
Finalmente .foi julgado o atleta

Hamilton do América de Joinville,
indiciado que .estava nos artigos 1(J9

e 110 do CBDF (agressão ao árbi

tro).
Com a presença do Presidente

Osni Barbato, e mais os juizes, Na

zareno Coelho, Wilson Reis, Togo
Vaz Sepetiba, Hamilton' Leo Pires,
Wilmar Lemos o colendo, após bri

lhante explanação do advogado Har
ry Kruguer e apreciando detida

mente o processo, com as inúmeras
provas e outros documentos de im

portância, resolveu por maioria apli
car-lhe a· pena de suspensão por
partidas, desclassificado que, foi

para o artigo 106 do CBDF. Dois

juízes haviam pedido a pena de 1

ano de suspensão e QS demais por

suspensão por 4 partidas, advertên-
.

cia e multa lie Cr$. 100,00. Na ver

dade, não havia nas provas, cola-:

boraçâo : do delegado da partida, o

próprio, atleta . defendendo-se ante

o TJD' explicou 'a' sua participação,
)!1,egando que. tivesse . agredid,o .' ao

ál'bitro' e sim, na' Confusão' !!lÍJe se

formou, querendo fugir. da policia
qúe. fôra

.

chamada para pFendê-lo,
abriu caminho com oS braços abertos,
podendo então ter tocado inv·oluntà

riamente no apitador - da pártida, A

decisão do
-

TJD' ríão surp�eendéu,
inda mqis que .. o

.

atleta, semprp foi

um exemplo de 'disciplina :nos 14

anos. e;le profiSSional, sem ter, ja·
n1;ls sofrido uma penalidade, ,ou eX

pulsão de campo. São as dI'eh)1stân
cias atenuantes que' a lei prevê. Br-i
lhante

�

foi o voto do Presidente do

TJD bem eomo os demais. juízes do
. Tribun;l.l.

CLUFES FORAM INDICIADOS
A FCF enviou r�presentação ao

Tribunal de Justiça Desportiva da

FCF solicitando a cobrança dos dé·

bitos d'Os clubes, abaixo que não pa

garaD,1 até agora a taxa de arbitra

gens, aprovada em Assembléia Gp-

.ral, e cujo pagamento deve ser feito

até o dia' 15 do mês subsequente:
Assim sendo o auditor já qualiE
cou a infração e irídtciou os clubes

no artigo 61 do CBDF. Internacional
P Guarani de Lages devem 3 mê

ses. Palmeiras e Hercílio Luz, 2

mêses; Carlos Renaux, Ferroviário

e Barroso um mês_ Assim sendo,
desde julho, clubes não pagallL sUas

obrigações. A taxa de arbitragens
é de Cr$ 600,00, muito menos do

que pagavam os clubes antigamente.
com deslocamento de' um trio, que

ia de táxi e mais as despesas de ho'

teis e a taxa de Cr$ 150,00 e 75,00

para árbitro e auxiliar respectiva
mente. Mesmo ficando mais barato

e· com menas despesas os clubes não

pagam suas dívidas. Futebol profis
Rional de Santa Catarina, e o pior
os clubes continuam a jogar e soo

mente agora foram chamados à Jus

tiça.

-�'iõMBas
HIDJtÃ,""UCAS

o m6ximo de eficiêndo

DANCOR S.A. Indústri1 Mecânica
Cx. POltal 5090 _ End. '.Iog, OANCOR·RIG

Representante em [liurner,au:
.

Ladislau Kuskh,'swei
Rua 15 de Novernbro n: 592

1.0 andar_ Caixa Posla, ':'(·7 - S. c.
------_......_ ......_

o setor amadorisll
Hoje pela manhã, Santa Catari

na estará participando ativamente

'de mais uma comneticão nacio ral
Desta feita o esnorte i 'o ele vela e

os nossos representantes serão
Walmor.Soares e -Antônio Dondei,
atuais· TriCampeões brasi'eiros ela
classe Sharpie.-

Os festejos c1� inauguração 'd

gL1âSlO coberto que está send
co. struído no Ccléaio Catari ien
se, deverá m':5i11O ;er haugurarJl
no próximo dia 28, quando vária
sole" idades serão realizadas, ! d
clusive com urna séri-: de jovos e

vo vendo basquetebol, voleibol
futebol de salão .

Os dois catarinens-s estarão tri

pulando o barco Pioneiro que foi

transportado para a Guanabara,
visando a dar a duo a m aiores e

melhores condições de vitória.

Foi confirmado qu� o futebol d
salão de Flor ianópolis não esta�
presente aos Jonos Ab ertos d
Concórdia, sevundo a palavra d

próprio .p reside tte da Cornissã
Mu icipal de Esportes,Clube do Campo, de Tubarão,

Tipso de Itajaí e Hélio Moritz de

Lages, são as três equipes adultas

de futebol de salão que estarão

participando da fase final do cam

peonato de 70.

A diretoria da Federação Cata
ri.iense de Futebol deverá envia

quatro árbitros fai-a dirigirem o

jogos salo-iistas dos Jogos Abel
tos de Saita Cat ari 'a.

-

atendidlassim a pedido ela Comissão Cen
trai Organizadora.

A Federação Cararinense de

Futebol ele Salão ainda não deter
minou o local nem as datas para
a realização dos jogos finais do
certame salonista qu� apontar.' o

nôvo -canfpeão estadual da moda
lidade ..

Sabe-se que Hanilton Berretl
Jcsé Ac:._ácio elos S�nt?s e Pé"àJB! andt, este de Joitville, serai

co -sultados r-ela diretoria da en

tidade salonista.

.:l
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Ipiranga Automóveis
.

COMPRA VENDA E TROCA DE VEíCULOS

Rua 7 de Setembro, 13 - Fone 3886

CENTRO

Volkswagen Kombi semi - luxo __, _ . . . .. 1968
;
Vemaguet 100! _

_... !964

Volkswagen Sedan _ . : _
_ .. _ 1967

Voiks�agen Sedan _ . , 'OK

, Volkswagen. Sedan , _ , . . . . . . . . . . . . 19(j8

I FINANCIAMENTO EM ATÉ 30 MÊSES

�?__"�__"'A ""__�"__����__��;�

1.,

II'
!: I
I

I'
,

ano'l. 68
ano 66
ano 66

ano 64
ano 63
ano 64
ano 60
ano 63

ano 63

ano 59

ano 62

DIPRONAL
l

I

Rua t elipe S(lhmid�. 611 - Fone 20·51

DEPARTAMENTOS DE CARROS USADOS

lT�MARATI cinza : , ' ' -; .. '

.

ITAMARATI vermelho.' : .

ITAMARATI beje _
- .

-AERO WILLYS cinza _. _.,. _ .

AERO WILLYS verde .. , _
.

RÚRAL WILLYS 4 x 2 beje __ .

T):OMBI marron _ - - - .

KOMBI
.

cinza . .' .........•..........................

JEEP' marron _ .. _ _ - - - - - .

JEEP marron .. _ _ - .

1 ���,�S�AGEM azul
: �:_:

..

_. -_.�._��.::. ��_._
..

� _

�n.l:ç!"�lru�","":tlI'!''I: 1IMj�II,.,;;ç z
'-

r........ ....__..__.m__���"@M&�'m'A�-�ii3�.GSM�����.1BT ��

;-

I
' Tr�nsnor.adnra VALE DO 1T1JAI !"fda.

TRANSPORTES DE eARGAS - ENCOMENDAS - MUDANÇAS
CGCMF N9 82.639.022

SANTA CATARINA - PARANÁ - SÁO PAULO - RIO DE JANEIRO
- MINAS GERAIS - PERNAMBUCO

MATRIZ - BLUMENAU - Santa Catarina

ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS, 166 - FONES: 22-18]5 E 22-1840

END. TELEGR.: "TRANSVALE"

F I L I A IS:
�IO DE JANE!RO

Rua Nova .Jerusalém, 482
Fone: 2-30·20-96 - BOI'sucesso
End. Telegr.: TRANSVALE

SÃO PAULO

Avenida d<il Estado, lfl24/34
Fones: 227-29·34 e 227-68·82

End. Tel.: 'r'RANSPOVALE
BRUSQUE

Av. 19 de Maio, 100

Fone 1299

End'. Teleg,.: l'RA '\TSVALE

CURITIBA

JOINVILLE

Rlla Dona, Francisc'l, 3399

Fone: 3399
BELO HORIZONTE

Rua M8noel Macello, 215

Fone: 22-99-44
Rua Rockefeller, 664

Fone: 23-3453

End. Telegr.: TRANSVALE·
'- AGllaNCIAS:

Lagoinha

RIO DO SUL.
Rua CeI. Aristiliano Ramos

Fone: 358

ITAJAT

Praça Vidal Ramas, 5
Fone: 183

End. Telegr.: TRANSVALE
FlORIANôPOllS RECIFE

Rl�a Max Schramm, 242 Trnvessa do Rapo'l1.). M-A

Fone: 6363 - Estreito Fones: 4-4117 e <;1:5828
.... SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

����������.�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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perto
Em Sessão realizada a 6 de outu

bro o Tribunal de Contas do Estado,
sob a Presidência do Conselheiro

,
Nelson de Abreu, examinou 210 pro

cesSOS. Estiveram presentes à

sessão os Conselheiros Nilton José

Cherem, Vice-Presidente, Vicente

'João Scheneider, Leopoldo Olavo

'Erig e Lecian Slovinski. Presente,
também, o Procurador .Geral da

Fazenda, Wilson Abraham.

'Os expedientes examinados foram

(!JS seguintes:
EMPENHOS SIMPLE,S

1) Isolados:
,
Julgados legais -

philippi e Cia.. Nilo Machado SIA.,
'

"', Viação .Tanner/ S/A., Irmãos Santos

e Cia., Walteri, Santos, Arnaldo Luz.

Sobrestados: .-Distribuidora Farma

cêutica Alpha Ltda. (2(Formulários
Contínuos Continac, Fernando Boing,
Scholl 'e Cia. Devolvidos à origem
para estôrno: Carlos Hoepcke S/A.,
Comércio I e Indústria Germano Stein

siA., Livraria e Papelaria Modêlo
Ltda ,

2) C!)l�\tivGs: Julgados legais
Rois nrs . PG-2. 049/70, SF-19'76,
1965, 19(;,3, 1231, 1980/70. DA-19M,
irFil)� 11131 1958 '1950/70. SSAS-1945,

. J911, '1890, 18Q8, 1581, 1158, ]9SJ,
1'132: 1978170. TCE-1933, 1934/'70.

SVOP-1972, 1975, 1922/70, SEC-191Z,
1946/71), SIJ-1677, 1930170.

,

EMPENHOS POR ADIANTAMENTO
Responsáveis: Julgados legais -

João Demaria Cawallazzi (2), Hein:r,

Schutz (4). Sobrestados: IIeins

Shutz, Antônio Pinto, Aroldo D:

S('bmidt, Emir Bort?iJJzzi de Souza.

D,ISTRiBlHÇÃO DE CRéDITO
Interessados: J,ulg'ados legais

Exatoria de Ascurra, Exatoria de

r,imro Müller ..

LICITAÇõES

Batista.
RECURSO
Interessado: Provido Delurdes

ou dos rins alem óe o meu {LI,.;"a

ser tão, valente quanto a fubica (Ford
de bigodes) da minha adolescência -;-

as' dificuldades não, afetaram, .num mi
nimo que fôsse, O encanto que me pro-

,:,porcionava urna das mais belas paisa
;gen's do \13rilsit Só a travessa da loão

ga ponte. de' Laguna é o extenso desfb
le pelas margens da grande �assa

d'água que deu o nome à velha e his
tórica cidade compensam tôdas as pe
nas sofridas' por quem dirige Um aute-
"móvel por : ca:minhos pi'imitivos.

Mas não vi ,�pemis as serras, às la

goas .e as angras ,olide o mar se, acal
ma. Vi' .extensas .

plantações e largos cam

pos acados em curvas de' nívef E, para

qualquer lado que me voltasse, depa
rava com uma tôrre ligada a outras pe
los fios .de transmissão. de energia elé
trica, Numa ocasião disse para minha

> mulher:

LIMEIRA IfEJO dor Simonsen ne;> 200, entre o Leblon

e o Jardim Botânico, com vista sôbre
, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o mar).

Como cansei também, � êste ano, de

tanto rodar pela BR-116 - já sem

olhos para ver a beleza do vale do Rio'.
das Antas .e sem paciência para subir
serras atrás de uma fila de caminhões
- decidi deixar Pôrto Alegre es

trada do litoral. De acôrdo com as in

formações que obtive, {ria pegar mais

,de duzentos quilômetros de caminhos
difíceis.

Mas, preferi as dificuldades ao en-,

'fado de atravessar a mesma paisagem
,
pela \rj-iésima vez. A-lém, do mais, com

a mesma cajadada eu iria matar' ou
tro coelho:' revet em Florianópolis um

velho antigo com quem não me encon

trava' há quarenta anos, desde os tem

pos 'd@" ginásio. (Quando terminamos "ÔS

prapartórios, fui esludar no Rio, en

quanto' Severino Nicomedes _ hoje g

desembargador catarinense "Â!V« P -

drosJ � .continuou nó Recife. N"�câ
,

mais" os nossos caminhos se cruzaram

só" as nossas cartas e récados).
, Deixei Pôtto Alegre às oito horas da

,

.manhã é 'destizei pelo asfalto até Ara-

r�;guá.;" Dai em diante, até a capital
eatadrt�t1se,' foi fogo ria bonefa" .Cr'lTI

exc€!ção ;de pequenos trechos paVimeH"
tados ;_:__ abertos a'o tráfego' por falta

de alte'r,r-latiyit - fiz tod'O o trajeto por.
€stradas vicii1ais, O, dia estava lindo �

mas se não havia barro, hnvia poeira.
Como' num suplício de Tântalo, eu via
- rodando quase todo, 0_ tempo ho seu

lado - a faixa preta, bela, ampla e

macia da BR-IOL

A gra.nde estrada está qüàse total
'ment'1 corlc111ída � e aGredito qlJe se

rá () grande presente pàta os' turistas
do próximo verão. Mas, avaramente, o

GovêdlO mantém fé'cliados ao, automo"

bilista os longos trechos que __;_:_ �e fôs
sem eritregues já ao' uso - reduziriam.
de 10% o descohfôrto dos "desvios".
Como não' t�nh�c'l'lfoblenia de colUIla

com uma reunião comemorativa do
seu 'aniversário. Concordamos ambos

em que foi 'uma agradável coincidên
cia que nos reencontrássemos :_ derpis
'de quatro décadas - num dia tão es

pecial.
,,'

Fizeram uma,entrevista comigo para
um jornal local,' Iõtógrafias foram bati
das e a noite foi curta para as recorda

ções dos. bons velhos tempos. O meu
amigo de irf'ância possui urna grande
d''r,·",n''bçi!.o dt} li(}sst) passado e, in

clusive mostrêu-rãe :dUáS' Iõtografias
minhas que lhe Ílâvia eãvlado do Rio
de Janeiro, na áurea época "dos me{is
dezesseis anos Como era bonita 'a
minha letra na dêdi�atória

Medeiros, referente ao empenho fi.

1, item Crédito Especial.
RESOLUÇÃO
Interessado: Anotado - n. 008/70,

IPE$C.
CONTRATOS

LOCAÇÃO DE! SERViÇOS

,

De uma feita, pelo fato de o amar
,

tanto, deixei o Brasil. Passei,. então,
três longos anos. nos Estados Unidos.j
longe de tudo o' que me aborrecia na

miríha terra. Não vendo os meus olhos

os erros que se repetiam e os vícios que

se arraigavam, não sentiria o .meu co

ração a amargura das decepções cres

centes,

Agora, novamente' de mudança,
abandono _ por uma larga temporada
- a paisagem gaúcha, que aprendi a

amar durante trinta e três anos..É um

pouco por isso que a deixo -'para'que
não sangre êsse amor como as minhas
mãos dilaceradas por tanto murro da

elo em ponta de faca.

Mas do que me cansei mesmo foi de

andâr fazendo como o quero-quero:
cantai-do longe do ninho. Há anos, real

mente, que vivo em Pôrto Alegre e ga

nho a vida em São Paulo e no Ri? E

ISSO, além de obrigar-me a uma dis

persão de .esforços, contrariava ,os

ri1C"S hábitos de animal dornésticado. Is
to é, a minha produtividade era baixa

,
e sempte' níe incomodavam as constan

tes separáçoes da minha família.

No imo l)3ssado, . fiquei com fadiga
aérea. p,assar umD hora e dez minutos

m]1Jl j,�to, en�re Pôrto Alegre e São

Paulo, chegou a tornar-se tão enfado

nho quando ouvir Um longo e mau dis-

,cUrso. Na verdade, o meu cansaço era'

�tobal _ e o que me c�usavam os pe-
I '

.

qüenos períodos del.'ltto de uni avião
era aptllias a gôta d'água que faz o oor

pó transbordar.
Como a inflação, apesar de "i,ncrua

da" pficialmente em 25%;, vitlha me

forçando à aumentar a velocidade da
.

minha corrida átrás da m.áquina, a so

lução ,foi muda.r· o ninho para o lugar
orde eu cantava. (Aprovieto a oportu
nidade para comunicar aos ami.gos e

lei.tóres ql.le resido atualmente no Rio,
.à inlei,ra disposiçã.o déles na Rlla Sena-

Julgados legais
Vitor Hugo Marins.

Mário Roberto Caval-

Interessados:
.

'Izete Valvet,
Sobrestado:
lazzi ,

RENOVAÇÃO oe CoNTRATO DE

LOCAÇÃO OE SERViÇOS"
Interessados: Julgados, legais -�

Ivonete dos Santos, Antônio Rogério'
Dalvit, Vera Lúcia da Silveira, Ro

gério João Homem, Manoel Crispim
Filho, Eloy Mattigilago, Alcebíades
Ambrósio.
APOSTILA

Pela manhã do dia s�gljiilt,e, meti no
vamente as todas na estrada. E, até
triüta quilômetros além dé Joinville r
·CQtre�'lclr, quase ttldo o téifi,po ao lon

go, uno; (;e!às praias catarinenses - a

',pis!:l c' � rolamento voltou a se, igual.a
que já psln construída entre Osório "e

Arar- ,é Depois, 'peguei novame=te
o c 11 -, bruto � .que hão seria tão
br.u .. :1'1 se não fôsse,'p,ii'la 12m3 ql."e
havi '"Ét" as chuvas do dia anterior.
E ""<:'z, (l s!;!,pHci,(1 de Tíl'ltalo �
cC'm ; p'a e grasdipsa BR-10L p�àti-
C"':

' "J;,:ída, :g,fei-�cendo-�e à 'mi-
nh ' d(:' todl?s â''1lga,I,les do meu pés-
simo .n�·Jho "derivativo':. 7

Q' '.: t2 quilômetrós dep�is -' q�l�
lFci. '.: "S horas' e percorrer - encan

tr') ,·, .. \r�me'1(e o asf�ltado. Almoço em
'" Curjtib'L durmo em �ã9 .Paulo

pois ,. "i" dirijo � noite e tigha algumas
C0:,,'''' F- CQ7er, .na 'capita'l ba.ncleiran
te -- F, fi"alme�te, atinjo o Rio, En-

"

"

l.
CP'

, cs<rn ,a bela ,av�ntnrfl ro.do-

'IntereSSádo:
•

Adiado,
Demaria Cavallazzí ,

PRE5TAÇõE.S DE CONTAS
Interessades: JUlgados legais

João Demaria Cavallazzi, MaríIla 1.

1,osso, Delurdes Medeiros, Autora

Goulart, José -D. Martins, Aurora

Goulart, Walqmiüro Colautti, Her
hert H. Nilson, -AdoÍfb Mário Rabeio,
Osmar Oliveira, George Richard

Daux, Vitor Santos Mllchado" Jorge
A. Vieira, Ma'Í'ília r. Losso, João
josé Machado, Élcio temos, Clovis
D. de _Lima, Aleixo Delagiustina,
Herbert H. Nilson, Mar,ia de L.

Schmidt,. Teátinó Cunha Mello, Ilson
.

W . Rodrigues, Savas ,Apóstolo
Ptj.sica, Najla C. Guedert, Febtônlo
Tancredo de' Oliveira, NÍatül de' L.

Simas, Luiz Alves da Silvã, Carlos
Miroski, Adita Corrêa Silva, Arlete

M. Cirímbelli, Ac�oli D. Martins,
Curt Odébrecht, Maria J. da Silva,
Pedro A. Hinkeli:nahn (3), Rosêli
Miranda. Vieira, Acioli B. Pereira,
Antônio Felix de Souza Amorlnl
Nto, Zita F. Brognolli (2), Acioli B.

Pereira, Ernesto Luiz Pasq,uaU,
Licurgo Aleixo Nora, Geraldo Jaciu'

to, Milton A. de Souza,' Antônio
Dias da Silva, Zita F. Brognolli,'
Walter Pereira, N�lson' Péreira' Rios,
Acioli D. Martins, BasiUssa M. Rosa,
Ernesto Luiz Pasql1ali, Zita' F,
Bronnolli, Maria José Silvá (2J,
Vânia Carva,lho Caldeira, Waldir A_.
Kretzer, Haroldo P. Pederneiras,
Diomar A: Dutra, Haylor D. Diéjs,
Adolfo K:::lOb. Maria Z. Franzoni Gi,

. '�óú;cül�"': sêhilll�;;;-:'SÓbaii:j;'o� Wá�d:i-
nir Joacy Luz, Hildà' F. Matidilha,
De1urdes Medeiros� Adplfo Mário

RabeIo,. l,adislau Buba," Telmo RIl

trIOS"Ribeiro, Nair D. ,Destri, "Maria

.

Melo Orsi, Alma Meneghelli, NiltO'l

Olingei', TúÍio p .. Macedó,� Cat�rina
M. Vaz, Plínio Cipriani, Laun S.

do Herval, Nilton Pe'reita, Zita' F.

Brognoli, Olga (la Silva Bucheie,
Haroldo P. Pederneiras, Marly 'f.
Vechieti, Octacílio Schulei' SOIH:l

nho, Kanuto Koike, Rolando Gusinan

SÇluto, Clovis Marüíno Hagion, Oiga
da Silva Buchele, BráuÍi(j Escobar

Filho, Acioli D. Martins; Maria ,d.e
Lou�des Cardoso, Acioli D. MartiN:;,
Iracy Santa Vi�ira, Wilton CarvãJl::o
França, Wal(le�ar Í)"an.i�l ,de Sou7.à,

.

J\1aria da Concéi'ção' dedYrei'o TomàZZl,
, Âroldo

'

Duarte' Schn'JÍdtr� Outras
.� W;'.::cisões:,: 'l':�p",�'t��il..

�;(';ãO Dema-

"�"" 'c�li�,.�V:_', ',8 s'0uza"
�l '. 11a �-iÇhêCO,'''''''Llid� "'� a Deme-
�� ""'�if .;;..... ,\." '- \.;<1

t nech, .1PY Barrlo,1i:iJo'l Grettei',
Rosa Gresolli, Mar:ía VJtót,fa (Irmã),.

EtllllO

_. Aqui, em Santa Catarina, vai dar
se ã próxima explosão econômica do

BI'.'lsíL Os meios de' produção de eletri

cidade do Estado, estão muitos anos

adiavte "da demar da.

Terminada a BR-1 01, cO!lcluídas as
obras <:te ii1tegracão� mdoviária do rico
oeste' catnrinc"s'e, ma''1tido o rftmo de

',expa�si'io crn sisie018 energético, den-
r, tl'O de' um quinqL1cnio ouviremos o es

ta,mpldo d€ l'Uma nov'a fronteira ,brasi
leira. Se não houver solução de coo!i

imidade
.

no esfôrço administrativo que
se .está fazendo agora, Santa Catarina

nunca ,enf,re!1!aTá l!1m 'nrobl�m,q de de-,

fasagem, com" há ,Vinte anos vem en

frel)I,ta'ndo ,o Rio Grande d'Q Sul. Suas'
nec:esRjdade� �le' d�se"v"lv,imen,to. �erão
se�pre' satisfeitas a, tempo e a l;1ora.

Ta 'anoitece:"do quando atraveSsei a

pont�, que lig" ao continente a ilha na

qual foi f1Jll,dada Plorianópol,is, Mas

não. vi a cidade e gem mesmo fui' co
mér _ como lI)e havia sido sugerido
- o famoso cam�rão gig�nte· da lagoa.
Ao telefo.nar pl1ra Alves PedrosfI, fui
intimado a j,ant�r com êle. E deparei

� '?,e af�lstoll do Rir) G�ari�.e
n', b�lh q!le Já netn me lem

f-�bva:1_C(.)s, 'da poeirá �. da l�
desvios..

d'" ,'"

br'� :; .

Interessados: Julgados legais
097170, SNO, Cr$ 1,236,00, adjudi
catário: Hon6rio' Zandavalle; 096/,/0,
SNO. - Cr$ 8,200,00, adjudicatário:
Gi�i - Giacomazzi e Cia.; 001/70,
A. L.E, Cr$ 2'2.543,00, adjudicatá
do: CalÍl ili e Cia ., Copacabana
Móveis Ltda., Representações Castro

Ltda.; 080170, SNO, Cr$ 5,800,00,
a'cljudicatário: Oscar �Matte; .009(10,
SNO, Cr$ 695,00, adjudicatário:
C'onstrutora e Fornecedora de Ma1:<::

riais Ltda.; 092/70, SNO, Cr$ 865,20,
adjudicatário: Honório Zandavalle;
610170, DCC, Cr$ 1.100,00,. adjudi
catário: Representacões Castro Uda.;

Oq3!70, :Sl'iQ.."_",,çr_��� ,_O§O,OO, �djudj
('Mário: Honório, ZandavaIle.
CONVENIO ' ,\t"

Hr';e" estou ge()�táficamente longe
dn S,'\ mas cnm' o meu grande amor
dp �r:

taÍ';e
e trps. anOs 'fazendo com qL1.e,
�,';i"ha íiêado mais' perto.

Tribunal de Justiça
,

. � ,
.

Fuck Selem. " 7.2:;'� de lúmenau; apelante Ot-

'.".hl'NR1eJRàtAq�"·é�f�,;�i'-: ·.<-f.,,�W,,�Jlp'�!._g,� ,.1 _," tVii(n _f�rstôj-� ':� . ap€laç1(1) .' Genésio
LO • , _ _

- Du�r'" da Sllva.,'., .-:.. ' ..

D'icisãü: por votaçã;-'unâni-m'e, R.déltOr: Pes.' _ CB�QUEIRA
'uegm' provimento à apelação. Cus CINTRA. .':"

/

tas pelos apelados.
.

D:"jsão: por votação, lÍnânime.,
13) Apelaç"ão de desquite 'no .• dar :' � "imgnto. e1:rfpade à; apelá�

3.339� de Xaxim, apela:nte o dto ç� _.a julgar_d{Ílpm,ced_�nfe :a
Juiz de Direito, "ex-officio" e CCJ�C c:ção do

-

áp�Jallt� .. __
Cústas

apelados Pedro Daroz ff Gem.a.G.. pr' "lado;.: ,,:_,:, .",,: "r
Daroz. .

.
. ::!:tçâ6 cjvel:.ti: :7.�47, de

Relator: De$. CERQUEIRA Jc;f. apeÜiflie Alyihã: Àlves e.
CINT-RA. ( apc:;_:, A,mandos Fl�déi-. "

DecisãQ: por votação unânime, fL . to,,: D�s.· lQ,AO 'DE ,BOR",
Decisã\o:

\

por votaçã'O unânime: n�gar pJ'ovimento ·à apelaçã.o. Bl\. "

negar provimento: ,à apelação. Custa& p:glos apelados.. _ De:::"ão; ppt' ,vo'úiç'ão 'unânime,
Custas pelos apelados. .

. A'Górdãô àssjnado na s�são., he::3" roviménibcc'{apélàção:. Cus
1 AcóI'dão assinado na sessão. Acórdão assinado na sessão. ' 14J Apdaç�o de desquite�. .. tas pe:o ape1aI1tê::; i, '

"

.. �
2} Agravo' de petição n. 2.174, 8) Apelação de desquite n· .. 3.336, de Joinville, apelante o dto " Açó-dão assinà'4p,ná se;Mão: .

de Tubarão, agravante o LN.P.S. 2.645, de Criçiúma" ap,�laIlte o dr. Juiz de Direito doa 2i], Vara, "ex-
". 20) Apelação e,íMel n. 7.ô17,'de

e agravado Juvenal Sinfrôliio de Juiz, de Direito, "ex-officio" e off-icio", e apelados Adernar Wat- "Itaj81 �i;elilflte Aritê.nio' B:etnar-
So'Uza. apel/adias" �.fário Benito �V�ero 'e.'

'

ko e··Eeonita Watko. :
'

'... do S. Junior e ;ape.],ado ,Francis'c'o
Rç;lator: Des. JOÃO DE BOR- ,;:.. Jandira It-Vie_ro: '.

R�lator: bes.;ARISTEU S.êHIÊ {'Júlio Wipp�L' ,'. .' ."" ,

::'C����i���tQVO���J,��'
.

�I;�
-

u�:! neg

..

.. /..
. ,

.

..
.

t���i o:;':;i1:R:�ã::::
j';N.P'.S., para anular"��'?s�nt�nça -'n"egat prbvim�F1t9.'�� àp(*�ã:o.' C'us , "

.

tas "��lds ·àpelâaô�: "�,:, "
".lfég2l' !,'l��vi�eritQ- à ap,�lação. cris

recorrida, por incompe�,êJJ:ci'a\' QO ,�, " tas ftel.()s' anelaClos. .. ,-'< ,:' ,,", -, 'Co,:' '15t A��lacão de' "desauite-- ri. ;', ::i': ,�\j';":únf" peTéYiÍpelahtê. "", ..
i

JUfZ. Custàs a final.
�, '''" "","h�,,w'_'''"\_'"'V��r�t?'1J3i:""'''\f6'fíçã'ô'·>J'1iWãfí'i1f1t;�J,.4';s,lt;$-:f��tJ�''°(Í·e,�"..t�r:í9iú�'ã, """'�i��t;�";'" ,

,
ÂGÓrdã� assin�d�' mÚl iSeSsão.

Acórdão assinado na' sessão. - negar provimento à apelação. dr. J lJiz de Dinúto da 2a Vara, "ex- 21) Apelação�dyil n. :7.619, de
3) Agravo de petição n. 2.192, Custas pelos apelados. officio" e apelados José J. dos, Pôrtó União, ap€!lante 'Jbão ,Frei�:-

de Tubarão, agravante o LN.P.S., Acórdãe assinado na sessão. Santos e Auzariir P. dós Santos. . l:?b�.n e aDelado:.�Sebasfião Afonso
e agravado Tomaz Barbosa.' 9) Apelação de desquite n. ... R�,lator: Des. ARISTEU SCRIE

.

Cordeiro.
-

"

..

Relator: Des. JOÃO DE BOR- 3.280, de Itajaí, apelante o dr. FLER. R''']<ltor: Des. CERQUEIRA
BA. Juiz de Direito da la Vára "e-x- Decisão: Dor votacão 'unânime, C1NTRA.

Decisão:
.

por votação unânime, officio" e apelados Gervásio S,1I1- negar provimento à ;pelação. Cus Decisão: por .votação unânime,
dar 'provimento 3d recurso _do tana de Oliveira e Cristina Ca- tas pelos apeladõs., iã:nular o wocesso desde a iniciat;
LN.P.S;, para anular a sentença margo de Oiiveira. 16) Apelação de desguite n. .. incluslv:" -Custas pelo apelado.

'

.
recotrida, pbr incompetência do Relatm: Des. CERQUEIRA 3.346 de Jçúnville, apelante o ' 22) ADelação C}Ve1 n· 7.624, de
Juiz. C�lstas a final. CINTRA. dr. Juiz de Direito da la Vara, Anita Garibaldi, apelante Jos�
Acórdão assinado na sessão. Decisão: por 'Votação unânime" "ex-officio" e apelados Gregório Pelozato e apel�do Abel Teixeira
4) Agravo de' petição n. 2'.196, negar provimento à apelação. Siqueira de Souza e Elizabeth J. Malheiro.

de Tubarão, agravantes e agrava- Custas pelos apelados. de Souza. Relator: Des. CERQUEIR�
dos Pedro Machado e o. LN.P.'S. Acórdão assinado na sessão. Relator: Des. ARISTEU SCRIE CINTRA.
Relator: Des. JOÃO DE BOR- 10) Apelação cível n. 7.608, de. FLER. Dcori,'1o: por votação uriânim�;"

BA 1F10riiJnópolis, apelante Maria Decisão: por votação unânime, negar T;rGviménto à apelação. CU�.
Decisão: por votação unânime, Zardo Wendhausen e apelado João negar provimento à apelação. Cus- tas )leIo apelante.

.'

dar provimento ao recurso do Corfú. tas pelos apelados. icó'-dãô assinado na sessão. '

I.N·.P.S., para anular a' sentença Relator: Des. ARISTEU SeRIE 17) Apelação cível n. 7.644, de 23) Apelação cível n. 7.304, d�
recorrida, por incompetência do FLER. Tub,al}ão, 'apelante Agenór Albino Tai6 :>tle1ante Arlinda Pereira e

Juiz, ficando, assim, prejudicado .
Decisão: por votação unâtlime,.. de Medeiros e �pel(ldo João Ghiil':-, av!,;lc-,j ,- João Leite de AÃdrade.

'.'

o do autor. Custas a· final. dar provimento à apelação, parai zoo P+'tor: Des. CERQUEIRA
Acórdão assinado na sessão julgal- proct;:dente a ação. Custas Relator: Des. JOÃO DE BOR- l CINTRA.
S} Apelação ,de desquite n. pelo apelado. BA. \

.

Decisão: por votação unânime;
3.326, de Tubarão, apelante o 11) Apelação de desquite n. .. 'Qecisão: por votação unânime, ncfIar ryrovimento à apelação. Cus-
dr. Juiz de Direito, "ex-officio" e 3.293, de Itajaí, apelante o dr. preliminarmente, negar pr:ovhnen- tas '"'"lo apelante.'
apelados Carminda João Alves e Juiz de Direito da 2a Vara "ex- tô ao agtayb nO auto do processo,

\ A�có,dã� assinado, na .sessão. '

.

Zuima' Maria N. Alves. officio" e apelados João Berg. e e no mérito, dar provimento . à. 24) Ar'dação cível n. 7.432, de
Relator: Des. JOÃO DE BOR- Roldina da Silva Berg. apelação, para julgar procedente Rio di)' Sul, �pelantes Francisco

BA. Relator: Des. CERQUEIRA a ação, condenando o recorrido G0t" ,li e UldarJco Naschenweng
Decisão: por votação unânime, CINTRA. no nrincipal,. juros legais a partir e s/mulheres e apelados Carlos

negar provimento à apelação. Cus- ,Decis.ão: por vota'çao unânime, clu citação para os títulos não pro Gl'cssenbacher, re,oresentado por
ias nelas apelados. negar provimento à apelação. testados e a partir' dele para os S"U tl.Jtor Júlio Êrnestcí Grass'en�
'Acórdão assinado na sessão. Custas nelas anelados. c%ue o foram, custas do' recurso e b;l('her.
6) Apelacão de desquite 11. ••• Acórdão assinado na sessão. da ação, honorári,os de advogado l>,.,'r;rrw: Des. A1ÜSTEU SCIIlE

J.33g, de l3lutnenau, apelante o 12) Apelação de desquite n. .. do apelante, fixados êstes em FLB.�.
dr: Juiz de Di,'dto da 2a Vara, 3.322. de Canoinhas, apelante o 20% sôbte o valor dado à cau� soo: Dor votacão unânime,
'''éx-oHidof' e apelados Avelip.o dr. Juiz de bjreito "ex-offiéio" e sa, lle�ar provi1�ento ao' agravo e à
da Silva e EvàUy T�. ââ SílVâ.

.

apelâdos Sàlid Sêlértl t Li'citl1na M. 18) Apdação de d�5quite n. .. apelação. Custas p�lo� apelantes.

A 'Segunda Câmara Civil do
1'ribúfial de Justica -do Estado júl
go�, na sessão de· 2 de outubro' do
torrente, 'os, "seguintes processos:

.

1) Agravo de petição n. 2.1671;
ele 'TÚb'afãô, agravantes e agrava
dós Mànoel Estevão Machado e o

·LN'.P.S .

. _�éiafàr: Des. JOÃO DE BOR-
BA.. '

'

,

Dt<cÍsão: pbt votação unânime, !
dar provimento ao reCurso do'
LN.P.S." para anular a séntença
recorrida, por incompetência do

Juiz, - f�cando, assim, prejudicado
b autor. Custas a final.

Relator: Des. JOÃO DE BOR-
BA· .� .�·����i��� ". �� , .�-?

Dêcfsão: 'pofPvotaçãQ
negÇll' provimento à:
Custas' p�los apC'lados.
Aéórdão ,assinado na sessão.
7} Apelação de desquite n. . ..

3.341, de Caçad0r, apelante o dr.

Juiz de Dirieto, "ex-'offido" e ape
lados Alicindo Inácio e ,'Eva T .

• �� �
•

-

_ .�-. ,I

ul1âni1D�, e

àpelação."

Ir;leressados: Julgados· legais. --'

SA _ Prefeitm:a Municipal de São

!o�:o do Cerrito.
EY1i:RCéC!OS FINDOS

Interessados: Julgados legais
.
'\:Valdemiro Simões de Almeida,
Henrique 'Rubens Locks, Mário

Moser, Raquel B. da Silva, Lúcia

Felipe 1\1ocelin e outros.

CR�D!TOS ORÇAMENTÁRIOS _.

DECRETOS
Interessados: Jljlgadbs legais _;_,

18-8-70/9.539 _ 8-9-70/9.673, 9.666,
B.G'/O, 9.671 e �.678.
QUINQUêNIOS

Intere�sild_o: .Julgado legal
,1oão Bayer Netto.

'BALANCETE MENSAL

I�teressa�o: Aprpvado _ Fundesc.
,cONSULT ;,�� .�::'.,

-

,.

,''''fi!f::;'
,

Interes s: i�ilo J" '�,,- àl��a
.:r.- ��

•

� :
- �� f�

do pare a 'í�ruçao _:_ Pre�i-
:pal� til' Ponte Serrad� e

Ffefeituni Municipal de São João

Inácio.
Relator: Des. JOÃO DE BOR

BA:

.\

Ir;
I

_m h! !&L

AUTOMÓVEIS/
. ,

I," _. :

Financiamento nté _2� ;;Ou 30 meses,: .!.
Rua Almirant� Lamego, 170 � Fone: 1952 - Florianópolis

. ...;;. S. C

"Galaxie , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 68

Opala luxo 6 ci! " � .• 69

Ford F-100 .;.; ... ,.............................................. Ijf::
, ,

Chevrolet Chevy , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62

Aero Willys '

:

' 67

Aéro Willys 6'5

Aéro Willys ,65

Aéro Willys v/ côres ; 64

Rural yvillys . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6;)

Rural Willys , " " ' . . . . . . . . . . . . . . . 67

G9
ô7

66

Corcel stand ............................................... � '...

Régente _ .

Simca Emi Sul , , .

FINANCIAMOS ATÉ 30 MESES

Volkswagen " .............................................•

Gordini , I ••.•••••••.••.•.•••••...•

Gordini _ .

DKV Belcar , ..........•

Chevrolet ' .

LANCHAS A TURBINA
'

': .

FINANCIAMENTO ATÉ 30 MÉSES

67
65

!

61i !
63

5ti
70

��- _. - - --� ......... ---

�= '!t �:Bm!'Jdi� w*!_ tm�= ..

POR M.s,j'MAFRA, 45.

ATENCÃO
VOCÉ QUER TRABALHAR E GANHAR Cr$ 2.000;00

ENTÃO VENHA FALAR CONOSCO A RUA CONSELHEIRO
DIVULGADORA

O Livro 9rgue os fracos e domina os fortes.
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•
Em'"prosse'guim�nto ao ciclo ,'à,c:

estudos sôbre Segurança Nacional' e

Desenvolvimento o professor "Jaldi:r
Faustino da Silva analisou li Educa
ção- em Santa Çatarina nos niveis
primária e médio. Na opo.rtunidàdé,
'àeclaro.u que a e�cação. primá�i�
passa por um grande problema que
é ,a reprovação de alunos nas pri
rrieiras séries, provocando, o' estran

gulamento das oútras e impedindo. o

aumento de matrículas. Qualificau
de'. extremamente sério ó tQpico_ re-

'

latívo aos prófessôres não titulados.
isto é, àqueles que possuem no. má
"imo o quarto ano primário e' que
representam ,43,1% 'dos .regentes, de
-cl�sse.

.

':�\'
<'Revelou- que' recente ,lêg�s!'ljção
êoncédendo estabilidade, aos { pro

fé'ssôres ')não. titulados permitiu q\te
se,.� veríficasse renovação. ria 'él�$se
có� ingresso. das profe�sôtag" :tio.�W'�, r

listas para, cobrir a deficiência eÍlçà
lar ,,_-'1 ,I', �' '

��MauÚest�Íido.-se sõbrê: a: es"truUirfl,
��j.e!iv,?�, metas � e i�p'lantàç.ã<?,'� �do,
I!la,rio Estaduàl -de' Educlj'ç�o.;,,�,:\S��
êretârio Jâldií'" Faustino ':da ' iSiLv'il,

- �. >

,
,-

'

,� • t}: ..
..,' tI

destacou qúe ,.das 29 metas ,a'. curto
prazo pn:;�o.í1iz}ldas, ,pelo;: plã6"o; ��'�ls
de,5'O% já' foram' cumpridás "ó, qu�
��uivále dizer qaé.: Ó ,. Estad�; .,est�

� �

-

'
.

" ,,\:�'.' /", :,

,,'

, Afirmando que a situação. ,sanitA-
ria em Santa Catarma "ev14ep.teiUelf� -

te 'não é excelente, mas cóffi, ',certe
za é boa e, indubitàvelmente, não. 'é
má", 0.' Secretário. AntÔ;io Moniz -d�

: f � ,

Aragão cumpriu sua palestra -'na

pro.moção dos diplomados] c�t�il�én:
ses ria Escola Superior aí)' GUerrp.,
abordando a Saúde PÓblictl �' S.n.
ta Catarina. Analisando o _pro.ble)pa
relativo às grandes moléstias' ,em

'Santa Catadna, "declarou que a� 'va·

ríola está pratioamerite errádicada

no' Éstado,', pois d�rante" intensa
campanha encetada 'pela Secretal'�a,
de Saúde e Assistência So.cial f{l
ram registrado.s apenas 18 clfSOS es

porádicos, enquanto. que no vizinho
Estado do Rio Grande do Sul ás nú
ineros atingiram a 468 ca�os e" _sã
mente em Salvador, na Bania, ,400

ca!os foram registrados.
"

.
'Referindo-se à 'polio.mélite,: ,rev�
lou que o número. de casos ve�i:t1d�
dos é b�stante reduzido" "poí� ',a ,pro
léstia 'está batendo. em retirada, ten
d(} �m vista a 'intensa campanha rea

lizada'\. Para tanto" esciareceu: a

pãst� 'que' dirige dispõe de 100 �i1
çloses de 'vacina em estoque p!lra
atender a qualq1:ler emergência.
COIn relação à vacina tríplice" as- (

sinalou que sua aplicação. tem en

co..ntra�o algumas dificuldades por

gü:ê -sua repetição nas .datas deter

rnil;adas, .é' 'de' difícil execu!;'ão., mas
isto não preocupa o Govêrno, pois a,

situação em geral é bo.a.

Acentuou o Secretário Moniz de

Aragão. que a tuberculose está' sen
do' combatida com meios modernos,
através' de um modelar estabeleci
mento hospitalar - Ho.spital Nêreu

Rllmos - que realiza a mais avànça- '

da cirl:ltgia toráxica. QUljI1to ao pro.

blema da vermíno�e e cárie' dental
dec1arou que elas, dependem do.

��s�IlX<.>.lyimento. e�o�ô��co" e socj�J
! :1\ • db i'Jil!lI..f$W1IlA t erra:cftcre3�1 ,dã,,� 'v�ml-

._-� �1 11,.- �·t 'Jir � � I lfr. �nJfil ; 'I!t!
.

no.se . dependerá e um -

processo

de educação total do povo,' cgffi' a

Com aproximadamente 'mil pes

soas inscritas,t inicia-se às 20 horas

de amanhã, no Ginásio Charles M�
�·i.tz, o Curso. Intensivo de P;:trapsi-

, cologia que será ministrado péla pa

dre Oscar Gonzalez Quevedo, diretor
do, Centro Latino-Americano de Pa·

rapsicologia, de São Paulo. O curso,

que constará de aulas teóricas e' de

mo.nstrações práticas de extensão

. ,

Flohanópolis, consideràndo-o uma

verdadeira fábrica iMustrial esta

tal para' atende,r 'as �ecessidades, sa
nitárias catarinense�, especialmel}te
das, Pref,eit�r�s\ �unicipãis carentes

ti�, recursQs, finan�eiro.s pára execu

ção" de," setis' programas básicos de
silúde p6blica., .'-

,
'

Florianópolis, Domingo, 11 de outubro de 1970

..

BO,epeie." ,::,)'á O Op,I,71, mais ,,""",d, "e t;;;;;"'';''I,hi� ,,,'!' m.;, rig,; e

�moderno em relação ao modêlo'�70, corrr' major, 'vqriedade', em compara-

Zl�'e'm'bl·nskl· vend'e o: ��e�:��ad�eíc�:/����a:óp:����,�:� �f�"'�����\'��:�:��dê�o. �:�::d:S�::
,

,

'

,'"

tem está no mercado 'em versões ,l�' :Geber-al MOfbr�1 com decoração,

O
especial e luxo. Os modelos�71 'ofe,

-

irit,erna é:' 'éstofam,entos em padrões

-V,
'

..

e"'m'
'",

",'s.e'xla c'·om'
,

p�,,I�a 1,1 recém opções de' quatr'b e' seis ci� ,v.ah�dos:', di�erentes 4a versão 'I.ux..

, , ,linuros e mais a do freio. a, díscô :t· ó1ais, 'u�a Qpção"gue a GM 'õfere.'
nas rodas dianteiras. As' côre�' fo-· ce: .ao in�rcàd:O autó��'bilísiico� ,

�!�!�!��o D�!m,", Blilr esclarece uolpe,s,·:,,'.�G�.apecó\�t�,m
to de Extensão Cultural da Ufsc, es-

' BUII'ade letréia,má ,16, às 21. horas" no Teatro

.
, ,.' ",

'

,

-

'
'

...

Alvàro, de Carvalho, 'a Cia, Teatral
'- -

b C
' .. : '[ -:

'I"
".

"

- ,,' '\

::ij�:'j'2:;��:'� peça d, Piran- e rOU_ OS na, ap IIa ,ar,,:,lIIal,enar1�
"

,ZieJ1lb�pski .nasceu na Polônia e - '"
'

chegou ao Bjasil env 1941, procu-,
'

Diversos' roubos e golpes toram Marino ,Mello' COInO receptador que ",'O" ,', ::�Ú1:,��ór,s�perint�nde'�te 'do I

ratic!e,çont�t�"com.g'en'te"de tea�r.?"�",:'l'esclarecidoid no üm-dé-semaüa
'" '

'p' t'" d 'C;;l.·
'

'"''E'''
,- , .. -',

estreando, no mesmo ano na diré- , '"
,

,Pl>- pagou 3.' l:I].1 0.1' ancia- e r", 25,00.' t»:
,

BI.li� �;." professor Ari" Canguçu de,

- "d "B' d E d"
los agentes da Delegacia 'de Furtos, O material', foi 'lócalizado êm ,po.der '." 'MeSqU,há,. él�bãrca' amanbã' para' o

çao e 'eIra e stra a .
-,

' iS' a' t 'b
. -

t t b
Roubo.s e Defraudaçoes da CapItal, do receptador e após apreendido. , 'Oeste, -catárinense, onde participará

u con 1'1 ulçao ao ea ro ra- , 'i,." '.

� . ,

'1' é' t'
,

I t d'd
durante blitz realizada em diver- foi devo.lvido ao. proprietár.io.. n,a ,ddáde 'de Chapecó da ina�gura-"

51 elro mes lmave, en o Sl o o'
-

.

. " . d" t t'l' B
sos pontos, da cldade. O fa1so cor- Acusado de ter roub.ado. qu,atro vã,o ria Ünidàde de' Armazenamento

pruneIro' lre or a u 1 lzar no 1'a-
� ....

sil OS refleto.res especiais para tea-
retor de uma', companhia de segl:lros pneus no. níês vassado, far' ,prêso o. e' ':Berieficiamento da Cool'>erati�a

tro.; até então. desconhecidos. Orlandivo Manoel Nunes � 35 anos, i�divíduo 'Valter Clemente.,.. Romau �gr9;fà�tori( de "C�ape�ó� com ca-,

çasado, 'r'esidel;te à R'tla Matos - solteiro, 23 ano.s, sem pr,ofissão , pa,cidaqe'\par� abrIgar 300 mil s�ca§ I

Ar'eias, no. Estreito fo.i, preso. pur definida - confesso.u a auto.ria do de cereais:, Ao atô estará presente o

estelionáto depois de lesar a Sra. ro.ubo realizado. na res{d'ência do.' Sr. Sr. francis�Q Grillo.,.'ço.l!vidado espe-

Ângela Grams em considerável so.- Carlo.s Gainete, lo.calizada no Jar- cialmente pàra a sólenidade de ius-

ma. Após as investigações; as auto- dim Atlãntico.. Q material ainda não' taIaçao, tend�, em vista os relevan-

ridades co.nstataram que Orlandivo fo.i l�calizado. estando os agentes no. .tes s�rv.iços prestados à' �lasse quan-
tinha diversas passagem 'po.r aquela encalço do receptador. do éX!'!�'cia as funções de Diretor do

especlaUzada, \
Banco' 'Regional'. de Desenvolvimen-

Além' do falso. corretor mais cin· Finalmenté, a po.lícia botou a mão to.' do Extremo S�l. Na oportunid��
'co. indivíduo.s forau! prêsos pelos no. indivíduo Pedro Paulo Amorim 'de, Q S�·. FráÍ!cÍ!f�,o'Grillo visitará

agentes po.liciais, entre os quais - 19 anos, solteiro, res�dente eru "os "stands'" mcJntádos na II Exposi,
dois meno.res - S,A.S, de 16 ano.s t) Barreiros que furtou objetos de

..

'ção-Feirá Agropecua�'ia e' Indústriàl
J,A.C. de 17 anos --:- que na última apro.ximadamente 20 re�idências dâ 'que se reail�a naquel:à .cidade.

Voltando ao Brasil foi co.ntratado quinta-feira arrombaram_ �s vitrines Capital e objetos no, interior de veí- ...

par,a ,dirigir "Descalços no Parque" da loja Cine Foto Cerni levando uma culo.s, Diversos rádio.s de carro.s, re- A inauguração. da Unidade de Ar�,

e em seguida atuou em "Os Físi-' máquina fotográfica Canon e diver- IÓglOS, bolsas, pastas e do.cumentos ,mazenamento e Benefié�amento. da

cos", "Volta ao Lar" e, iiltima- sos equipamentos 'fotográficos no.· foram' recuperados. A DFRD ins- Agro'-Pastoril loc:;!l está marcada pa-

mente, "Celestina", de Roias, valor de 2.500,00. Ouvido.s ná dele, taurou inquéritos po.liciais que s,�- ra às '12 horas de amanhã, A eriti,

"Henrique IV" é um dos' textos gacia os meno.res co.nfessaram o rão encaminhados à Vara Criminal dade obteve um financiámento. do

mais importantes de Pirandello_ e roubo e indicaram o individuo Hugo de Florianópolis. Brde e do Banco. do. Brasil da �r-
tem mo.ntagem, iluminação. e ceno- , dem de Cr$ 920.500,00.

���:,:!�:;���fi:;:" �:::':::, Censo -'Jeã c,onstatou, em,' 'Moto�ist8'
tro, (ator das novelas "Rosa Rebel-

r:�:a:g��:e:;������:�t���:�:���' ,se ,2.',252'- .692 hu'bl·t'a''o" t'e's' 'alrop,elaCarrano ("A Ponte -do.s Suspiro.s",

f
.

"Véu de Noiva" e "�osa Rebelde") ''<iiI

e ooe_.e Beatriz Veiga (do.na :Tereza da no- F' t' d IBGE' 'f
' ,

OH e 0., 'ln ormou que ate Os ',municípios' ,de' Criciuma e Tu- '

vela "Verão. Vermelho"). o dia 3 de outubro fora,m recensea, barão.' são, entre os citados',' os qt1e :1

A temporada se estenderá até o d 2 252 692
' \ '

d' 18
"

as
"

'

'

pessoas em Santa Ca- pro.po.rcionalmente apresentam maio.r Q Volkswagen, de pla�a 9-63 atro-
la ,com espetaculo.s as 21 ho- t' d 458581 d

'

arma, mo.ra ora§ em,' o.l'llJ- aumento. de população, ultrapas- 'pelou ontem o menor Élcio. Manuel
ras e os ingresso.s J'á poderão ser 'I' lt d lt'

, -

Cl lOS, r�su a o que u rapassa etn sando' 'já' o.S 'to.tais encontrados' no da Luz; de 12 ano.s, no bairro de Sa,
procurados na bilheteria do Teatro.

'

1960. ' /' Censo de' 1960. co Grande, tendo. 'ô motorista aban-

Outro. 'fato. sfgnifieativo. apo.ntado do�ado.' a víti'xnil no\- lbcaL do acided,

pelo Censo.. é o érescimento po.pula- De' outra' parte chegará -a Floria-'
.

te., O meno.I; foi sodorrido ,pelo mo,
cio.rtai dos maiores centro.s po.lan- nópo.lis' na terça-feira,' dia 13, o. Di- torista de um outr� veíel:llo que
zantes, em detrimento dos munid- reto.r-Superintendente no.' Instit,uto passo.u Pelp lo.cal na ocasião, condu�
pios de po.tencialidade menor. Brasileiro' 'de' Estatística, 'Pro.f. Hu· zindo-o. ao Hospital de, Caridade ori-
Na região. da Grande 'lorianópo.- dolf W. F: .wuensche, de foi medicado. '

lis, o primeiro índic'e significativa ' 1 l ,

de crescimento demo.gráfico. .fo.i re- SUá' viagem à Capital' 'catarinense ' , A: 'Delegacia de Segurança Pessoal
velado po.r Palhoça, q)le apresentou prende-se à realização. do. Censo de ' .. 'registrou à' ocorrência e " iniciou in-

elevação da ordem 4e 24% além do 70 que, por fôrça, de suas' fUflçõ'es; !, 'vestigações no sentido de localizar

previsto., ,atingindo 20.671 habitantes, desenvolve-se tàmbém sob sua orien-
.

o caI;ro. e seu motorista, instaurando
contra, umá estimauta de' 16.916:' tação e direção.. 'o co.mpetente inquérito.

,:Em nota distribuída à imprensa (i

Comando do 5<:> Distrito. Naval infor

ma que as sindicâncias efetuadas

sôbre as atividades do Instituto Bra

s,ileiro d� Divulgação do Mérito

constataram a inídoneidade dessa

entidade.

A nota, assinada pelo Capitão-de
Corveta, tem o seguinte teôr:

"O ,Co�ando do 5<:> Distrito. Naval

ver,n novamente a público para rea

firmar' nota, distribuída em março

dó corrente ano, em 'que alertava

os Srs. Prefeitos quanto às atívida

dés de. um instituto Brasileiro de

Qivulgação' do' Mérito. Realizadas

sindicâncias, foram obtido dados
que permitem, concluir-se pela ini

doneidade da referida entidade,
cufas iniciativas não merecem reee-

ber apoio".

Entre' suas maidtes' atuações em

direção, e interpretação, estão: "Me

dé�a", "Uma Rua C'hamada Pecado",
"Gata Em Teto. de Zinco Quente",
"Pega Fo.go".
,Visitou no.vamente a Po.lônia, on

de traduziu -e dirigiu do.is espetácu
los de autores brasi'lefros: "Vered:1

dã .Sillvação", dê Jorgé Andrade e

"Boca de' Ouro", 'de Nelson l;tOdIl-
gues.

O Sr, Carlos Gassellferth Netto as

sumi� ás funções de assistente da

presidência da emprêsa Carlos

Hoepcke S,A. Comércio e Indústria.

O. nôvo assistente vinha exercendo.

o cargo de Gerente da Filial de Flo

rianópolis, sendo substituí,do. no

pôsto. pelo. Sr, Roberto Mário. Sch

ramm, assessor do Departamento Fi

mmcciro. daquela organização.

Quevedo inicia cursa de Direção de
,

, ,

:', ,'-: -..:. Hoepcke tem
parapsico.loOig _�m@nba· nôyo ,assessor

universitã�iÁ' '/' s�l�á;' ' désenvo.lvi<fa'
até' sextÀ.ftlirá: :';,

".

A' ptoIfiqÇAo é da'�ssoéiação. ,de
Educaçãó' Cristã e as � inscrições, po
derão ser féitas nm';:, Colégios Càta,

, , ,

ribense e' Coração dê Jesus ou no

Ginásio do. Sesc com o pagamento
da, taxa de 'inscrição.' de Cr$ 10,00.
(Mais Patapsicoloida na página 9 e

Caderno 2).

,�,

, "

O recenseamento prossegue, sem

dimInuir o. seu rítmo. inieial de tra

balho. Nos maiores municípios ca

tarinenses os totais até ,o. dia 3 do

corrente, eram o.S 'seguintes: Floria,

nópolis -- 105.905 - Lages -

....

99.910; Blumenau -,- 75.540; - Cri

ciuma - 68.459; Tubarão - 63.20&;
Joinville - 53.638.

r������������������'�UI= l'
\ Fabricamos os mais �Od�r!s�i!Ui�S I e� Ciré, Jersey, Rend�o, I
Algodão., etc .. ,

V�ndas por atacado e varejo. Rua 'elipe Schmidt, Edifício Florêncio

Costa, 13<? andar, sala 1.309 (Co.masa). M. K. R Confecções fabrica o. melhor

,f,
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caclerno 2
o ESTADO, llorianópolis, Domingo, 11 de outubro de 1970
EDITOR: Ser",io da Cesta Ramos FOTOS: Or-estes Araujo

Um, dois, três,
'

,

anos:
a razão da idade

"

Ser criança é ser feliz. É ter os olhinhos VIVOS sempre fitos num muno

do surrealista e paradisíaco, alegre como um sorriso, sublime' como uma
;

lágrima. Os 50r1'1SOS estão sempre presentes no rosto iluminado das crian-

ças. Mesmo as Iagrimas nào, chegam a ser o reflexo de um desgôs to ou

,de4 um sentimento a_n�aÍ'g��_ R�present m,'m�lto mais uma coação ou um
�'--'.��-.-." �� .:- l\'�""," " � ' ........ _" • ��

apêlo ao sentimentalismo dos adultos, quando êstes /pretendem ser obsta-
culo a um desejo nem- sempre lógico e racional, elementos que não cos

\ -

•
tumam habitar o mundo inocente e pueril d�s crianças.

r-

f O mundo infantil não é sofisticado nem artificial, Nêle, não encon-

tram morada os sentimentos subalternos da alma humana, como a sober
ba ou a hipocrisia, 'I'ão pouco vicejam a inveja e o ódio. Uma criança é
naturalmente pura, ínfensa a todos os males que crescem com a huma
nidade. Enquanto ela não cresce e se integra 'ao truculento mundo dos

homens, está sempre e.{11 convívio com a felicidade. Não são muitas as

SUrlS exigências: uma manhã -de sol, uma corrida ao ar livre, um dornin
go no parque.

Pena que o tempo wO'Ppáre. Ainda que novas crianças surjam para
habitar o mundo infantil, não deixa de ser cruel a sentença 'cominada p�_
lo tempo. 11m dia as crianças d�lxHm de ser crianças. Na verdade, isto,
"equivale ii uma expulsâo 00 paraíso. Pior seria, contudo, se outras crian

das deixassem de nascer para substituir nos parques ensolarados àquelas
crianças que os homens lá foram, Porque agora, na semana delas, os ho

mens se lembram que foram criancinhas também. Rest�.lhes o consôlo

sle projetarem-se no passado, identificando-se num sorrrso, num parque
ou uma arte.
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A Alsocia�ão de Educação Crhdã em. cobboraçi o tO� o dep'i!_rlameldo ,de Psh:ologia da urs,c promove a par ..

Hr de amanhã no ,tnásio Charles McrHz; um curse inlensi v,o dê Parapsh:ologla c�m inÍcib às' 2� .ho,ra's eh� o préxime
dia 16, ministrada ,pelo padre Oscar G(mzaleZmn�,Hivedu8 een siderado pelos espeeiaH!láS, uma das' miior-es auhu:id�des
no assun'h). A I.aKi ,4-e l,ns'cdção é de Cr$ Ut@O e aes asseei ados do Sesc será de Cr$ 1,'50. Apos o curso O� p�rUtipano
Ies reteherão cerld.,cada ,de freq-uêntRa c�mú.ierado come e "densão univer,sHária.

:A Pàrapsiéólôgla dêsde 1934 llhjeHva comprovar e analisa,r lôdos 9S tên�fittt".ôs qlre ·a p,timei.r� visia pare

ç�m inexplicáveis �em no é;nhul�o preíender dar COl1dlaf® a crfln�ils e ,relig,iieSi;wl's �im, iütfestigãl 'I%l.l�s int�I'HHt�� às

vmze� Hgadus il élas.

__ 1

; ']

Nascido na Espanha, foi
_

em 196q
que chegou ao Brasil - época em

que pouco mais tarde era celebr'ad{
"�;:.; ';m Viamão, �io Grande do sni, uni'
4��� ... la

.....

' .'
'7

�ó éurso de espiritualidade para réli '

t;:;,
•

J

e sacerdotes. Aqui chegou
j

objetivo de fazer apostolado

Aldo Gran{iêiro

Gonzalez-Quevedo já foi ca

tólico praticante, espírita convicto

e ateu. Hoje é padre jesuíta. Os €3-

peeialistas o consideram como o me

lhor parapsicólogo da América La,

tina. lco,louia:
'I

u
aos mort os e que antigamente eram

� .,- ,atribuidos ao demônio, às fadas,
"-'

. etc � .: Os participantes do encontro

acharam oportuno que padre Queve
do falasse sôbre Parapsicoldgia.

CiêR�ia\' Pôueos sabiam que o era.

I'\J pri-ueira conferência o interês

se pela.matéria ficou constatado eTH

um número excepcional de pessoas,

"nedirarn-me uma série (Te 7 conte-

rênr ias, além das ocasiões em qHP

estive rcprod uzi ndo fenômenos prá-
",'f'. • lí,"')(\C"'; � '+1) Est

.

Bitt t b
".';' �:,

•

��, �r��' .: •• sstevan I tencour , e,

IV ,'Jii, c: H;:f\:Hnô ,que havia fundado no R.IO

-tiÍ.} :i.J o· j:�;Et�I.Ú'to Erasdeird dé Pa'rapsico-
lo",ia - anele trabalham psiqui1t

,11 ilS lTI.2dinns e pSlcólogos -::- estaVa
entre os presentes e convidou-o para

outnls palestras. Em diversas opol'-
t1.1!1idades padre Quevedo participou
de ieta�es públiéos com especialJ'·

" 1, ,.' tas cin espiritismo, Nessas ocasiões,
'I'." , [m'am-lhe muito úteis os ·conheci.

", '. mentos adquiridos em sua fase d�

, "

,;

" ,

!. _. ,{

, ,

, ,

,,,, .... "

• ''II ,

", 11 I}

i I' ,11"

r'
,

11'<

'.1

ieórico do espiritismo. Foi então que
, I

deddiu-se sistema�izar o assunto.

Apc:sür d'3,s pesquisas, padre Os':

eh Quev.edo não conseguiu evitar

os compromissos assumiços em Vl1-

mSo, Durante êsse período partici

'córrendo as ·'0ick.t
A ires, Córdoba, Ros.irio

proferindo conferências. Agora
di"3-se em tempo integral no estu

do profundo, aprimorando em mui·

to os ,�onhecimentos parapsicológicos.
uf,,'i QUIXOTE EfV\ l'ERRAS

BRt\SILEIRAS:

'. Padre Quevedo não pensava- que,

um dia trocaria a Espanha pelo Bra

sil. Em consequência da morte do

padre Carlos Maria Herédia, coor

denadm' na América Latina elos es·

cbreóménfos em tôrno dos fenómE'

nas dG e�,pilitismo, a ordem dos je
SllÍ1.QS indicou o seu nome parà a

$:11. stitnic3o, "Compreendi que a

:;-'c!fU"jdade era gra'nde, mas 'co"

mo desconhecia esta 'terra" Vl[fl

h,l1<"ando o QUIxote, o herói, cUs

pisto à grandes sacrifícios. Não que

]'� mais voltar a Espanha". Dizendo
sentir,se à vont8Cle, ressalta rque a

T'8rc!1si0010g;Ül tem no -Brasil um

('�mY)o nli' :ltll�f>�O na sunressão d�15

sln-.el'f'ili,;ões tão difuneliClas.

Professor de Parapslcologia elas

F'J('111dRd"'s Andli Ira de S50 Paulo,
dil"f'tor do Del1artamento de Expe,

J

rimentação e Pesquisa do Ins1ifuto

'R:r';..�í1eira de Parapsicologia, diretor

p, p�idonte do Centro Latino Ameri

c"nn dt> PRI'8):)sicolmria de São Paulo

e mnmhro honorário dos In:stituto'l

df' I(iVesfig�r;iio Parapsicológil'ClS cfe

Córdoha e Montevidéu, além de di,

ve"Sf'lg artigos sôhre sua especí'alida
de publicados em revistas uientífi

/

r

cas, é 'autor dos livros "A Face
- Oculta da Mente", "As Fôrças
Ocultás da Mente" - 2 volumes, e

"Que es La Parapsicologia" publí-
-

cada na Argentina. A primeira das

obras é considerada pela "Funda,

tion Internacional of' Parnpsycho

logy" de Nova York, como o melhor

trabalho já publicado sôbre a es,

pecialidade. Mais 12 volumes já

estão esquematizados.

UMA LONGA HISTóRIA

Ao longo da história houve sem

pre fenômenos inexplicáveis. 'Todos
relacionados com Õ homem. ,Pedr�s
que se transformam em pães, casas

"mal assombradas", advinhações,

feitiços, curas maravilhosas, movI·_

-menta de objetos a distância, pes-

soas que caminham sôbre o fogo sem

queimar-se, são alguns mistérios

objetos de estudo e análise de u'ma'

nova profissão que surge no Brasri

chamada de Parapsicologia.
Reconhecida como ciência a par

til' de 1934, tem por objeto a com

provação e análise dos fenômencs

a primeira VIsta inexpltcáveis, mas

que apre3entam a possibilidade de

ser resultado das faculdades hul11'/\

nós. Padre Queved� explica que "a

Parapsicologia não pFé1ende com

maLer Cl'el1çaS e religiões, mas sim

Ínvéstigar falOs incomuns, as vêzes

ti::;ados a elas. Geralmente manires

tam-se em pessgas dotadas de facul

d,des estranllas, mas humanas -

chamàdas iJal'anormais ou para'psl'

cológicas, En-ôneamente, são at.·i

buidas a interferênCIaS de 'espíritas
do além". Sua exteriorização, espon

tânea ou estimulada, tem provocado
disllu bios pSIquícos graves nos do

tados e em pessoas que com ê'les se

rela.cionam. É o caso, por exemplo,

dos médiuns espÍTitas e cUl'andei-

1'05 de e macumba. Na

I '

·1
I

\ '
'" '\. � ...
;; ...

!
�

I
I

I II
I
I
I
I
I

I

I
, I

ver-te t{uau_à'o morrer -. D'ez anc,
mais tarde, estando

-de manhã, acordada

R._sra. Bishop - vi Mo�tain d1all(1
de mim, seus olhos estavam ,ftxo;
em mim 'e 'êl'e me disHe em VOz bal
xa, mas müito distinta: ,Eu vim, Cc

mo ,havia prometido -. Depois êlc
'me f'êz .um aceno de -mão e dl�e
"deus, Á sra. Ilispop 'recebeu 'mail
tat'de a netícia 'da morte de hn
1VIetltain.

"Nêsse 'caso o 'ffes'8�'a ''ll'rOtivador i
'cvid'el'l't:e: o inco'Ílscfe'n1'e 'não 'desl
j'a 'mais 'do que 'pe'dlr au�Jio':.
A tlitahneníe a con'êhIrta 'q'ue prev2

le'«eu h-a Etll'oi�a durant« vários se

euros cáusarrd» 'a ''l1l011'te '!'Ire nülham " ,

de 'pessoas 'd'0�'a'âa's {ire �aculdadi,,'
'lJ:araPsrcoMgicas, ,qtleil'l)'3'Rlfto-as nl II

Iogli:efra sob a'cU'sação 'de exercerem ii

a 'blf-l!íXfll'iá, 'de '<i!'uáli'qlLfer .forma mo

m'ais existe, /
A IP-araj!}s'ico'l'0gila .aq,fid'a 'é uma üiên

"C1tl ![mt'a e o padiJ:e '0sG.<!1' Gonzalel

'(ll't\'t·vedo não tel�' 'feito .'outra COl�, ,i

a nâo ser !te'l'lft-a:tJ<o te).·'uil'l<a uma clêr,

da prátíca, em ''b'e11'efrcro

nídáde,

/

t adoramente a confusão religiosa,
culm1l1ando em transtornos SOCIais e

. indIviduais", Padre Quevedo adml'
\

te que pessoas dotadas de faculda-

des parallormms, possam ser úteis

a humanid::tde. Por exemplo, sob

orientação de parapslCólogCls, no

tratamento do cancêr, ,o do�ado seri3

utilizado para eliminar a dor e ou

tros efeitos nocivos do mál; em in

vestigações
-

policiais é indiscUtíveis

a cOl1triouição que pode ser dada

para se encontrar provas e indícios

de crimes. Entretanto, padre Quc
ved)) é contrário a que se estimu

'lem essas faculdades ar,gumentando
que ainda não foram efetivamen�c

dominados os e'f�itos paa apsdcoló,

gicos. Os espir itas, 'porém, quandü
,encontram 'um dotado aconselham.

.
no a desenvolver suas aptidões,
Durante os cursos que leciona, ê�e

relata v':uios casos que na maiona

(l<�s vêzes são atribUldos errô.nea·
mente a entidades sobrenaturais. A

ex"eçf.() de casos raríssimos que pa

dre Quevedo reconhece como mila·

gres divinos, a Parapsicologia COl1-

'leguiu pesquisá-los e encontI:ar ex

plicações científicas. Seus liV110S

relllcionam muitos "casos curiosos"

l�is ilqui um: liA sra. Bishop, vw·

jnnclo pelas montanhas Rochosas,
travou íntima amizade com um mes

tiço chamado Jim Moutain, Numa

conversa, êle disse-lhe _:' eu irei

.�� I
o ,1prCl'bie-m� lia Par/apsic,

:lo5'ia - se é�dência, -ou se é g�
" ,., I ',��

,

s0ha - v0Ima-se .]Yeli'feltamente cl"KI
"

à luz dessa diferendaç,ão .. A Paraps) "

coq'ogia, 'd'igamos ser repouços, i:
"Giência. Nfio 'é fiqosofi�. ,'Como tal, :"
.es-t-á sujeita aos mesrnqs rilJ1lpérati�n,
de t6das as 'dem'ais clisciplinas cien "

tílficas, sejam ,elas 'físicaí' ou nat.) 1',

rais, sejam 'elas soda-is". (Rhin� 1 ,

Praü em F·ronteirn Científica _ d,

Mente, pág. IX).
TE'MÁR'I'0:

o curso intel'lsi'Vo 'de' Par'apsicn-

,

2, Pessoas que "tocam", 'e

o pensamento. Visão'/através dOi

corpos opacos? ijiperesiesia indiret� )"
"

do pensamento.
3. Prod'igiesa memélia .'do

ciente. Regressão na !�idade?�"

branças cie existêric.il a1'Iteriores"
A pantomnésia.
4, Falar línguas est.rangeiras sem

tê-las al)rendicif) 0U xe1l'(')gIossia
Méd>i>u1TI em MaTte? Possessos do de'

fnônio? os "d-esenca!!'natl�s" se iii'

corrporam? Assombr0s0s 'fesuttadoS
dos tramnas 'e complexos.
5. I'nspiraç@es, intuições, Fraudes

i,nco�scientes, Invent@s sensacionaiS,
ü?mtmicações ,de '�ílém_túmuID"1
Maravtn�oso talentJo do inconsciente,
6, Testes cientíificos da "adivinha'

Ç�Cl". Viagens telep,áÚéas. sucesso
6leif.j'l'li:tiv(') das irnvesti'g!l.l�ões. A Ia

·cuilQlade Psi-gammas.
,I 'I'!

íl, Visão através ,das mClntanhaS
A ".�. . � tra·sen'(lIS'I,anC18 e a percepça0 ex

soda!.

8. O preblema da 1I'etrocoglliçáO,
Verdadeivas e fa.lsas proreci�s.

,0

témpo e a percepçã@ extva_sensoriaL
9, 'Desvendam-se as prpfUl'ldezas

do iNconsciente. Há segredOS insoJl

dáveis? Telepatia
-

sô'bre o incOJl'

ciente excitado.

10, Aparições dos mortoS? <K'�
.f)luência :à distânc�a. Suge:st-ão tele

páiica.
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lira Pedrosa

,

/

A Serrana da Criança está aí. Hi3-

tórinhcs de ·chanças· 'existem mil,
mas a rnelhor ' delas' é ainda a de

Cláudio Vieira, -

hoje. UHl jõvem es

tudioso; quando ai'llda' "era pequeni-
no.

Aproximava-se a' Páscoa, e a fai

na de cestos 'é 'cl'l'elJl1ió era grande.
No 'havia l'llll'>el, 'ü(lJla e 'Caixas de pa

pé'160 'Cj\!te 'chegasS'e. 1E Cláudinho

nervoso corria (l'é '111'l1 lado para o

Ol1tIO <:e'11 plIT'àr um instante. Foi

nessa bora qire cheguei. No meio da

€,'l.1Tizada da 'V'izi'llha1il'ça êle tentava

fàZll' 'alguma coisa, 'e não conseguia.

C'heg!lel lJeJtto :dêie '€ 'Irerguntei:
- Corno é Cíaudtnho, o Coelho

V2m mesmo?

-'-....;_---�--_.- --

ini moda existe sim
É claro que existe, e tão bonita quanto a nossa.

'" ) Já: pódemos ver eiganinhas e camponesas por aí, circuãando 'peles [ar-

'.,dins e festinhas cle aniversário. E clesJ',lia®.d0 também come se f0SSelfl�,
Tal é o caso àa Carrousel Boutique 'que veste os miúdos '8regan.tes de

Já que existem boutiques espêcíalizadas no gênero..
Foi ela qtJeHl cedeu gel1tl1l.nwFlte os modêeos ��ara q,l'le ,(1)S

,nos�0s manequizinhos posassem para 'P.D., o foeógrafo de A ES1'ADA.
,

"

"

"

Cristina num conjunto pantalona e túnica em tecido coinizado. Pan

talona a linha Cardin e a túnica tem decote em V com ilhóses e um cor

dão trançado, detalhe �ue se repete nos bol�inhos aplicados.
Completa uma camisa de renda.

Noqllinha de pantalona e colÍlte. Tudo em' malha, sendo o colêto lis

trado.

Duas borb6letinhas na altura do busto, mostram que ela est.á per den

, tI'O da 'noda.

Entre as duas, o bom humor de Fernanda.

Algumas das
Mil
",

Historinbas
de Criança
" Estás contente?

Ao 'gue êle responcleú se. gague-:

jándo todo:

," _:__ ICo�tente coisa nenhuma. E&,," �:" '�,
tou com um medo danado desse COl)-.'

.

lho, dcsgra<;ad0, .mas te1'l110 vergonha

pe dhe!" p1'a turma. "Tô nervoso pi a

c'huchú".

Enquanto Ana Luíza, depois eh
uma queda. de lima [.mela do tercei

1'0 andar ele um edifício explica que

"rnilaC!re" é a gente estar viva. Ma
'ria' Eduarda, Já prrmetranista do

curso primário corrige:
;,

- "'Não senhora; Milagre é. uma
mágica e faz a ,.;gua virar vinho."

Daniela e Fernanda, usando vcsticlinhos Coul'l'ég("s em malha tecida

com fio de, linha. Mangas e l�olslnlijos em lis1n1do e I1ma ,flôl' aplicaeb
sa�'nc1o do bolso como se êle fôssc Ulll vaso.,

FOTOS: Paulo Outra

, ,,...ILUSTRAÇÕES: Eunice Maria Ge·

vaerd

-�_.__.�i--__;__ _

Para o lôncbv delaS
Criança gosta me coisinnas 11I11Ú

das. Aqui umas receitinhas para
o lanche de segunda-feira:

BOLl�'IIOS FRITOS

Estes bolinhos não são d0C'S

demais i, portanto, são próprios
também para, acompanhar o café

da manhã.
Ao preparar êstes bolinhos 'TI'l1�·a

o, lanche, pode servi-los -recheados

com aelêia de frutas ou com um

. .

I'Coloque 11:e t,2l,tL' 'd� .

Iari íha
.

de

'bigo numa t1gt'l-a Adicione as ge,
mas e a ma rteica 'ou

mariTarinal'amas-sada com ,U'1'l1 �_ãll'fo. 'Mexa I
bem e junte nrais fm·i1lnha .. amas-

II
sando até obtei uma mistura ma

cia. Enrole ;e:atão como nara lihO-I�''que e recorte em pedaços de Ullsl5 cm de com-rrimenro.
'

Passe-os

nas claras e depois no parmesão]
rabelo. Arrume numa assadeira

e��I�ye ao. forno por 2fG :n,tinuto�. 'Re-: I

tire e sirva i

MÃE BENTA
,

É o 'nome dado a peqúeios
los feitos à base de farinha de ar-'I
roz e côco. São fáceis de nrepar'ar.,
de sabor delicado e Nól1lim prin
cipa mente para servir acompa-li
nhando a hora do lanche.

I

2 xícaras (de chá) de f'arinha de
arroz - 2 xícaras (ele eh.i) ele I
açúcar - 100 g de n�ànteir'a ou II
marzari-a - ] xícara lel: ch:í),
bem- cheia de côco ralado fi"o,,'
(você node usar côco j:l ralado I

mas, se quiser prepará-lo em C3

sa. vai precisar de � côco l'eqllt'v-

11(») - 4 ovos de ta''''I::I''ho mé.lio
- manteisa ou marQa"i"a e íari

nRa d> rôsca :,a1'a untar e polvi
lhar as forminhas.

'R1'ta as 4 Q:°"T'l<; ('0'm " 'l('Qnn" atf
obter nma

-

mistnl-a homo"1'''e']

quase bl'1\l1ca. A sp"ui" :']('reSC("I

te a man1pi"a ou nl:Jr'-"arina e

continue bate'ldo. Adicione denois.
o Cf'CO ralado e a h, i lha rjQ a1'l'Oz;

mexa tudo sem um-ar mas leve
m�ntn. f' illnte nor últi"1o as ch
r<lS iá batidas em WVi? firme. Oi,
t"ibua e·'tão !'! 1111<;<;a t'm V1"11S

formi"has i'ldividuais (�0de ser

do tino usado nara emnadi'lhasl.
Que devem estàr untadas com

manté'i'!a ou mar'!ari 'a e li,,�il'a
mente polvilhadas� com farinha
dp rAsca. Leve então 'ao fOfl1o mo

derado (aow;,q-O prirné'iro\ e dri
xe assar até que os bolinhos fi

qupm hem corados.
Também no caso df'ssf's holi

nh0s voci'> noc1� verifi('flr o t"'TI

po dr" tocçã� eSl1f'ta',c10 um l1fl1ito,
qu� d,.,vf' SAi,' sêco. Rptire. d�<;"n
fnrmp e é'sf'·if'. NA hora em (lHe

vocp fôr s"rvir. C'olo(1l1Q os mncn

Ill�<; "'" forminhas c1� l1ané'1.
NOTA: A quanticifld� d� in"re

dientes indicado nf'sta receita ren

de de 20 I:t 30 bolinhos.

crente. •

1/2 kg: de farinha de trigo - 3/4
de xícara (ele chá) de acúcar (mais

Ou 'menos 100 g) - 2 c�o'hle'l'es (de
chá) cle fermento em pó - 1 fri

tada de sal - 3 ovos - 1 limão

de tamanho médio - leite -

óleo para fritar (cêrca ele '1 copo)
___: 1 colher (de sopa) de acúcar de
confeiteiro para' polvilhar.

Despeje a farinha de tlfiigo sô

bre a mesa, misture-a 00111 o acu

car, o Iermeato ,e urna 'pàtada ele

sal. A segui r. faça um 'buraco no'
centro e coloque os ovos e a cas

ca de limão ralada. Amasse com

alsurnas colheradas de leite frio,
O baS'ta'l�te para que a massa fique
macia, porém CQ)flS i s'1!CI1J te. Traba

'Ilhe-a 1'Im pouco entre as rnâos e

abra então C0Tn 0 rôlo até rclei)C,á

la 'na espessura de mais ou menos

'0.5 cm. Polvilhe-a com farinha,
d,., vez em quando, 1)21ra evita-r

que grude na mesa:Rêc(')rh� a mas

sa em Q118cos, com o auxí'lio ,de
'um mdlde ou _ a beirada de um

copo pequel�o. E' preciso mergu
]il�21r de vez em quando 'o molde (l)U

a bt'iraela do cono na faril1ha, pa

rf que os discos se desplfej:J(:iam
,COl'n facilidad€. Am21sse os 'reta-'
lhos abra dt' nAvo COtll o ri)lo e

recorre novos discos. Leve ao fo
rro uma fri�ideira grande com

óleo suficiente �deve, ficar C(l'n

uns 2 dedos de altura). Quando
estiver quente, mas Flão fervente,
frite os discos de massa. doura'l

do-os de ambos ,os fados. Retire
com o auxílio de uma escumadeira
e coloque sôbre papel absorvente.
Em seguicla, polvilhe-os com

açúcar.

CHAR'UTINHOS

1 cop'o de farinha de tri!!O ('ll?is
ou m-enos) - 3 gemas - 2 co

lheres (de sopa) de mantei�a ou

margarina - 2 clams sem bater
2 colheres (de sopa) de _queijo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Certa vez, na perdida memona, êste
mensageiro da angústia, que é Rogério
Vaz Sepetiba, me dedicou um samba, -que
não era de Jorge Ben, mas de Vinicius. E
'IPe pediu desculpas, por achar que eu não

.gosto de samba, porém apenas de Jazz,
E, por falar nisso,

.

onde anda êste
menino extraordinárjo, que desapareceu
das páginas do Caderno-2? Como ficou

vazia a página de .crônicasl E é fácil de
,

se ver: eu, o Jair, e quem mais? Um va

zio até hoje' não preenchido. Falta a últi
ma cronica, na sequência da impressão,
que todos nós nos acostumamos a ler nas

,manhãs de domingo.
Aliás, com a devida desculpa, o as

sunto de música popular' pertence' ao

Buechler, no qual é doutor diplomado. li,
por citar seu nome, vai aqui um recado:
não seja por isso, dileto amigo. Quando
suíser, apareça. Temos um uisquizinho
oem razoável, feito ali em ltajaí, e mui
tos tapes do Coltrane. Ê só bater o tele
fone, outro anjo.'

Não um anjo como Charles, mas um

anjo com um pistão nos lábiqs, falando
de auroras, de risos infantis, do amor SUl'

gindo das águas plácidas, de um Deus
que existe e que merece louvores. Um

1�u2ta: A Love Supreme! .

,Mas o negócio é o seguinte: eu que-

" ,;,

I� ,
-

,

Banquete. Eu aí, firme. Meu lado es�

querdo, melhor, meu flanco sinistro, como

se diz nessas ocasiões, ocupado pelo ilus-
, trel Chil1g Chong Chang, que só falava o,

idioma pátrio. Pátrio dêle. A minha fren
te 1l1)1 velhote, paqueirava uma belíss;Íma
dOllZela que não oferecia a 'menor resistên-'
cià às garfadas do aflito barba-azul discor
reüdo sobre os anticoncepcionais, mito da

virgindade e outros pratp's. A 'direita, bra
ço e perna meus atritando com o bração e

o pernão de um resp�itável cavalheiro, ql1e
beira'/a os: cento e cillquel1ta quilog, e os

cinquenta anos, relógio de corrente no bol
sinhO do colête, lencinho, feito, vela de ca

.noa, no do paletó. Imaginei-cfmembro ati
vo do clube do comércio. Banquete. Êu aí,

", .' firme. Meus cotol/elos te'ünavam em subir
à mes?, Eu os tirava, à tapas. Mas estava

firme, eu.

JUl:O, pon%m, que era capaz de jurar
que o rotúndico a minha direita era mudo,
pois nem grunhido, que ia 'muito melhor
com êle,' soltava. Estávamos às vésperas
da sobremesa" passados, há muito, frios,
peaas e escamas. Súbito, a esfinge falou.

,'.. - Tres Yanos.
- Heiu?
A gordura voltou ao silêncio. Fiquei

a mastigar os possl'veis significados, a pn
vável mensagerrí, insúit<t na sumaríssima',·

ar es, nju ·45
, ,I

UFna tristeza. Três: anos.
- Impressionante '- arrlsqutú.

"

""Na qiinha" frente, no meU nariz, dois
Foi' só. O siÍênCió' tomou' conta da� 9Iij�s de' ses$ehta anos diziam que uma

quela nossa áre!lzinha., O)icor 'estàva deli- 'mãó, da mesmà idade afagava, sob a mesa"
Cioso. 'Os cento':é e111queQ.ta�'8:t1ilos acende:'

.

' ,l\>' íio,�:niiilÍm9, ';]mía· 'dé,. dezoito ..
ram um charuto. Bate-u ��'a cinza no cnão. � ,::-' .,_";: �t.

�

�, I' -)<
-

:,
'Olhou-me Triste.' ,-- Três ;"a,nOs :._ tornou o gordo .

•
- Três anos. ;; �il'a 'eil;' per&�ntar se era 1TIeríi;_ó' OH 1lle- 1

- Mas como foi? - tgntei. . nina, 'môço QU l1)ocülha, a sobrinha Çl."'mu-
- Três anos. ' 'lher. O gOrduchão·l;e,� lévantou. Benou,

- Três anos!'
,

.' :'

_

.,.,.__ I:Três
'

anos!' 'E daí? - 'rethlc'óU,
.

'âlto, a bôçà de sessenta 'anos.
<"

- Meus Deus, ,'o que .é? - indagou
.

a de dezoito à de sessenta:
- Velhaco! Sem vergonha! Vais' pa-

gar, agora! ,

"

Pata 'bilixo(Respeita as autorida-
des; imbecil! .: ,-

O revólver do go�dâo era pequeninho.
O chinês era médico. Ninguém entendeu as

suas palavras. Mas compreendemos; todos,
que êle dizia que o sexa,genário estava mor

to. Também fui aQ entêrro.

ria talar de Charles, oba, oba!' Como é

que você, faria Buechler? E você, Rogé
rio? Eu, queria falar de Charles, anjo 45,
enviado para, a colônia de férias, por ter

marcado bobeira, rei da malandragem, do

poema' musicado de Jorge Ben.
Vocês já in�aginaram' a chegada de

Charles, anjo 45, antes de acabar as fé

rias, para a alegria do morro, por inter
'. .encia de Deus, justo e verdadeiro? VQ
cês já' imaginaram, Rogério e Buechler,
a batucada, a missa de ação de graçasça
feijoada com uísque e cerveja,' e .outras

milongas mais?

Depois de tudo isso, aparecem uns

caras e afirmam cousas bonitas, que nun

ca Charles ouviu e nem Jorge Ben leu.'

Aparecem uns caras e dizem que "a pos
sibilidade de alienação existe sempre que
os progressos sociais e políticos' cnam

sentimentos de ansiedade e desespêro, de
desenraizamento e· insegurança, de, isola
mento e apatia".

De que valem as palavras? ,- já per
guntaram isso há mais de trezentos anos,

Eu também poderia perguntar: qual a. di-
"

Ierença entre Wagner e Jorge Ben? Qual
dos dois pode ser classificado de, aliena
do? Sei lá! O que sei, é que Charles é

mais. autêntico do que muita gente bem:
O que sei é que Charles sabe que a vida' é
trágica .e que' Jorge Ben compreende que

m anquete
"

.,,1'

frase do éomensal vizinho, "Três anos" re

petia eu, passeando, de quando' em quan
do, meu olhos,míopes na, gazela que, nã�
resistindo ao. blá-blá-blá sexagenário, �e.
entregava, já.

Três anos - tornou.
Senhor?

A julgar p�los seus olhos, ima�inei �
um garotinho louro, seu neto, atropeiadó
por' um caminhão canegadinho' àe pedras.
Morto. Aos três anos, Pobrednhó., T>l'ês
ànos, só.
-' Foi uma pena - disse' eu, provo

cando.
- Três anos.

.

- Mas três anos o que? Quando?,
Quem? Qual ---:- ataquei, com raiva, já.

Silêncio. O gordalhufo lacrimejava. A'
hipótese do netinho morto- ganhqu corpo,
etnbor� assentada em nada. Sitpples deva-

a arte tetn partida justamente dessa com

preensão.
o resto são frescuras.' Muitos, na

verdade, confundern arte oom cultura,
com erudição: O que. é 'mais importante
ipara nós: a Sonata a Kreutzer 01:1 C�!lr-:
.les, anjo 45? Uma coisa eu sei ,que é mais;

.

importante: '�serh arte não sab'emos, que
,.

a verdade diste":
'

Por isso, no nosso tempo, Jorge
Ben, que só lê estórias em quadrinhos..
nos revela a verdade de Charles, anjo 4.5.
"E o morro inteiro feliz- 'assim vai cantar/

.r Oba, oba Charles/> Como' -é que é my>
friend Charles/ Como vãp' as coisas', Char-
les?"

o diabo, fiquem, sabendo, ,é que a

gente aprende demais, quer ser sabido' de
mais, tem vergonha de ser simples. O' dia
bo, oba, ôba, é que estamos criando anos
45, e mais colônias de férias, e mais co-

lônias penais.
",

Somos, como afirma Hebert
'

Read,' .

autômatos de : olhos lângidos, ;�ellrcdiados'
.: indiferentes.

Você viu, Buechler, o que a musica

popular pode provocar? Você viu, Rogé
rio, a, que perigos nos levam os caminhos
do samba.

Oba, ôba, oba Charles, anjo 45, co

mo vão as coisas? Por aqui, nestas pla-
'

nicies bovinas, tudo na, santa paz.

Oliveira de Menezes

\
neio meu, Mas talvez ainda' não tivesse
morrido. Estivesse assim, vai não vai. Ou,
quem sabe, poderia ser um filho, já móço,
�m .gCYbrinho, a mulher, a filha, que tivesse

'''esapa'recido. Ainda, que o médico
-

tives
se ,dito que êle, o gorduchão, estava há três
alios 'da morte. Co'ndenado pàr uma mo

léstia teuível, incurável. '

, . '.J',"
"

Jair Francisco 'Hamms

,) " '

ra uma
� ..

' ,', " [vez uma ponte

, "

Era um.a· vez uma Ponte. A, Ponte
era idosa poréil1, muito forte e garbosa.

A Ponte tinha um sobrinho, que es

tava s.:mpre perto dela. O sobrinho da
Ponte, ela o Viaduto.

Como tia e sobrinho estavam sem

p.re próximos e quando, na caima amena

da nOlte de luar, o movimelito pouêo dei
xava-os descansar, êies conversavam. Sô-
'bre diversos assuntos'.'A tia Ponte era á
confCaente do sobrinho Viaduto e êsse o

confideute da tia. Eram o que podemos
chamar de grandes amigos,

Tudo ia bem quando, um dia, a Pon
te ouviu de um dos encarregados, de 'sua
magui,age,

.

que também era seu amigo,
que da estava prestes a ser despedida,
Haviam chamado um "senhor" Ponte pa
ra substituir a velha e insuficiente Tia
POll te,

Naq uela noite a Ponte não falou.
Seu sobrinhn n�o sabia o' que estava acon
o· ','cndo;, não entendia por qU'ê, as tôrres
de sua tia, sempre tão majestosas, esta
va,11 humildes, com o ar abatido do fra
casso.

Durante duas noites o vento soprou
frio e ruidoso por entre as suas ferragens
e ela n1uda, como se não tivesse vida.

. O Viaduto, penalizado com o esta
do de desânimo de sua tia, só sabia olhar
para ela, tão enorme à sua frente G pa
ra o mar, tão p'equeno ante a grandeza'

,
'

da ponte, E de tànto olhar,' chorou.
Vendo as 1ágrimas do �obrinbo, a

Ponte acordou de, sua kUHgia e aprovei
tou para cons'olá-lo, desabafandó coni êle:

- Meu querido sobrinho, não cho
re agora - dis,se carinhosamente a Pon
tl>l' Haverá motivos. de· sobra para chorar
qu,!udo lhe' cohtar o que soube. _:. uma
sgraça terrível!
- Por favor --; falou o Viaduto,

enxugando as lágdmas - não esconda
nada de mim,. titia!

- Claro que não. O caso e 'que eu

soube que em breve estará aqui um jo
Nem, amplo e vigoroso POI�te pai'a me

substituir.
.

-+- Não!!! - berrou o, Viaduto, as

sustando um bêbado que desc�lJsava ná

grama a 'seus !lés.
- Eu sei que será triste o fato de

lhe d�ixar, 'não mais ver êste mal', esta
terra. '. Mas o que )11ais me preocupa,
me atorç!oa mesmo, é não saber c que fa�
r.âo comigo. t,

,

- Como assiIn, titia?- indagou o

intrigado sobrinho.

- Pense um pouco, Viaduto: eu es

tou aqui há tanto tempo que criei raizes.
CbmD i.rão tirar-me daquy? Se' de�ll1on
tarem lerrQ por ferro', chapa por chapa,
"éhite por rebite, o que farão çom a quan
tidade enOFrne de material que po,ssuo.

,

'lnde o colocarão? Se esperarem quI" �11

morra, que eu cáia: de velha, muitas=' vidas
correrão o perigo de serem ceifadas em

lla queda. E o meu coração sofre c;"'

essa iN.certezçd
O sobrinhó da' Ponte não falou na

da. Parou de pensar. A Ponte também
parou.

,

1
Os automóveis perc�beram q tristeza

da Ponte e de seu sobrinho e por êles pas
savam lenta e silenciosamente.

Veio o sol, 0 azul, a noite, o vento
sul e o norte e, quando já pensava a Pon
te na morte, o Viaduto, seu sobrinho,
lembrou-se do tempo enorme' que êle le
vou para nascer e tornar-se realidade. Is�
so poderia' animar 'sua tia! Chamou-a a

disse:
.

- Tia Ponte" temos esperanças de,
pelo menos, adia,r-se a desgraça final!

- Qual"., - desaininou a' Ponte.
É sim, Titia! - insistiu o Viaduto

Olhe. aqui:, sendo êle um Ponte, deve
rá levar, para ser construido, o mesmo

tempo que eu, um Viadutà. Logo ...

.\
' - Não, não será igual - objeta
tristemente tia 'ponte - Os tempos mu-

daram. Estamos em 1970!,., -,
E é verdade mas, lá no fundo, ilO

mais, profundo âmago de suas almas, li�m
que tia e' sobrinho sentirar,n brilhar a l�iJti
ma esperança,. SOCOJTO dos desespera&)s,

Cesar Orlando Valev.le

.!",'

','

,'-
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Celestino Sàchet polemista e crítico, sem temer a de,
cisão provocante.
Saiu do comércio Pflra o .magis.

tério, Nas letras sempre esteve Por,

FU�'<
.

a rep�ênfi� i PW,�, :ser� efcritor
já: a .serttíu ,�in .1fl!30 "no .Ginásio Ca,
,.tiihneúsé 1 quando,

o

com.' iiArol19 , Ca,
lado, fundou o. jornal inf'itulaqo "O
Estudante". :

'

Como muitos outros esêritores
'.
Diferente porque nela estiveram ea,

tarinenses, .fêz jornalismo literárioo' Diretor. da .Biblioteca Pública: E "

em J:hisd,a;' d� " rea1}izàç�o, "d.e escritor,.r
:

f. do DêjJah�m'eIito ,ide ·'cJHur'a ,da 1 i}:
SEC. . pmqu.e �'�lá compareceram-

,Já 'em .1915 com Barreiros Filho
Mánci� Costa, Nereu iRamos e ali:acadêmiéÓs viridos' do interior do E:;� .

, ." tros, fundou o jornal "A Semana",
tado, .í<-,'üt(!;gra;fos - da Capital. E f'a-

-De ,lá para cá teceu a vida útil âemiliares do poeta Ántero dos Reis
homem 'de letras respeitado.

Dutra. E;sta sessão é de Altino Flôres,
Vamos ouvi-lo com tôda sensibili,l

.

dade acadêmica; em oportunidade I
próxima .

vamos falar sôbre êle, e'lcre:ver sôbre :êle. Esta oportunidade
virá num l?Omento dêste ano. I
Perdoai senhores acadêmicos esta

-anunciação demorada. Altino Flõ.
".

rcs, dispensava apresentação, Ele e

pilar dá .estrutura que armou' com'
José Boiteux e outros. Falei por,

que o presidente desta .Academí,
formulou a designação, e também

"Agradável, agradável e muito . porque entendi, a grande significa,
agradável mesmo, esta missão de ção clêste momento na vida desta
anunciador da palavra do acadêmico Academia.
Altino Flôres. Anunciar Altino Flôres, é agra.

Agradável por dois -motívos con- dável aqui e algures onde houver
fessáveis: um, por sentir o que os disposição para ouvir um escritor in,

,

\

senhores acadêmicos sentem; a dig- teligente.",
nidade de ouvir um fundador desta A última reunião da Academia
Academia; e outro, ver, sentir e Catarinense : de Letras foi diferente,
participar .na vitalidade funcional da Mas diferente mesmo. Porque o Pro,l'
fase acadêmica infiJlantada por Ne·' fessor ( 'Altino Flôres 'fêz renascerl
reu Corrêa, cônservada por Almiro Antero dos Reis Dutra, Fê-lo renas,

Cald�ira de Andrada e continuada cer com seus
.

dados biográficos,'
pela atividade· contagiante' de Ce- Com seus enfoques humanos. Abor-

lestino Sachet.
'

dando o Sonho, a Miséria e à Mor-

Onde um dêstes estiver orientan· te de um poeta' catarinense. '(Mista
do atividades intelectuais, a herança de Filósofo e de Poéta "expirando
de José Boiteux, estará colorida e num pobre c'atre de enfermaria co·

visual.
.

mum, a 7 de abril de 1911). Fê,lo
Altino Flôres aqui, é a Acadelp.ia renascer através da forma ')mrilada,

çatarínense .de ljetras, testando 11 correta e' escorreita. De que o �ro
vidil de meio século ·e .,)ne par�ce, fessór' é Mestre.

que os ram�s, <;10, seu' símbolo gritt(', -- " 'A última reunião da Academia

co, s,ustentam rosa- vermelha nUl11 'Catal:inense de Letras foi diferente,

g�sto', d€ :'hómenagem a' esta tarde ':Mas diferente mesmo. Porque ter,
"

�cadê�ica; ':' '.>":h:,'" .,:';,- ,
'.

i" 'j'{;,
.

.

, :�n��a �a p:�::�;a o:��;::::.tes ;:�:�,"ondé�;"éstP;·�fmID1J1i&h<J:sn,vei'., ,·,aV:Jié:-, , promoção da Universidade para o I '

r�!lça '1J�8dêmi�a"d�'" Jds� �'óftEmx, '

'>Desenvolvimento do Estado de San,

estará latente colorida e visual,-'
"

ta Catarina. Prestando, também,
Altino Flôres, ve!ll de lá aure@]\i- sua homenagem a dois catarinenS{)3

do de dignidade literária, porta tra- '

, ilustres.-

dição castiça das letras àcadêmicas, A última reunião da Ac'ademia Ca·

a sua experiência' nas letÍ'as, catétrl·· tarinense de Letras foi di'ferente,

nenses é um galardão; 'àqui; entre lVIas çiiferente mesmo. Pois estourou

nós, é todo um representante i!�co!1- .

na primeira página de jornais da

sútil dl1 inteligência barriga·ver,de,; C�-Pital. Com fotos. Legendas. E tu·

onde estiver, esta Academia estará 'do. '
'

colorida, visual" e intelectualmente, A última
.

reunião da Academia
bem representada. . Catarinense de Letras foi diferente,
Altino Flôres apareceu de'safrante' Mas diferente mesino. 'Diferente

A Óltima reunião da Aéademia
Catarinense de Letras foi diferente
Muito diferente mesmo. ,

niferente porque] ii ' elait �orlipa.r(>i"!A' cer;m c':ddk "S�cr�,tá�i�� 'de ·,�Estitdp. ,',
.

, Ungaretti e Vieira da'Rosa. (Aliás,
'dois não!' _TrêS) :, j'

"
.

À última reunião da Academia

Catarineuse foi diferente:' Muito 'di

ferente mesmo. Diferente porque o

Professor Altino Flôres, festejando
jubileu literário, mergulhou em An

tero dos Reis' ,Dutra. E nos trouxe

"Do Sonho à Miséria e à Morte".

A 'última reunião da Academia

Catarinense de Letras foi diferente.

Mas diferente mesmo. Diferente por

que Theobaldo' Costa ,Jainundá sau

dou o orador assim:

com artigo no jornal "O Est§ldo" em

1915, De lá para cá nâo parou mais.

Aceitou a p'rópria personalidade de

porque Altino Flôres e Antero dos

Reis Dutra exigiam que ela assim'
o fôsse. _

\

... ',

Na guerra contra a idi e a 1-
Maxi a· ini ainda i pera

compridas.' A cintura marcada, as

, saias se.mpre mais largas; corte eva·

sê, fran,zido, pregas sôltas OH CoS'

tUl'adas, e,' por tôda parle, muito go,

dê: o importante é o movimento e a

amplidão. Dior, e Givenchy estão só·
\

brios, às I vêzes dramáticos em cer'
,

tos modelos ,onde predominam, o
I

roxo, o prêto e o azul·mârinho. Dwr

traz de volta ,a vamp tip� Thecla Ba,

ra. Yves Saint·Laurent, revive alg�t,
ma coisa elas divas 'do cinema noS

anos 40: turbantes .de veludo, deco'

�s 'profundos 'em V;. 'e salto alto'
Anabela. Somente. Cm<din e Couro

reges,. embora cedendo à máxi e il

midi, continuam infiltrando um pra·

fre{lte}\: ao seu modo. Cardin propoe
a nlulher ano 2000 delgada e fIáí"
vel. Courreges também. Mas a no'

ta de alegria mesmo Vem de Louis
Fexaud: vestidos ultramovimenta·
dos, .estamparias cheias de bOIl1·gõS
to e feminilidade. A moda, quandO
cede baixand(l as satas, cria um nó'

vo tipo .de mulher romântica. Abre

úovas pistas à sensualídaae: está. na
intenção dos

o

costureiros a eroti��,
çã0 dos tornozelos, substituindo

o

O�·

,j.oelhos e parte das, coxas na miniS'
saia. Nada é impossível. O recado
está aí. E as transparências tambéIll. ,

A quein interessar possa: ninguém
segura mais. o,; elementos sexy ela

moda feminina. Nem a mídi nem a.

maxissaia. Paris nesse princípio de

outono está, florida com a invasão

de 'manequins que chegam para o

lançamento das novas coleções. O

que elas usam é uma, boa mostra do

qu,e vai surgir nas Tuas. A câmara

do fotógrafo passeou pelas ruas de

Paris e documentou o que aí está.
0.' exótico e o erótico, aplicadas à 1

moda feminina. E muita beleza em

matéria de roupas, e de :lp.ulheÍ'es,
bem boladas, umas e outras.,

Paris é o centro dos olhares do
mundo. Lá se desenvolve a guerra
das saias: de um lado as invasoras

maXl e mídi, de outro a mÍni, re·

sistindo àinda, Os recados do� coSo

tureiro� estão nos mod�los cOl1lra�·

tantes nas ruas parisienses, onde

passeiam belos joelhos e bem tOl'·

neadas /coxas; minissaia, alegria do:;

110I11e'n8! Outros tentam fazer do tor-
.

.

"l:ozelo a vedete da nova estação. Pa

ra ,a tarde, mídi no máximo até 30 I

cm do solo; à noite e nos coquetéis,
logo acima do tornozêlo. As blusas

são justas e freqüentemente sôbre a

pele para çompensar 'as saias

/ \
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) Vestida .de alui e branc'u
I

A 'letra do samba-canção (que SH1'

giu na mesma época da agora eu·

I
sebada camisola do dia e que fo

l'�lm _ as duas _ o sarampão de

"lualqllcr boêmio que se prezasse),

; v.ii ser cumprida, 'pelo. menos em

parte, no dia 18, domingo, no está

dio da FAC,

tregar aos cuid�dos daquêles bro- missão julgadora que já tem aÍguns

tinhas -ern flor." nomes divulgados: Carlos Müller

O concurso, que já está sendo 0" (presidente), sra. Anabela Becker,

mais badalado e que foi coisa mui- Adolfo Ziggelli (o homem de Van

to bem bolada pelas 'alunas do 39 guarda), Profs. Jaime Carpes e Ja-

ijórrJilall�' [Vi&a a;pgariar•."tutú" 'para,
nuário Serpa e Lázaro Bartolomeu,

;, �4ue :;l,�s' ):llênín�s� dE,! az�l �"�ranCÓ � -diretor do D�atur. .

'Possa: "bailar La,Cumparsita" <in lo, �vt ,�: Antrs, porem, as candidatas se

co,' em; Buenos �ires, 'na viagem de, :,. Ião s\l).;p;netidas a um teste de de

formatura.
"

, r,;,$embahiço e cultura o que, natural-

. {� !t:j,inente'il para' elas não será nenhum

As, moças -vão desfilar duas -vêzes' li 1 �:bich0f'apão:
(traj�s '. esporte e ,g\lla), e�bor.a sa- "', Es�#remos lá.

-

-bemos -que o segundo desfile (ou Q ,VaI:\.sE)t uma festa de beleza e,

'pl:imeiro) ficaria muito, mais �ac�-, aciJ11,ªútri{ tudJj( de juventuct;e, o qll':�

'_

�

� , '11. ;.�� í" r:i' _
,. , \

na qe 'uniforme,. perante um_a, co- é U�4t,p'a�s,amo';para coraçoes coroas.

Vinte e uma candidatas' à Mais

Bela Normalista de 1970 estarã'o,'
,

certamente, "trazendo um sorriso-.

franco no rostinho encantador" e.

conquistando, ràpidamente' (quem

s,\be ), um coração s'oEred�r!' fazen'"dõ
,�om que muita gente queira "se 'eú-

�"'

'.'\
,,'

':. .....

li I,
' ,

'I, ( '.

, ,

anamana
Para Marcia, com ternura

Amiga, quanto tempo ...
Encontrei você perdida no fun

do da minha gaveta, uma carta

contando que, ia casar,' um cartão

da lua de mel, e quase seis mêses

de silêncio.

Pois é, como você vê a gente

: .acabou se afastando mesmo, e is-

',S9 me entri�te�e;;.É '11")e1o fh�t91 ter, �>
que enfrenta,rili�.leàlidaae :'çlôé;t�m-: J[,I{ ,

.. t, ' : (1'I.:"� II I'
• t<}f •

. f_":

po passando, 'das: vidas 'se, de�l�lln- �,

do, Ainda ontem nós não paSsava-
.

mos de um, bando de meninas
'

amalucadas e moderninhas, .: tão

aleg: �3 quanto [rresponsãveís, e

hoje estamos por aí, uma ,'ftn "ca-; ,

da canto, cada" dia mais distantes'

urnas das. outras, assumindo' res

ponsabilidades quase que impos

síveis para cabecinhas ,tão loucas,
e tão confusas, comendo o pão que.

o diabo amassou e sorrindo sem

pre, pois bem ou mal tivemos li

berdade e chances de. escolher

'nosso próprio caminho,

As coisas por aqui vão como po

dem, às vêzes melhor, às vê�s
piou; vou e�: tam:t>�m 'seguiI].do �o
rU1110 que escolhíÍpara mírnt Hoje

,feliz; ontem muito triste, amanhã

indiferente, sei lá, acho que isso

e assim corri todo mundo.

Acredite você ou não, a verdade

é que estou trabalhando, E muito

contente, Estudo, daquêle mesmo

jeito, e imagine, ,mais um' pouco e

estou formada, Doutôra. Pode? 'Eu

acho que não, ..

Fumo muito, bebo pouco (nin

guém acredita, não sei por que),
ainda escrevo letra de música no

caderno da escola e cartas,' imen
sas, que não mando nunca.' Con-

�, '

..

amorl

/

"

.•esconversando
Primeiro pensei em entrevistar

Noé _ ,aqu"êle da Arca.

Para falar a, verdade, já havií)

começado a entrevista com o ho

mem que deve �er tido uma expe-·

riê"ncia interessantíssima, durante os

4,0 dias e noites de chuva constan

te,

uma entrevista com Leonardo da

Vinci, o' sorriso enigmático da Gio·'

conda (que não era outro senão .um

travestri que trabalhava na pizzaria

do Giovanni), pensei poder dar ao

mundo' lima série de explicações, an-,

siosamente esperadas, sôbre o bí

blico toró.

Mas desisti. '.

Havia perguntas embaraçosas que,

embora respondidas de rpa,,\eira de

si,nihida pelo entrevistado se cho

cariam, fatalmente, com a censura"

Depois, atendendo a sugestão d�

IJm 1lUigo, preparei outra entrevis

ta, Dessa, vez com George Saml,

aquela que se 'vestia de homem, usa

va cartola e fumava charuto e que

acabou matando Chopin com uma

tuberculose cavaleira (ou galopante,

o que dá na mesma), em Palma de

Majorca, não sem. antes que o �oi
tado compusesse o Prelúdio Gôta

d'Água qU:e, segundo dizem, Freud

explica. ,

Mas néca, A censura bateria em

cim a outra vez,

Simplesmente não se poderia ex·

plicar, sem "tempêro", a convivên

cia de um homem com rendas nos

punhos e luvas bordadas, com uma

rlJUlher de cartola, calça comprida,

,charuto, bengala e aquela frase:

_ "que é que há, pô??'.
Diante,' de tôdas essas proibições

antecipadas, nem Beethoven, que

era surdo, e, segundo consta, sempre

viveu sozinho e nunca prevaricou,

poderá ter a sua, vida' íntima vascu

lhada.

Sempre haveria a possibilidade do

gajo dizer o que pensava de sua vi

dinha, traduzindo-a naquelas cinco

}titras-que-qualquer,-criancinha-sabe-di·

zer, mas que todo mundo diz que é

f�io, ljl' ia< dar {galho. ; �I i"l,", �'"',., " ,� ,t"
1 � !. "" .' �"{ _.f....

... _o, -
'"'-. -., :t�

, 'Portanto, � ,nada Q,�! eJ,1\tl1(!;yIst:as,
' •.

nem dé Noé, Chopin ou' Beetlioven,
embora êste seja o seu ano.

Em todo caso, ainda restam a e"'{

Santa Filomena, e o ex-São' Jorge

(aquêle do eqúino), _ que a igreja

cassou e Cosme e Damião que, em

bora andassem sempre juntinhas,

não devem ter nada de desabonador

em suas vidas.

Claro que eu também pensei em

Nero, Calígula (outro que ninguém

explica aquêle caso com o cavalo)

e numa porção de gente que, certa

mente dariam bons papos.

Cheguei até a narrar _' segupdo
contou Noé _ uma confusão dana-"

da, acontecida numa noite em que

,a chuva caía mais for�e e quando,
começaram a aparecer goteiras por.

todo lado.

Dissé o velhinho que tál fato fez

C0111 que a hiena risse a noite inth

ra, ganhando pitas indignados de

tôda a bicharada.

Pensei em Noé porque (mais uma

vez) os cientistas vão sair em busca

do iate diluviano que, segundo pen

sam, não está mais, nas neves de

monte 'Ararat e sim numa outra

montanhas, a filhas dalí. E isso é

muito bom.

Embora bastante avançada, a in·

dústria naval está precisando, sem

dúvjd� al,gurna, de informações pre'

ciosas sôbre o estaleiro de Noé, a

capacidade da' arca e, muito princi

palmente, da solução encontrada pe

lo ancião, para se desfazer da (H)

llcull1ulada nos sanitários, durante

tanto tempo.

Depois de ter decifrado, durante

Posisso, nada de entrevista, hoje.

Se a fizesse, vocês teriam
'

que

aguentar uns troços muito cretinos,

na 'base de: ,,_ a senhora prefere

toalhas de banho listradas ou li

sas?" ou:
-

_ qual o seu prato pr('-
"

,

ferido - espinafre ou abol)1'illha en-

sop:lda?,

tinuo a sonhar acordada e a. ,m,
apaixonar todos os dias, ela mes

ma maneira infantil e desesperada

(só que agora eu disfarço). A an

dar na chuva e assobiar, quando

estou muito triste. E a apagar a

luz e chorar no escuro, quando

vem a solidão.

Curitiba, sei lá, desapareceu. Foi

tragada como Atlãntjda, pela mi

nha neurose. Os laços foram qua>
se todos desfeitos, as raízes apo

dreceram, e as lembranças ainda

me fazem mal. Algumas, é claro.

Mas lembro com muita ternura

do Colégio,Estadual" do Paraná, da.

saída:>às,,;5 e. rp.�ia,;�}��', i_pjp'oéa �� h()�J (!

ra �?: r�creí�,: (�!jl;:� v�cê' prefer�;
,dolé?), a v91t��U!\ 'pa "Rua XV, af
'matine aos ,�ddmi"t-lgos, 0:; inevitáveti�"
lanche na �'IgU!{�U:� � ó primeiro'}:
chopp (que ousadia) i:; ;'0 , pÍ'imeiro!l:

. ,. .�:
" i ,

.

"," ). <. '\ 1

cigarro; o ',ptimei-r.o �,',amor, o" prí-
melro beijo (quC',\ 'eu �bontei 'como
se )ôsse a Cbis�' mais' ter:fí�el do

mundo), os intermináveis e às vê:-!

zes catastróficos ataques de riso

(que continuam, até hoje) as nos

sas brigas, incrivelmente racionais,

a sofisticação de gazear aula no

Passeio Público, as primeiras fos

SAS 'existenciais.

E claro, as festas' envenenadís

simas, com muita. pipoca e limqt,
nada: (-e,� as I P2SS�:a:� ál�nca enten:'
detam seur pais moderníssimos,

que saiam de casa quando você

"recebia") com terríveis jogos da

l'I'·rrh,c1p" e mais tllrde com conha

que Dreher, e psícodramas trãgí

cos, as caminhadas pela madruga

da, as serenatas que nós, NUNCA

ouvimos, quanta loucura,

É, minha querida, 'a jeunesse do

ree acabou, Mas de qualquer ma

neira, êsse tempo maravilhoso

existiu, fof vivido, e acho que nos,

ajudou: muito, a sermos como so

mos, estarmos ondEl_" estamos. E

acho que estamos bem. não é?
, Distant�s, mas' nunca ·esquecidas.

�

I

/

",';.

Em tempo Ue bettêiro
-,

MAIS 'UM EMOCIONANTE CA

PíTULO DESTA FORMIDÁVEL NO

VELA _ "Em Temp� de Berreiro"

OU "Quem' Não Chora Não Mama'"

O lI, AINDA, "Por Favor,.O Que De.

vo Fazer?" - ACOMPANHADO DE

ARKEJPIANTES SOLUÇÕES.
CiNEMAS

Têm puJ,gas?,.. Os Hmes são, nn

maiori�, classe "C"?.. Os poucos

bons filmes ficam somente dois dias

I

e a roubalheira- descar1da dos �o

bradares e a falta de educação de

certos motoristas? Naqa mais ,fácil.

C_ompre um carro. Os' novos lança
mentos são supér-bacanas.
Agora, se não quiser ou não puder

comprar um automóvél, agrida an-

,tes o cobrador, Faça cara de machâo

e ameace 'meter a mão na fachada

do menino, antes mesmo que êle

abra o bico.

em cartaz'?.. '\'t Com os taxis, a meSllla coisa.

Que se pode fazer? ;, Um dia dêsses um motorista ue

Nào ternos fábrica de inseticirl;.s tílxi (provàvelmenté me achando

e n�o somos produtores e nem dis c�m cara de turista ou otário) re-

tribuidores de filmes. Também não solveu me mostrar a Cidade, fazendo

temos nenhuma ação na ,emprêsa. Ulna' verdadeira viagem, cheia '.h

Esta página já se colocou, diver- cântornos, do centro até a' Trom-
sas vezes, à disposição para anunciar powsky. Deixei, claro, Eu não esta-

(!Js, ,po�s, lapçarnentos", N:l1g,pé� ?eu í ,va com pressa e êle e$;ava entra�do,
l�'(jlg. �m.i ��e��o ��s�;,d'_!�.íJ\l �â�':' '�'.' 11 .�p�en�enfe-,���lo can'o. Acabou re-

Quando A PersegUlçao e o A�-, < ' cebendo o deVIdo, embora o taxíme-

sassinato de Jean Paul' Marat" foi 'tro marcasse muito mais. Quando
,�

lallçado em 'São Pau�o, fomos obri- quis discutir, convidei·o a dialogar-

gados a esperar uns quinze dias pa, mós perante a autoridade compe-

ra poder ver o filme, tamanha foi tente,

a promoção' em tôrno do lançameu

to e �ons0quente sucesso. As filas

erarh ,intermináveis.

Aqui, em Destêr'ro, o filme ..:._ uma

obra extraordinária _ foi lançado

"no mais completo anonimato, no Ci

ne Coral. Sàmente soube quem, por

acaso, viu o cartaz na porta do ci

nema, Nenhuma nota para a imo

prensa. Nenhum cartaz. Nada.

RÁDIOS

Já éxperimentaram mudar de, es-

tação. " ou desligar o receptor? .

Que diabo 'de masoquismo! Se

não gost<1\11 dos programas, não os

OUdam! Simples, não'?"
óNIBUS & TAXIS

Não quer aturar a agressividade

Assim sendo, meus caros, v,irem

se. Guerra é guerra. Salve-se quem

puder.
Se quiserem reclamar contra o que

não vai bem (vão passar 10 anos

escrevendo). mandem as' cartinhas

ASSINADAS, para que os seus no

mezinhos saiam, bem bonitinhos no

jornal, tá?

P, S. - O negócio estava mUlto

mais agressivo. Foi reformulado por

insistência de uma pessoa conhecida

que, infelimente', parece ter muito

prazer em viver apontando os nossos

defeitos (quem não os têm?), em

borll nunca receba' êsse tipo ele tra,

tamento,

8110
Amanhã começa o Curso de

Parapsicorogia, mmístrado peio

Padre Oscar Gonzales-Queveuo,

110 gmasio do ,s.l!;SC, a part Ir

lias zu noras. ü padre Quevedo,

uma das maiores aurorrdades

mundiais em Parapsicologia,

ja teve a sua obra "'A Face

ucuua da Mente"; em 1'1 edi-

ções e em varios idiomas,

lq!uen1 quiser ver, e aprender

±enoyl�úos' 'como xenogiossra,

(talar' outros ,idlOmâs sem

conuecê-iosj e, prrncipalmente,
quem quiser, ver 'levitação
(aquele troço de ficar boiando

no ar, a-iuns dois metros do

chão), é s6T-fazer a matrícula.

No rínaí l1b\ Curso, haverá um

certificado çle frequência, C0l11

valor de extensão universitária,

(Mauro)

As entrevistas concedidas

por Flavio Cavalcanti dO

Pasquim e à revista Veja,

estao causando uma série de

poiêmicas .soure o caráté,r do
,

moço. ' Bp1t.iOI a negue ter

gestos e pausas cuidadosa

mente estudados e ensaiados,
acreditamos que o teatro bra

sileiro esta perdendo um exce

lente ator , Há, contudo, um

Itraço' extremamente simpático
_ a admiração e o respeuo

I

que tem para C�1:1 ,

Alvaro i
u ...oreyra, o que ja e prova-,
ruais que suncieuce de sua

scnsihiiidade , O resto .. , .I

apelação! São coisas da .TV.
(Mauro)

Quinze dias depois da morte

de Jimmy Hendrix, morre

Janis jóplin, Nos braços da

canwra, que foi enconlrada

mor.a em seu apartamento,

rlezessete marcas de picadas de

agulha, No ano passado, Janis

Joplin foi expulsa do baile do

Teatro Municipal, no Rio e

teve o seu shaw cancelado, Ialém de t�r sido _encontrado,

bebendo gin em rodas da I
favela, Excesso de sensibiti- i
dade e consequente -desprêzo i

pela vida? ou ,o. que? I
'

(Mauro)

Sérgio Bittencourt escrevell f
novamente e estamos accr-!
tando os detallJes para a vinrla

semanal do seu ,"Jornal da

'[Música", para O Estado, Nl

calunfl semanal o crítico va i
"

fócalizar artistas e lançamell

,os musicais e, através de

curtas entrevistas, fofocalizar

sôbre as mesmas coisas.

'(Ma,uFo).
•

"'..
1 l' \�,

Dia 15 começa,. o V'·FIe _

Festival Internaçional dá q��- i
ção _ fase nacional, que sera i
transmitido para todo o Brasil, )
via Embratel, diretamente do i
Maracanãzillho, agora total- i
mente remodelado. Sessenta Icaixas acústicas, especialmente I

projetadas, foram colocadas 11U i

lugar daqueles obsoletos e!
irritantes alto-falantes. O

Brasil, segundo os críticos da

Guanabara, te111 muitas su).'

presas que P9d'erão criar Ula.

ilOVO estilo.

0,0.0.0,0

O . Teatro Álvaro de Carva

lho foi liberado para tôdas as

solenidades de formaturas r..o

próximo fim de ano. É, niio

adianta ,mesmo! De ambos os

lados, formandos e responsá

veis pelo Teatro, permanece o.

mau gôsto. Ou será que, em

dezembro, com todo o calor

,que promete fazer, o TAC ja
estará fresquinho, com ar

condicionado e fudo?
(Mauro)

Recebemos ofíCio do LIC _

, I

Lagoa Iate Clube _ comuni-

cando os planos 'para as pro

moções do· fim de ano e q Lte

vão, segundo as "bolações" da

Diretoria sacu,dir a' Ilha. NOSSJ i
apoio ao LIC (antes que per-:

guntem) vale por dois mori-;

vos: primeiro porque somos i
"v�d11ad.os?' , nel�' e, segundo,,:
�oí'qü.e "é o ÚIiÍé:Õ clube dlJ I
lqorianppolis .. a l, s�� interessar I
em nos enviar,' .:de mallelt'U,

atenciosa e gentif; a progra

mação e notícias sôbre o anda

mento das obras, segundo o

projeto fàntástico do, TiO 1
Oscar.

�(Mauro)

0,0,0,0,0'

Obrigado, Rosa, pelo exce

lente domingo na Lagoa da

Conceição. Partindo do prin

cípio de que o que interessa

é conhecer gente e não pe;,

soas, estamos certos de ti'!"

conhecido mais um dêsses

espécimes raros para a nossa

agradável coleção: gente,

Estamos espe"r<1nclir para repe

tir a dose, tá?
(Mauro)
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a EI nte
MACKSEN LUIZ

Depois do biquini e da minissaia - que já
agora podem ser vistos como conqeistas defrnitivas,
capazes de resistir a todos os caprichos dos pte-:
tc.isos ditadores da oda - chegou -a vez das trans

parências c mesmo I rudez total, com a ,miJ.U�he.r -a

exibir os seios nas praias. Nos Estados Unidos, re

cusando-se a ser tratada como a!b>je:vo de consumo,
a mulher queima seus soutiens na rua, O figurinista
Paco Raba.me, que' diz representar o exagêro de
uma arte em decadência, prevê a libertação do cor

po numa nova. civilização, onde o costureiro pas
sará à massa a decisão da .moda. No Brasil, qae
tem os biquínis mel" "S do mundo ,e o'Fl,Q:e a iTl�'nis
saia virou loucura c: etiva, as novas tendências po
dem entretanto esbarrar no convencionalismo e na

rigidez de nossa educação.

Quem quiser ver, é só Ir a Saint-Tropez, Nice,
Deauville: lá estão as mulheres com 08 seios à mos

tra.'

Primeiro foram as saias qlile, encurtaram, de

pois as anáguas que desapareceram, a liJtge:rie que ':

aderiu à pele, modelando o corpo, a quase' extin
uma radical muda' ça de comportamento, destrói ta
'bus, atiça a ira, dos faDiicamtes da moda,

o PROlFETA DO CORPO

- Em br�.ve - diz Paco Rabane, o· proteta
da moda moderna - vaia inaugurar-se JJma, nova
era, na qual não s�rá mais pecaminoso,. pode'lil'do
qua!quer um usar rou_1Jas cômodas, como no anti

go E�ito, na Grécia e em Roma, Essa comodidade

d�saparecell quando o cristianismo, com sua noção
de neeado mortal, transformou a roupa ef1l instru
'lTH"nto de tortUFfl, com a cria'ção do espartilho e da
gravata. Sou um costureiro barroco, -rejJrese:-lto o

exagéro d;: uma arte em decadência,'Não acredito

que a mulher l)se minha moda, terrivelmente in�ô
moda, motá'ica e nl6stica. Sei que não é o ideal

.
- -

,

para a mulher inteligente e livre. Mas isso p�uco
im;:o�ta. A moda está passando 'por um momento
de destruição.

Agora q�e estamos no fim d� era cristã" vamos

ent"ar numa nova, o'1de se viverá o v�;'dadeiro
amor pre!!ado por Cristb. O corpo será líbertado

'

- .._
-

-

,
- -

ness_3l nova civi'ização, onde o costureiro passará
ç50 dD sontiu. A escalada no lludrc-Ioo1t provoca...
a deeis?ío da moda para a massa. Será apt:nas mais
um psicó'ogo social. c sua motla refletirá uma éhoca
de amor 'e liberdade, onde nada é feito' ,gratuita
mente,

Rabanne não ousa prever a nudez tofal. Ale

ga que questões climáticas são um fort� des.estímu-,
lo, 1Tlas 'reconhece que a· moda tende pa�a a· com

pleta liberdade. Cada U11.1 usa (ou não), o que quer..
A HORA DE ENTENDER

A exploração do seio às vêzes leva à incom

preensão ou a comportamentos pouco respeitosos.

Quando, no início da conqu'ista e&pacial, os

técnicos lembraram-se de que era neces'l�ário vestir

adequadamente os conquistadores, foram imediata
mente à Tôrre de Londres estudar as antigas arma

duras <ios 'guerreiros medievais. Isso prova de .ime-
- diato duas coisas: primeira, que os técnicos existem

sémpre muito antes de qualquer empreendimento,
ou sl:ja, ao esboçar-se o conhecimento; ,segti.nda,
que tôda vez que se quer defender o homem recor

re-se ao sistema portuguêlO do enlatamemto..
A armadura, na verdadf!, começou aos p0l!1C0S,

o aperfeiçoamento de um prillcípio que, auFílelltan

do a defesa, inte,nsificava o ataque. PrimeirD protegia
das setas, de alguma pedra extraviada em vôo, da

.

espada que resvalavfl sôbre o escudo; depois des
tinou-se às lanças, '')')las forradas, tacapes cheios
de pontas, Começam!o para l!lSO 'em batalhas, a

COlP'3ça conheceu seu apogeu nas justas (que não

deviam ser tão jl1stas assim se era necessário de'fen
der-se tanto).

O ponto de partida foi, mo sécllio XI, 'a cota

de TIl_alha, inspirada talvez nos antigos tr<lljes de

, escamas dos francos.' Partia-se de onde. Paco Raban
ne acabou, malha em feitio de túnica descendo pou
co abaixo da metade .da coxa a pri,ncípio" e até o

joelho em se!luida. Tinha capuz. A cota não era

traje dos mais práticos; gélida 'JiI0 iRver,no e tórrida
no verão exigiu !cwo' outra roupa qi\!le 1Jle fôsse ;por
cima, esta de tecido, às vêzes acolc:lloada . .Não H>0S

chegou notícia da solução adotada pata problemas
da ferrugem, mas tn10 leva a crer que os processos
fôssem os mesmos de hoje, gordura e boas esfrega-

sexual. A meu, ver, essas exp<>,riências constituem
não a'1')eB,as a base da gratificação sexual.· como ,di
tôda felicidade ulterior e tornam possível a sen,sa
ção de unidade com outra pessoa; essa urddade sÍ'tT
nifica ser completamente compreendido, o que é

indispensável a qualquer relação feliz de amor '. e

amizade".

A Psicanálise, segundo Melaine Klein, procu
ra integrar o paciente que teve uma j'elaç{Ío defei
tuosa no período de an1a".'ne'ltação com U,111a iH'la

w�m boa (e gratifican,te) de um seio "acolhedor e da
divoso.

Agora n'ãó posso a'fitn{ar' o(1)lni' 'm'l��'t:a ce1'ti'

za, No Brasil as cnisas sã_o imprevi�fveis, .:011''''n ,di
ria que a mi'1issaia se transforma.ria ne�ta 10u�ür'l
col.etiv.a? v.amos eSf;J·p)'-ar par.a Vi',r., N'l ... ,·A" .. ;'1 T<,,_

rona, a moda está m'll'i,�o Fl'Cl 'cümêç0. Só '�0i Ylista em

algumas praias da Ci)te d'Azur. Soube (.Jue '1

lia um manequim foi prêso por estar de h11st� n".

RQsitá Tomás Lopes, da Rastro, acr�ditq (1111'

i"m futuro pr6ximo á moda do busto Im cheaup qO

Brasil. Mas, antes, algumas providências serãó to

madas.

afteira de Des, ir
I

�������������������������������������������I
Mas a psioanálise o considera tão importante, do apesar de as vendas terem aumentado de 1%. No cómodo. Mas, nas praias; não tenho a menor dú'. �
ponto-de-vista terapêutico, que possui uma escola 'Brasil, as fábricas ainda Não enfrentam o problema. da.
inteiramente dedicada ao estudo da relação infantil Suas ve_ndas estão sempre crescendo e mão há pos-
com o seío materno. A fundadora e divulgadora des- sibítidades de que baixem nos flr0'X.ilUlílos aaos. Ape-
sa escola é Melaíne Klein, que em seu livro Fontes nas uma parcela da pOp.l!l�,ayã0 'km�1jlJ4:[II;a - di<re.m
do Inconsciente analisa as diversas implicações ana- - terá 'coragcm de .fl10sttat .seus Sei0S '0'l!l ims,wr -as

líticas do seio.
. roupas traasparent. s. '

"Tôda a minha obra \atribui importância fun- - Acho quase impossível <if1i1� a :NiIwlible'f ,Q.,'?'Í;-
damental à primeira relação objetai da criança - .xe de usar soutien - opi1ilta \!I1JJl1 'taibüca'!�'te. - iDirgo
a relação com o seio materno e c0111 a mãe - e quase porque, no dia em que eb j\Ô'1' viver ua ,[jLQ{'l.
conclui que se êsse objeto primordial é introjetado,

.

talvez não precise mais usá-lo. A ,gtiffieq'e:mça da gra-
deita raízes no ego com relativa segurança, Fica aS7 vidade na Lua faz coin que tudo pese 1'0 vêzes 'lfle-

sim formada a base para uma evolução satisíató- nos do que na Terra, e, seado a,ss;iJ!lFl', lá .fiiã,o :have-

ria. Fatos inatos contribuem para essa vinculação. ria o problema dos seios caií-dos."
,

Sob o domínio de impulsos orais, o seio é visto ins- 'Às idéias novas chegadas de Sa;i;tlltf-Tropez não, ,

'tLltivamente como fonte de nutrição e, portanto, sensibilizaram, por e.rquaato, 'as dbililiã'S :de b'Gulii�tl s,
num seatido mais profundo, da própria vida". Tôdas .dizerri ser muito difkii nÓJ'lr0xifll1'Ü ve'fão, qli!re

"(, , .) Quer a criança seja DU não adequada- alguém ouse aparecer, de busto l'\u.A queda da snu-
mente alimentada e acarinhada, quer a mãe goste :tbn, tôdas consideram in�vitável: É hora de .:irws-
plenarner.te de cuidar do filho ou seja angustiada-e '. trar o corpo.
tenha dificuldades psicológicas com o aleitamento _:_ Busto nu não pega aqui: 1t preciso que a

- todos êstes fatôres influem na capacidade do in_' .rnulher tenha 'muitos predicados 'e 'a1guma oora?em.· .s

Iante .para aceitar o leite com prazer e interior.izàr Sou' contra àté' a tra�sparência, que acho feia e 'de

o seio bQm". :11au g0sto ..Na :boutnque,)ó �e'rnos 'tr<a'l1spal'eates �s,
,

.
'. 'tÚ:1.·· ioas .. e,. '·qúando a.'l·guém,..•.. pe.rgu...

nta �e, . deve' '1:""'.';"."'."."Freud descrev�u a beatitude da criança''ao. ,
' v·"

ser al'l1a�entada C0111.o o protótipo da gratifica�ão '�em pád� pór baixO, i;e'coinendo '�um soutien �ô;. d�
.�p)Cle, .;: '.' :�:, -,

. '." >.
.

O' de.ooooe,nto,6J.1e'Ana L'Úoí-a' J'or(!):'ho <l1;�: Í\,;��;
.ki"Bobó; qh�, com a\ b:Jqieriê'f.lci,a' <de '�l�'UIJ1lS �<mos .,f�I"S
t� -tipo de comércio, 'dli que, entre ii(i) �l1'lli'b"'f�'s '

'4P�n'as dÚas têm S-=ibS bonitos,' dignos de S';!·,?'fn, \iis-
.

to�:

o MOMENTO DE DESPIR

Já a estética não atribui aos s�ios ta�tos trau

mas c reca1quç's, Qu�r tfí,o-sà:nonte reakflr sua be
leza. O seio é considerado, pelas ;lró,'rias mulheres,
como o s'Imbolo máxi!uo da feminilidad�, Por isso,
t'Odos os dias aparecem métodos de fazê-lo maior,
i!��,ar� bonito ,e insinuant"�, É a imnosiCJO da nova

- . .

e�tét�ca (e da modal que quer valorizar ao m:'Íximo
.

,3 beleza do corpo, Entre' as mulheres - jovens
ij'lf,i\Ncipalmente - há um movimento bastante hostil
contra o uso do smüien. Nos Estados Unidos, há

pouco, saíram às Lllas Gueimqnc10 seus souti('ns. nu
m:!! denlOnstração ele que não querem ser tratadas
como objeto de consumo, Não usar souti('n é tam

béllli1 IimiJa fOI'ma de lutar pela emancipação femini-
I'

na. (Nos, Estados Unidos, pelo menos.

O lançamento há um ano da blusa transparen
te ,de St.-Laurent baixou assus_tadoramente a venda
de soutiens na Europa, Nos Estados Unidos, 32%
das estudantes da costa Leste nã-o os usam mais

Segundo amigas minhas, o Pitangui vai ter

muito trabalho. Não sendo a mu'llqer muito jovem,
é, claro que precisará de uma peíl1!1el1Ja aju,da P8'fl
poder afr'onta'r ,as vistas alheias. Não Tenho' nada
contra essa mCJd<l, peLo oOiltrário, desde qt1e ,3 >IH,U-

lher seja bo.nita - e esta é uma condição Í<�dis'llen
sável. Mas nós aqui fomos educadCls de maneira
muito rígida. O homem brasileiro é bastante cOn

vencioNal. Mas como ? biqrlÍni pegou - e corno

pude ·observar nas minhas
. viagens, o nosso é um

d6s menores do mundo - a ,minissaia também, n,ão

vejo por que os hOl1aens não se acostuqJ.am ao bus
to nu em público.

,

Rosita prevê; ao

ano que vem a moda

rão europeu.
- Na rua a.irda não.

contrário 'de Ana Lúcia, que
será o grande sucesso do ve-

Inclusive porque é in-

Sandra, da Boutique Krishna, diz que g'Os''taria nil�fli'no de usar, mas uâo tem corazem det' o ser
?Jl pim�e�If.a.

- 'Se visse '(;IÍ;1100 amigas miaij;has. não teria
ilin,elm'OIf 'Veipà(1),::liRa e;jit� usar. Mas, ser U !j!l,ri'.�leira n,a'b - , ao
:tleu�itro 'C'Q'l;�.gelilil. 'G0St'0 :vnllliil:o das t r Q.1]1J siP altências
<a:,goira '<i1.'liI,e o s0u,ticn acabou, chegou a ,lwl'a d;'
tjFar.:s:p,a�;ê.Jij.cj�s, �o;i:�'me,nlOr cois�, ,�.ué a�oi1leceu:
;['l't0da 'fClmlL'!·liJ'1':i1. Sonti.en e um SU)JLCI'O ter:nveL

A IHS'iIYi}RIA DE VESTiR

das diárias.
O capacete daquela época chamava-se elmo e

era nmito .parecido com o dos astronautas atuais, só

que de ferro. Com viseiras móveis, era todo de li

nhas fugidias, não por respeito o aerodinâmica, mas

para fazer resvalar a arma inimiga.
A transiç.ão para a' armadura total fêz-se por

,partes, ainda sem muitos requintes. Cada qual pro
tegia aqu,ilo a qHe mais tinha aprêço, e descobrimos

'que, naquele ,tempo de donzelas, o aprêço dos ho

imens em sobretudo pelos cotovelos, jbelhos., per
'Ílas e pés, que protegiam com chapas de ferro re

forçadas', amarradas por tiras de couro.

E' no século XIV que a couraça surge comple
:ta, inuluenciada sobretudo pelos trajes normais de

-então, justos e curtos· Assim também a cota de
malha se faz aderente e' usa-se por baixo de outras

aí o verdadeiro

, )

,..

OS
cá ,evolu-iu-se até chegar a: uma camadà de' fibra

Beta pe'lo lado de fora, um tecido de fibef!�lass à

prova de fogo coberto de Teflon (outro tecido c6n

tl'a o f0g0). Sggu-em-se mais 15 calDadas' al.ternadas
de plásticos aluminizados e tecido Beta. Mais dmas

camadas de l1yion forrado' de meoprel'le, mais 'outras

camadas de nylon especício. Debaixo disso tudo os

astronautas usam roupas de plástico elasticizado, e'

jU.flto à pele dei.icado chifon de nylon . .o traje, ao

c0ntráriÍ-o da armadu,ra medieval na qual se inspirou
não teHl ;pr0bl,emas térmicas: protege de 250 graus
acima de zero a 250> abaixo.

-

E, também, ao contrário do que acontecia nos

séculos anteriores não foi a "couraça" que se inspi
rou l1a moda, mas a moda que se i,t1s:piHlu na cour,a

ça. Com 0- avar,çar dos projetos 'espacia!is, a 1!110da
masculina ,foi gra htivamente sendto imvad,icl;a pGr
GOSl11onautas delicados e elegantes, os manequins
masculinos que avançavam no espaço deixado livre

por niodas já antiquadas.
Deve-se a Cardin o sinal de paTtiGla ,na longa

contagem regressiva, lançando sua linha cosmocorps,
Surgiam ao mesmo tempo as calÇ'{ls justas usadas

com botas, O fecho-éclair gigante com argola idem,
as golas espaciais, e o paletó duhlê de camisa, jus
to, fechado de alto a baixo, de mangas compridas,
ou sem m,a:1í1gas a usar por cima de um s,uét.er justo
de coi roulé, exataN�ente COliNa a Ceata de pano se

tlsava sôbre a cota de malhas. Cardin fêz, eNfiAl,
como os técnicos americanos: foi às orig-ens e, na

volta, misturou tudo.
Da explosão Cal'din, os resultados conünua-l11

'Ü M!anu:al das Damas, de Mrne. Celna-j, pu.
IIiJ!l,icGU em 1 R27, em Paris, ao 1S, "nos um pouco
i@p0Slt'Q)S ;a estas últimas te:liIdê 'cills da moda, Di?ia:

"Eu não cometerei a injúria de f'a'ar às m.inhas
amáveis leitoras sôbre aquelas parles do corpo que
devem estar permanentemente dissimuladas não s�mente dos olhos ,_.al'heios como dos seus próprios.;1 "

ImaIs eíesnentar modéstia obriga .as senhoras, e prin.
cipalmente ::jS senhoritas, a nunca contemplarem a

:imagem cio ;próprio corpo d�spicio :no ,espelho. As
môças fi"as e educadas jamais ficam nuas, mesmo
no hanho".

Anos depois, The Engl,ish Wom1n's D.omestic
Magazine dizia:

"Em hq'Jilótese al?uma uma mulher deve ficar
de:s';:ida, Iss') faz·mal à pele. É tamhé'll um proble.
n�a 1{loral. Só os �l.'1imais, por serem .animais, mos.

.
-

•

f"
•

["am 'seu corro. Have.-do abs"'lut:\ 1e:::�ssid'ldo de
�star, des}'.i.cl;:l por m�m�ltos, fecho':1s olhos n3ra
-"'i,tar a visã0 d')s seios, (pae é, inclusive, repugnan
te" ..

Hoje, as coisas são difere'1tes. Os moralistas
.ainda .gritam contra exceSSJS, fabricantes de teci
dos contra a dimi':uição das vendas e costureiros
co tra a estética, mas os seios estão à mostra de
nôvo ..

Ao que so sabe, Eva usou lI'ma fAllla de fla;T�i
ra, ane'!as, Nada de coroet�s ou snuti"t:s. M�smo
d;opois da nueda. qua'dos- corpos se cohriram. os

seios :lão estavam pl'C'S�S, Por U'11 longo per'odo -

qw: a histÓ+l da m",da fp\!'istra C')'110 6 maIs 'icn
- nad,a se adotou se:1ão tunicas, camisolas sôltas e

co'rpe�es leves.
.

'

Só H�1 séçlilJo XIII, em plé'na ri"idF'Z morai da ";"

Id-ade Média, é que, para sll!'lích dr1s ,mu'heres,
aparece o comote, fwturt1ente prêso aos sFios. qml
dc tão ,justo dificultava: at� a respiraç.ão. Estava in

éorporado 'iii v'éstimentà fem'fóiaa '6 souti�n.

Por sécutos, o busto sofreu um' constante aper
tar e desapertar, graças a' complicados espartilhos,
babados, fitas e -rendas. Até que no século XX apá
'[ecem

.

as duas peças, mais cômodas e higiênicas,
Agora, comparar do a história com as tendCin

ci�s dêste pr�se'llte tumultuoso, já há. quem diga
que, 'i:1O futuro" só o que restará à mulher será a

nudez - ou quase.

proteções mais violentas, Começa
delírio das articulações que tanto haveria de fasci-
nar os técnicos esnaciais do noss!) s6c:ulo.

Mas a perfeição artesanal da couraça só seria

:alcançada no século XV, quando o ferro batido de

que erarn feitas pôde ser tão fino que cada traje de

guerra ,pesava apenas 25 quilos.
25- quiios. Exatamente o mesmo pêso dos tra

jes .espaciais, obtidos gr,aças ao trahalho de 400 ho
mens e ao preço de 200,000 çiólares ('"da,

E' bem verdade 'que ainda em 1964 os pril'l'1ei
tos n10de!os esnadais eram de alumínio rígido,

,

pressurizado, definidos como: "Traje protetor 3ntI'0-·

pomórfico, articulado, rígido, de volur1e constante",
e/destinados a uso eXterno na Lua. l\üs de lá para

\

repercuti:ldo em ondas, me"os apare"tes talvez, ma�
não menos firmes. E assim como para o� astro

nautas, para os homens definitivame!lte 'terrestres
ta'üHbém a ;f.ibra siátética substitui aos poucos os te

cidos tradicionais. Após o aparecirlile,lto do tergal"
h,á tJd,a uma sélie d,e tecidQs Ílnamarrotóveis e anti
térmicos invadindo a fnduni.entária.

E os detalhes continuam avançando lentamente,

para atuar a grande modificação. ContilHlam firmes

os fechos- éc1air, e além dêles outros sistemas de

fecho mais modem'0s do que o botão estão sendo
estudados e utiiizados. As côres berra lres - ape
sar de os astroJ'lautas se vestirem ele branco as cô

res ditas espaciais são as mais ,berrantes possíveis
, I
-- estão cada dia mais firmes. O amarelo-gema,
usado nos botes salva-vidas por' ser o qllle mais se

.djst�ngue em meio aG oceano, talvez permita ao ho-

,J -ruem i 'dividua'lizar-se em meio à multidão.

Esperam-se para os próximos anos botinhas

incorporadas as calças, e, se possível, calças incor

poradas ao paletó. Caminhamos a. passos. largoS
/

para o outrora modesto macacão, cientes enfim de

qu� 'se a natureza d�tou os gorilas de uma pele in

teiriça, devia saber o que estava fazendo. Breve, oS

tecidos serão todos, além de inamarrotáveis, elasti"
ci7'ados, e ,as va,riações tão comuns nas roupas fe�

,

'Níl.i:ninas serão postas defi'litivamente ao a1canct' d0S

'M.omens. Passad-o alr,um tempo, a mocja, que sem; �

pre '�o1ta s&bre seus nróprios passos, poderá então
evo'lnir p8ra um conjunto de dUé1S peças

. cortadas'"
na cintura, sendo a superior aberta na frente, aO

qual se d'ará o nome de calça e paletó.
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CINEMA / DarcI IIoS1,á

o Sheriff da Cidade Explosiva
Não é de hoje que o cinema se preo

cupa com o preconceito racial; é um tema

que parece estar destinado a se incorporar
definitivamente à galeria dos chamados te

mas permanentes, face aos conflitos cons

tantes, principalmente em cidades norte a

mcricanas, mantendo o assunto em estado

de efervescencia, e cuja extinção, tendo em

vista a maneira de ser das criaturas hum a

nas, parece-nos improvável.

o diretor Ralph Nelson, de estreia

auspiciosa eUI 1962, com REQUIE�,t[ POR

UM LUTADOR (Réquiem for a Heavy
weightl, não tem correspondido à expecta
tiva, muito' embora, em outros filmes, te

nha. revelado ainda bons 'momentos de cria

ção cinematográfica, como em A MARCA

DE UM ERRO (Once a l'hief)

te OS DOIS MUNDOS DE

(Charly).

O SHERIFF DA CIDADE EXPLOSI

VA, cujo título original é TICK TICK,
TICK� põe em pauta o problema que tem

de enfrentar um xerife negro em cidade do

interior, legalmente eleito, enfrentando sj

multanearnente a intolerancia de brancos e

negros, juntamente com o poder do dinhei

ro.

No elenco, o melhor é o veterano

FREDRICH MARCH, perfeitamente ajus
tado ao' papel de velho prefeito da cidade,
seguindo-se GEORGE KENNEDDY tam

bém em desempenho correto.

O mais fraco é também o protagonista

e no recen

CHARLY

pr"s�.ã) na époc ,\ das comunicações .de

massa, ,

Porém. tivemos também boa inicia

tiva a considerar, entre 'as quais o apôio
dado nelo DEPARTAMENTO DE CUL

TURÃ DO ESTADO nara a montagem

da peça i'rífa"til de ORLANDO MIRÀN
DA - O PRINCIPE .

VALENTE NA

FLORESTA - que será encenada, nes

te final de semana, para grupos escolares

do Estado, bem como durante .a próxima
semana nara os alunos de escolas do in

.terior dã ilha, 'num -patrocínío da PRE

FEITURA MUNIC1PAL. São i9iciativas

importantes pois '0 teatro infanti-l muito

vale oara um melhor desenvolvimento e

formação psicológica da criança, é claro

que êle 'deve ser razoàvelniente bem fei

.to, visando muito ,particularmBMe uma

in�ensa participação. da ,plátéia no. espe-
t�culo. pois só assim dar-se-á vazão à

fôrça criativa 'e aIO enorme potencial de

energia fJsica de cada um :dos elementos.

Além do mais é um eS!Jetácu[o feito por

pessoas de FLORIANÓPOLIS, sob a di

reção de GENI BORGES - uma das

maiores batalhadwas nelo teatro amador

l'oc:'rl ;___ <!Iue' -procura:: 'no teatro ilífantit;
criar não só um nôvo ,público, como no

vos inicia"tps e if'lte?-rantFs rlq a''t'' réhi_

c'a. Sem <;lúvida algnma, GENI BORGES

,possll'e 11�'"he(jim�nto bási;.;o teatral em

grande e�:ala par� desenvolver um t1'a-

JIM BROWN, já visto em diversos filmes

da Metro e também ao lado do Raquel em

Welch em 100 Rifles, pelo que se tem visto,
Brown é um tipo de difícil comunicação' e

não conseguirá .uma posição semelhante a

de Sidney Poitier.

Fotografado em Technicolor, e sem

deixar de ser trabalho corretamente reali

zado dentro das diretrizes da industria ci

nematográfica, o filme de Ralph Nelson, é

uma obra fria e que não consegue se alçar
acima do nível da rotina, em que pesem a

validade do tema e as ideias contidas no

roteiro; a maioria dos personagens carece de

autenticidade, -do que resulta a ausencia

do indispeuável calor humano 'que, em fil
mes de tal espécie, representa um fator ne

gativo, difícil de ser contornado.

-------------------------�--------------�----------------.-------------------------------------------------------------

LIVROS

t
I

o que há de nôvo

Concursos literários inventam muitas

coisas; inclusi:ve strange bedfeUows para

os contos de Dalton Trevisan. A sua sor

te' é Que ,iá não precisa mais ser identifica

do pela compànhia que mantém. Bem a

seu lado colocaram Lygia Fagundes TeIles

uma escritora que cansou a própria pro

mpssa. Ela não conseguiu fazer a mesma

viagem de Elizabeth·Bowen e Muriel-Spark.

Preferiu o trem parado em gue só a "paisa
gem se move. Seu início distante tt'açava

uma estrada "longa, 'mas o vagão era ,por

,dp,mais confortável. Lygia Fagundes Tel1es

clá a impressão de quem há muito tempo
mandou fazer, um vestido num ilrande C08-

,titlrf'iro (Mansfield & Maughartl?) e nunca

mais trocou de roupa., Permitiu apenas li-

Ao que tudo indica, pouca coisa no

va teremos até o final da temporada, no

TAC, pois, algumas peças que estavam

anunciadas serão canceladas, como foi o

caso de "ÊSTE BANHEIRO E PEQUE
NO DEMAIS PARA NÓS DOIS". Fica

remos, apenas, na espectativa dá vinda,

para NOVEMBRO da- peça de SHAKES

PEARE - MACBETH dentro de

uma adantacão moderna e com urna di

reção do· gabarito de um iFAUZI ARA

PI, 'contando com a interpretação do no

tável PAULO AUTRAN no papel' prin
cipal. Claro que será uma ótima 'pedida
para um final de temporada teatral, prin
cipalmente quando a constante durante

êste ano foram, os altos e baixos na pro

gramação, ora muitas peças seguidas, ora

'"("',huma. a maioria delas sem a .'fHí'nima

lógica para serem encenadas na Capital.
.

balho útil, e prático. Espêremos para com

provar.
'

Fomos até a cidade· de €:RICIUMA

acompanhando o
: pessoal do FA:LANDO

DE RDSAS, realmente vivemos uma ex

periência diferente e objetiva, fazer tca

tPQ móvel exige muita ve;jsatiUdade e

grande disposição. A peça foi. encenada

no CINE ÓPERA (perto do seu requin
te luxuoso, os cinemas considerados bons,
da capital, são autênticos lixos, tudo tem

que ser adaptado às necessidades de um

palco improvisado para atingir à um ,pú-'
blico (1200 lunares) não acostumado ao

� .

teatro convencional, quanto mais ao mo-

derno, mas tudo é válido desde que se

terote encontrar algo nôvo em forma tea

tral ou na pior das hipóteses fugir ao

tradicionalismo dos espetáculos montados

em "palácios medi<;vais" como é o nos

so querido TEATRO ALVARO DE

CARVALHO. Agora a pe-ça seguirá dias -

16-17 e 1 8 de OUTUBRO para CURI

TIBA (TEATRO' DA PRAÇA) repre
sentando a cultura florianopo�itana.

,Como se vê, não há nada de nôvo

1"a área teatl'al desta cidade, fim de ano

melancólico, bem -de acôrdo com a si

tuação dà arte TEATRO, definhandb

num leito de hospital, sem ter com. o que
s� salvar mas recebendo muita bajulação
hin6r:rita dos oligarcas da VELHA CUL

TURA.

elbares contos
... "��,

.

�do .�e��m� �o�i�s���' dizem, gf'iras alterações no comP9mento da bai-
?.J." s��ia que ",J�ia ?�. �l1I':�� dois. contos ,que l

i{ffS� ítsJ!:.brp�aSo'ná. penugem d� g::tn_- nha para que nãó "funa�sem prefé$ência �l venl dep'bl� Couis") �tI\i'{o mms engraçadas 1
��' d�i���o ���. "·n!�1í·;����ut::��;!�;��O l�:��fi" "<.'�,� �;l;;·:�;�,tl�������e,.�Y�r:/�\�·g:;�:;�;;; ,,_��:;:•..;;L���1ª,do�s��:;;�e��{�i�������-,�T�i����aç,:�� '_'_' ,; J

termine. também festiva. Por culpa de um t"nce ao gênero "casa-limpa-mesa-posta". Com a inver�ão' dôs p';lp'eis"'íl�"Sê""'&u-vlfá.$��,j
,

concurso há agora um livro que se van� Tudo no seu lugar. Printipalrnente ....
o pani- qualquer gargalhada. .

gloria de reunir. Os 18 Melhores Contos do nho de renda e a flor de papel crepom. De Outros contos podem ser encontradas

Brasil (Edições Blochl, uma afirmação que piiama e chinelos êle exibe a compreensao em A Máquina Extraviada (Editôra Prelo),

até a leitura menos patriótica teima em Que não perturba o embalo. Descrente de de José J. Veiga, um escritor que talvez

não acreditar. Nas p'rimeiras páginas vêm qualquer -surprêsa, t(squece-se completa- nunca venha' a
.

ser popular, mas que tem

três histórias de Dalton Trevisan que não mente ,de que o leitor tem êsse direito mí- uma separação que ,poderá arranjar�lhe

precisavam da comparação para vencer. nimo. Da cotinha só se pede um bom p1'a- admirad-ores. Êle sabe, por exemplo, per-

Talvez algum dia se esclareça o mi�tél'io to, Qualquer ida até lá só vale a pena para mitir o insólito na data que não ,tem ver-

de Dalton Trevisan, cuia fórmula desafia regar em flagrante Jean e a Srta, Júlia.
.

rrie1hel. De saída, prepara a côr para aue

análise. Provàvelmente '�)orque não é for- Depois de Jurandir Ferreira, ressurge Ii!na- a pincelada mais forte não seja vista à dis-

mula. De qualquer maneira, é o único con- cio dp- Loyol�, autor de um romance que' tância. Mas, ao mesmo tempo, está sem-

tista de . rejuvenescimento constante. Por pra filme quando livro e colagem quando r,rp- consciente de que o estranho é seu as-

m::lis familiarizado que se esteja com suas filme. Nos seus três contos premiados, êle sunto. ,As vêzes passa a narrar o clima em

histórias, sempre que uma começa, traz a' reneÍf� tudo outra vez. Menos do que con- 1u?,ar de transmiti-lo. Em com,pensaç.ão,

,novidade de quem 'não' foi precedida e tos são reportagens que querem ser mais José J. Veiga usa a habilidade de !se omi-

nem 'será sl1cedida. Mas, ao mesmo tempo, do que 'contos. Sua preocupação é captar tir diante dos seus personagens. Sabe que

tem um reconhecimento inconfundível e o visto e o ouvido sêm ·refletir o oensado todos são vítimas indefesas de uma .histó-

imediato. Pode-se acreditar dm Dalton Tre- e () sentido. Os personagens só interessam ria que não poderá ser retocada pela .sa1\1-a-

visan. Explicar, nunca. corno ilustrações do momento. Acahado o cão, Mas conta que sabe, não chora. não

instante a qlle servp,m, desaparecerão sem ri perverso, descrente nem irônico. Com�

rleiv"),. r<lstros. O número da semana te''1l' l1wta-sp, mesmo como um adulto. O úni-

de ficar oronto de aualquer ieitQ; antes que co conto em que quase perde' "{) contre,1!"

o assunto se acomode. As fâlhas não serão (orovàvelmente o seu preferido) é o pri-
imnortantes para quem vier a consultar a mpiro de todos. Há uma C'rueldade vilã que

cole'ção daqúi a muitos anos.' Ign'l1cio de t"ai uma preocupação' de merecer o adie-

Lovola é mêsa fácil de Godard e dos es- t�vo .gótico que imediatamente mereceu.

crit(wes fl;nericanos, só que êsses últimos Querem, aliás, colocar José 1.' Veiga ao

êle cleve lêr como assinante do Playbov. Já 1'101) de Faü1kner, Caoote, Dinesen, 'Mac-

Fl.ávio José Cardoso tem' o hábito princi- Cullers .. como anfitrião acostumado ,do

nalmente de enxergar primeiro o lado poé- MaI. Mas seu parentesco é maior com

tico. Isso o obriga a um método indireto. Shirley Jackson, a ponto de manter traços

Como os· má!!icos. trabalha com espelhos. em comum. Embora essas aproximações

Só que' às vêzes não enp.:endra a ilusão, re- n?ío sP,iam de todo absurdas, o som de Jo-

flete o esfArço. O ôlho é muito mais rálJi- �é 1. Veiga não tem 'U mesma riqueza, Lem-

do quP a inven6ío e a máquina de escre- bra o conseouido por uma orquestra sinfA-

ver. Quanto a Luiz Vilela, quem achar nica locíll aó exec�ltor as obras-primas de

graça na anedota que tem o nome de Ou- terras já feitas e refeitas.

Se fizermos uma análise rá.!'Jid3, ve

l'ificarenlOs que . apenas "O PREÇO" de

ARTHUR MILLER, "A 'PLÔR :DA PE

LE" .de 'CONSUELO DE CASTRO e "O

EXERCICIO" de JOHN CARLIN'00

va'loriz8ram e evÜaTam a catstrófica ;:ne�
.

diocridad; da temporada ' prograrnada.
Para Ó oróximo ano, os ensinamentos c!p

vem sel� ap'roveitaâos devidamente "para

que a arte teatral não seja enterrada em

,de.f:i'litivo por aqui, ela que anda com um

pé deiltro da cova, como forma de ex-

I

,-------------------------

Blood, Sweat & il'eaü's a

Na praça mais um LP do conjunto norte-americano Blood, Sweat & Tears

- uma das coisas mais importantes, aparecidas no seio da música jovem, nos

últimos tempos.
Nada de comentários sôbre o disco, por hoje, Tenho-o à minha frente e

espero dar a vocês uma ideia dêle, transcreve :lo a seleção, musical e mais

alguns dados de contracapa - por sinal Las. ',� interessantes. Apesar de já

ter o disco, confesso ii vocês que só o ouvi ,'., -s três vezes, o que é, muito

.

pouco, dado 'o tipo de música do conjunto e. "J .sqaemas que êles adotam -

hast: nte auticor.venclonais. (JS discos do "LiOue., 0\'Veat & Tears" .precísam ser

ouvidos com muita atenção.'

Lado' 1

Hi-De-Ho: arr. de Fred Lipsius e solo de gaita de bôca por Steve Katz

" The Batr!e (A Batalha). arr, de Dick Halil';:Hi 'i' Lucrefia Mac Evil, de D. C.

Thomas. Solo de guitarra, Steve Katz '" te ,,�';, rise, de uatoria do con

junto. Solo de trompete: Lew Soloíf '" Fire .& r ... in " �,onsome Suzie.

Lado 2

Symphony for the Devil / Simpathy for the Devil, respectivamente de D.

Halligan (do BS&T) e da dupla de compositores dos i{oHing Stones, M. Jagge:

e K Richards. A composição dos Rolling Soo, CJ "Si.npathy for the Devil" foi

desenvolvida 'como uma peça clássica em vi: � JS, a saber: I _;_ Emergence

(Aparecimento), (a) Fili''Ifarre; II - Devíl's (o�. e' '-
• do Diabo). (a) Labyrilll'h!

(b) Safan's Dance, com solá de saxofone de Fred Lipsius / (c) The Demand

(A Exigência); III - Submergence (Desapa 'co ',,:1, ',�Oi, (a) Contemplation / (br

Réturn (Volta). '" He's Runner (Ele é um l' j O), com solo de piano por

Dick Halligan. Sorne+hirr' Comirr' On, com seio .de saxofone de Fred Lipsius

e solo de 'órgão de Dick Hatligan. 40.000 i" ;;",miHo, com solo de piano por

Fred Lipsíus' e solo. de trumpete por' Lew Sclozf,

o Time

Eis os 9 componentes do conjunto e as suas funções:

1 - David CI2yton-Thomó1s: solista vocal.

2 - Fred Lipsius: Saxofone alto, pu.i;o ia .. o elétrico, caixinha de

música e vocal.

3 - Lew Soloff: trompete, fliscorne e cornetim.

4 - Chuek 'Ninfielcl: trompete 'e flíscorne.

5 - Jerry Hyman: trombone, trombone bé,i-:- e flauta doce.

6 -: Steve Katz: guitarra, gaita de bôca c sc.ista vocal em "The Battle".

7 - Di ck Haliiga.,: órgão, piano, piano 0lé�rico, cravo, ceiesta, trombone,

.flituta, flauta alto, trompa barítono, "kitchen si. k" e vocal.

,8 - Jlm Fielder: baixo.

9 - 'Bobby Colomby: bateria, percurssão e vocal.

Émpréstimos

Um 'dos 'asteriscos da contracapa, cita os empréstimos, feitos pelo conjunto,

as seguintes obras e seus autores, na feitura do arranjo de "40.000 Headmen":

"Balada", de Bartek (de "Cantos Rústicos HÚ;1g�1'0S"); Suite "o Tenente Kijé",

de Prokofiev; "I 1\1ean You", de The!onius IV;;) k e "Etude para Lew e Zoloff',
. de Fred Lewis.

J;l>lood, Sweat & Tears 3 é especialmente indÍ!,ado p:ll'a aqueles que gostam

'dê ouvir música jovem sóbria e genialmcl i� ch..borada - como se já nâo

bastasse o virtuosismo instrumental dos integrantes do conjunto.

Dom.enico Mcaugno Volta a Liderar

A Itália não pe,de eseonder a �ua surprêsa, DOn1B;1Íco Madugno - o criador

de Vo!a.re - voltou, após 10 anos, a ocupar o 19 lugar de vendagem de discos.

Há apenas 8 meses, ele mesmo declarava:
, ,

,

- Não sei, mas acho· que a minha maneir:o de cantar, não está mais !.w

moda. Creio que estou superado.
Pois bem:' a sua última música, "Lontammza" (Distância), conseguiu der·

rubar o 19 lugar, mantido durante 12 �em::mas i}Or ln the Summertime, na

Itália e na França, Modugno, tranqudamente, ocupa o 19 lugar, após 10 anos,

em tôdas as paradas italianas.

- - - - - -,r---
� --

Rolling Stones em Excursão

Os Rolling stones continuam fazendo muito sucesso em sua excursão pela

Europa. Depois d€ fazerem (") no catedral de Colônia, na Alemanha, êles estão

se . preparando para apresentações em outros países da Europa.

No Olympia, em P::>,ris, iÍos dias 22 e 23 do m,§s passado, o frenesí 'chegou ao

seu ·climax, com as jovens tirando a parte superior de, suas roue-<l;S e dançando

desta maneira em plena platéia. ..
':: � ,;

Os Rolling S. tocarão,· ainda" na Finlândia, Hambutgo, Viena, Roma, Milão

e Frankfurt'
.

-.0 \�rff<ir.i em erd?�.; -/1.ffle�. ,i.�\t�e recusado .'a
at��i�J;�J;' .

.rq)Jl. Etl1I.!fos os , ,ps ��f'íWH�t(fS�IÍSlstem em pfr-

guntarclh-e Ó' l:le :"tóxicos pelo COnJl,trtto ou a: sua opini'ão sôbre John
.

, -V�·· d ,_ -,'
. -.

. ,_. ',o;

.Lep.non e.'y0ko Ono. lliformou ,Jagger, porém, I) ,F' essa excursão pela: .. Etiropft
",C .�. _"', _. _:

_..,. ;::'. ',_
_',

�" ,-- 'x. ",-\�,.i,�·:-�;;;:,Z;.}j{ti.....,.",,([_�hi;t\Y,�·"-a.t,··_-, .,'

S0>i:VIs.t'a,·,;e,Q.lo:e.a.lof:v·mais, péÍ'·to"'''do�'''púJ51i:co e que, lllonetàí'iamente falando, el.c

não estão ganhando pràticamente nada. Os preços dos shows são ínfimos. E, na

verdade, o dinheiro não é pl'oble.na para êles.

'Eris Vai à São 'Paulo

Elizete Cardoso termina hoje a sua temporad'a na churrascaria Di Mônaco,

em São Paulo, acompanhada pelo Zimbo Trio. <>
__.1 se,guida entrará - pan

uma temporada de 15 dias - Juca Chaves.

No dia 4 de novembro, a mesma churra,:

tana, a cantora EUs Regina .- sem dúvida i:,

" ,., estrear na noite paulis
�a grande atração.

Sylvie Vartan

Sylvie Vartan está fazerido muito sucesso co' ,

Nêle, ela canta, dança e toca guitarra. Outra,

Sylvie volta, também, com um nariz nôvo. FL A

- Agora - diz ela - posso finalmer'.

nariz que eu tinha, não havia luz que presta8s"

Dentro de alguns dias ela e seu marido ,Jo'

como convidados do Festival Internacional (h

. P''1lliday estarão no Brasil,

3eu show no teatro Olympia.
•

r; "';s um ano de ausência,
:':1�íio plástica.
""�)retar um filme. Com o

Richie Havens

Por 'falar em Festival Internacional da C:-- (' Augusto Marzagão quando

do seu retôrno dos, Est�dos Unidos, na últim1.) "�ira - de,clarou a imprensa

que conseguiu manter entendimentos para (CP "'j<::1ie Havens compareça ao

'FIC, como convidado. E obteve a resposta positi' <1.

Richie Havens é figura conhecidíssima no:" lYl�jOS musicais tle unterground,

no seu país. Encontra·se pres�nte no álbum Wocclstock, lado 1, faixa 3, can·

'tando a composição "Freedom".

Carmen Silva de Volta

A cantora Carmen Silva - que estourou m:s paradas, há pouco tempo, com

"Adeus Solidão" - está de volta ,com uma OUlTi1 gravacão, para tentar o rein

gresso nas paradas. A música chama·se Até Ay"",nh"i já foi gravada por Nico]')

Croisille e tem a vfrsão assinada por George 'l<'rl'ed111:)n, Acaba de ser lan��ado

em São Paulo, o disco.

A música é bonita, a versão não é das piores c a interpretação é bastante

segul'a. A Oarmen Silva -acredita bastante nesta gravação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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METEOR CRATER

A M_et0gr ,)Çrater � um acicle.n�e /,
em mero dektr'!.na extensa platilCle<J
do Estado .. �e;:ArizOlf3; asseinélha-jj,
se ã crated'1 ª� ';ú111 ipeqli�no ! vul_'i!�'

., ';t., •. '� t· i . '91
cão. Du'tant�:1ií;l}gum t7J;llPO p�:1sa- �J;
mim' os homéãs de ciência que de ,i!
fato assim f6sse" até que 'apareceu ;�'
um engénheiÚ:1' com .:. a t�p.riq de\ff:
que aquilo .resultara do '; impacto �;
de um grallç!e. meteoro, caído na

terra alguI1s :íbilli!ões de" a�os atrás.
Como s-ua teoúa não fôsse aceita,
êle adquiriu o terreno da cratera
e iniciou, por conta pr.ópria,. pes
quisas no sentido de prov.ar" ,sua

idéia. Hoje se, sabe, graças a isso,
e corri dados concretos, ,que de fa-
,to naquêle ponto caiu enodne ,me':',
teorito de cêrca, de" 80 jiúil ,to,t1ela:,", ,

'

,
, ;;>'1- 11'; .. '.". ,t.,> ,

das (o nosso ,�Hlengó terá ménos
"

de 50 toneladas), o qual se enter'::
rou algumas c;entenas de metros

," na crosta t.,?rrestre e se' fragmen
.��

tau. Os herdeiros do engenh,eiro,
dr. Daniel Mo.reau J?arringer, pa
ra se compensarem dos gastos: r�a
lizados pelo seu chefe, exploraram
o local �con10 objeto de curiosida
de turística, Das curiosidades na-

,

'Fernando Marcondes de Mattos

POPULAÇAO: UM MARCO DE'
-

,�RANDEZA
O recenseamento de 1970 deverá

encontrar em Santa Catarina perto,
de' 3 milhões' de pessoas' e um

magnífico exemplo de caldeamento
de raças'.

Em ,95.,483 km2 de território se

espalha essa' populaçãq, povoandt;,
com certa IgualdaéÍe,' as van:lS

regiões do Estado: Considerando-se
os elevados custos dos grandes aglo
merados urbanos e a necessidade dé,

diversificação eSPàcial,� dos pôlos 4,e
desenv\)lvimel!to, eu diria que a', poa
.'

�. ,
.._ 'ri . "� � ... 1t. ''l:;;'_ I. . ,I. I .

.

'

distdtluiç-ãb "l:egiol1ál da populaçãi:J:,L'.,""""
catarinense, ,se mantida rio, futuro;
será um dado .bàstant� �avoráve( no

corrwortamento social 'e eCOllômico -'

do Estado.

A população, que hoje se ,apro
xima de� 3 milhões, era apenas 1,5
milhão em 1950. A velocidade dêste

crescimento, de 3% aQ_ ano, é' o

dad<!_ mais ir�portánte da problemá
tica .catarinense, como de resto

ocorre - com o ,pl'óprio país. Signi
fica que' 3, ' cada, quarto de sécu�o
terão. que ser 'criadas' condições
educacionais, habitacionais, postos
de traba,'lho e alirpe:t;'tos para uma,
população gue 'se duplica, Significa
que áipt;Ia nesta geràção sua popu

lação deverá se aproximar a de

muitos países, tais como Dinamarca,
FÚllândia, 'Irlanda, Nor�ega, Bolívia,'

, Gi:!atemala, Pôrto Rico, Uruguai,
Nova' Zelândia e algúJ.�s outros.

Significa, assim, que 'os catal'Ínens\Js
dévem ter consClencia <;Ie que a

timIdez ,dos planos de província não
se coaduna com a grandeza' poten
ciál do seu Estado.

\

\'

PROI::IVÇÃC): O PARALELO DAS
,

'FôRÇAS CRIADORAS
Santq_ Catarina deve 50% de Sllil

riqueza à agricultura.e a outra me·

Gustavo Neves
.,
"A' Legalidade", jornal que, em

1892, era editado na cidade dG São
Bento do Sul, publicava, a 24 de

dezembro daquêle ano, o ::;eguintü:
"O 'Congresso do Paraná decretou

a concessão de garantia de juros
até 1000 contos de i'éis ao cidadão

. , ,

Rocha Pombo para a fundação de
uma Universidade etn Curitiba. Aq)li
em Santa Catarina até hoje ainda
não ouvimos uma única v()z levan,
tar-se a favor de estabelecimento de

instruçáo superiOl�. Nas condíções
,vantajosas em que se acha o nosso

Tesouro, apresentando' constante
mente saldos, podia perfeita�nente'
o nosso Govêrno" co)11 �'\1orme van·

tagem para o povo, dispel}sar uma

certa importânCIa em fundar Um'a

academia onde �udessem os nos·

ta
turais que vimos, portanto, esta é

duplamente curiosa, porque perten
ce a particulares.

, \ ! O:", I)ETRIFlI'Éu,1 FO;REST (i.;_

�. I ; ,'�r '.., .

'.",

jl::li _ ::'
l

1 !�: "

ti" :5\ �ttHfied �;eq�est '''''\ 'Q�tro} dos;'
f ;' iC.Ü�lfll��oS: mOlJJ�'liJ�:lt�;s; i��ci?$ ái�,�;
�,pUll;a}prca sérrji-árida ,exl�te umax
� ".inti:üidi-qde de t,\6p�os' peÚijjidldosl
g eléárvores, Prov'à·Vehnente 'i'alguni"
:, deslocamento da -crosta terrestre

ii 'trolix�;_ à )�uperfwje ê��� tl��qhlho,
t, resultante da ação de gràndes' b�Tes-\'�

sões, durante .milhares : de, á'tios�:
s{"b re velhos troncos de, árvores'
ante-diluvianas. : ::r'

.

, ,

MESA VERDE ,'í

Dia ,26 vi�ita�os ot!iri�ÚÍlp;es- ';;,'"
sionanie monumento Únaéional: 6't

: ele�Mçsa Verde, Q: nOl�e foI dado)i I '

p,ef6s �spanhójs, ";q��ódo 1'por ::.\.lí':"í �
,:qndaram, descobrindcg' ou desQrã-,
Hvando a ,J;�gião do que hoje é

!
o

Estado elo" Colorado, e se referé
a um elevado plateau que se er

gue niais de,mil metros acima do
terreno em volta. Os espanhóis
não chegaram a galgar o plateau;
mas fizeram-rio alguns c_açadores
americanos, em meados do' séculq

(

,m, ruo
passado, quando a região começou
a ser colonizada. Dois irmãos,
num dia de inverno de 18, quan
do perseguiam animais de pele,

'1 avi�taraJ�I,: num ca,�}YOrJ� uma gran

li :ÇI�,�cavew:à' �eiltr2i:�:,���qual se. er
ii g���;� ,qQ\,1hes Pt$���! as n�\nas

t'j' ,drt, 7U1-l;l, ;" eSltra!i}40 p,ª1a�oi; 'Entraram
': iJ{HaJ�'e' r�lofh(;iratiJr�[í'rié��6s') Ó'19�h0s
de cerâÍn,ica 'quêi fhes' i:lei1cleram:r

ri l;>çul,). dih'hêirq, 9os�l: coles�opadores
'I de, ;:ra�ridade's' a.r.quebló�icas'., A no-

tícia se espalhou, e numerosos

i; gi1upos de' aventureiros se orga
li pi��rqm para 'expt&raY'l a' riõva 'mo
'\ dalidade de "miIl�" de' eli:nheü·o.

.�� i i ':,.', !' ',� _:.
.

e
•

I em
gem asiática deslocaram-se para a

América do Norte através do Es-:
treito de Bhering. Algumas dessas
tribos chegaram ao planalto hoje,
denonjii.ado , Mesa. Ye�de e aí 'se

,;� instalarah):: ::�,:ELa;1ll !:�a�d�bl "tes e .1
'i';':" 'l, " ' ,

' "',� 'pt �' , "

;i�! a 'pi;jncípi�, "�cs�qir,,;}bm"i� ,

o elo:!}
I �l planaltoj ,;jDet}di�J:irkb.t�v " ntel'·�
��!' po: rat�)ês��'ae- seiifjHlI���:th�;�,jbofa'!!�
'é� mantendo'. sua�f. CtHiuP�s;.��;ii�ilho,W

�",�,:,'.,�,r� e 0t'urros cereaIS no h)_11O �q' pla-i "

r;ta to, ' nassaram. a construir- suas'

;,' moradias na interior das enormes"!
e peculiares cãVernas que ponti
lhavarn- as ravinas e os canyons
do pianalto Tal fato ocorreu {>,tl.'e
os anos 700 e 1100 A.D. devido

Descobriram�se, as&im, mais de a uma rigorosa estiagem que du-
cem r.uinas "semel}1âl1tes às' pri- ,rou mais de vinte anos, na ,altu-
meiras e que foram des,Vastadas ,à i'a desta últtm<j data tiveram de a-

ca;ta' ,q1às ;I'àhçl�4es' arqueológiças: ,bandonar a região em busca de '10-
Quando' O' Gd�errro americano se 'cal mais propicio, e � fjzeraJD. p'a�
,iatéressQu peía� coisa, os 'estragos j. 'fa o sul, para o' qu;e hoje é o Es-

e'ljam: enormes '} ,e 'lirr�we(l]iáveis. �t tado de Ncw México. Parece, po
; Cóhú) �m ouÚos càsós/�{ area foi '(' ,rém, que pretendiam regressar à

�;conside�'ada monumeI1to
'

nacional .

'i: 'Mesa Yt:r,d�, tão. logo as condiçoes
� e . a hiáguém mais foi permitido, d cJ imatologit'âs" voltaslsem ao ante-
mover urna pedra que nela se en-

.

rior; pai' úii' motiva';' lá deixaram
contrasse. Estudos se realizaram quase todos� os seus pt;rtences, tu-
de modo que,., �tu'a]menteJ;tôdá a

" do arrumaelo como se houvessem
história' dos' "pueblos" de' Mesa «saido a pa,ssear. Ou porque se ti-
Verde acha-se�detalhàdam�:�te es- J ves'sem dado :�em nas novas' ter
crita. Há muitos milhare� ;'de anos � ras; i' bl,!;, �p6tg�jf' se houv:ssem e

(dez mil ou mais) tribos :"'de OIl- �r quecidb, � ;Ila���das �mujtas ,gera-
•

•;��
I 'i

ê (
-.

uI
tade,' -mais, ou ménos em partes
iguais, ao setor hidustrial e ao setor
de serviços (comércio, bancos,
govêrno, trainsporte, comunicíl)Çj§es,
etc.) "

Esta estrutura, com elevada par

ticipação das rendas geradas pelo
setor primário, assemelha-se_ à de
uma economia' mais atrasada do que

efetivamente é, do que se pode
dizer, portànto, que ela não é COI11-

patível com o níve� de renda :iá
alcançado pelo Estado.

"I,

Por outro lado, a baixa pàrticipa·
ção do setm' de, serviços faz supor
aÚe 'Sall'ni":G;ª'tatipa; -,el'u: 'relação ao

Br�sil como, um t�do, 'poderá ::;e

desenvolver', daqui para frente com
_;

menores probl'emas de ocupaçã,o, de

'mão·de-obra, ' haja visto '<lue os

deslocamentos de pessoas dos' cam
pos para as / cidades ,puderem ser,

,

no Estado, razoàvelmente absorvi

qos pelo setor industrial, quando no

País, essas transferências acabaram

por hip.ertrofiar o setor de serviços:
Menciono, 'também, 'que a parti·

cipação dp setor' 'industrial na

ocupação dâ população econômica"
mente ativa, mais e}evada: em ,Santa
Catarina' d,o que no resto do Pais,
tomaclp em conjunto, bem' como o

maior crescimento dessa participa
çã? no Estado,-' são" suficientes para

apontar a maior preponderância em

Sal)ta Catarina do fator, homem no

processo fabril, modêlo que, embala'
tenha Ínipedido inúmeros avanços

industriais,- notadamente' no ca:qIpo
da� tecnologia, e definido uma 'estru-

"

tura industrial' menos desenvolvida,
apresentou o aspecto positivo da
maior absorção relativa da fôrça
trabalhadora.

"AGRICULrURA: O GRANDE
DESAFIO

,Os pro!lutós da 'lavoura" respo)}·
dem pela metade da produção agrí-

,cóla catarinense. Os produtos
origem animal 'por um terço �e os

produtos extratiyos pelo restante:
Os prinieiros têm se mantido

mais ou menos nesta posição ao

longo dos anos,' ao passo que os

ségundos têm conseguido um

pvanço considerável em detrimento_
dos produtos extrativos, que' enco!!-

,trÇlm na madeira a sua principal,
atividade'.

Dos produtos da' lavoura, desta

cam-se o milho, 'mal1dioca, trigo,
arroz e feij ão. Daí se p,oder Mirmar
- e êsse é, um dado da mais expres
siva i�lpoltânCia r que a lavoura'

r�" eé!.fal'i�lepse�s.e .rcal·acterizq, Relà pro

duç�o ct;�' gél;e,ros ué' primeira, neces
sid<ide.

Alcançfln?O boas médias de, pro- ,

dução ,por hectare" alglimas mesmo

das mais elevadas do' País, como Jé

o caso do hlilh� e arroz, e ocupando
boa posição na, produção agríCOla
nacional, 'creio' qut Santa Cata�ina
tem per-spectivas. promissoras neste

'setor. E para, chegar a' e,sta cou

oclusão lembro-me ainda de tl'abalhos

elaborados pela ACARESC que reco�
mellda\'am a produç'ão no' Estado de

frutas de clima temperado em gran
de escala, as

.

qúais poderiam ser

comercializadas em ,óti{nas 'condiçõps
de -preços c9m os países exp�rtado
res.

Na produção animal vale dest,acar
a suinocultura, que é ull:!- d()s setó·
res florescentes da economia' rU:'ul
catarinense, com Um reb�r{ho q,l)e
está entre os maiores e melhores' do
Brasil, e que aumenta gradativa
mente �empre comandado pelo
desenvolvimento das indústrias dI!
preparação de carnes.

,

,O que .'se disse até aqui �lem o

objetivo de mustrar a potencialidade
da agricultura catari:nense', e não o

de en:cónrir os inúmeros problemas

"t,
'
..

�

'" ,

sos pi\trícips com facilidade seguir
o curso literário :,ou científico,

Quando cl).e4!ará, �, dia feliz em

que sÚ'á' tomada uma, medida r]\)

tanta' importânci,a e' tant�s vanta

gens?". ",

'Como 'se 'vê" é' de' IqJige 'que vem

o clamor fovarãvel à crfação de es

colas superiores em Santa Catari·
na. Já às' temos presentemeÍ1te. Mas

o autor da nota acima transcrita

não chegou a vê-las iústal;:;das. Hon

ras à sua memória e ao ellfôrço dos

que ,ainda �e ba�em' por mais' esta�
belecimentos de, ensino su,perior,
disseminados por tôdas as regiões
catarinenses!

x X x

"O Despertador"" de 11 ue agôsto
de 1883, comentava o Ifôvo Regt:ila
mellto Municipal que passarjà a da.'

normas para o serviço de eriados
ti;sse ato foi aprovado pela Lei il.

1.039, de 8 de junho 'da�uêle, ano,
mas descontentou, em parte, o jor
nal e o lJúbÍico; é

-

que a inscrição
de criados ou empregados domés,
ticos obedeCia a determinada t:lxa

cobrada pela '.MuniciI!alidade; mas

essa taxa seria cobrada integralmen-'
te, quando' os. servidores fôssem ci

dadões livres, ,.ao passo que srria
reduzida de 50% qUíllldo �e tratasse
de escravos, ..
Queixava-se o jornal de que essa

discriminação importava numa con·

corrência absurda, "favorecendo o

trabalho escravo" contra o trabalho
livÍ'e.

x X x

A imprensa desterrense da se·

gunda metade. do século �assado lu,

stado
de 'e' às imensas 'deficiências que depri

mem êste setor produtivo, O tràba·

ElO a ser, empreendido, para dotar
a agricultura catal'inense de padroEs'
de eficiência coinpatíveis com os

tempos ,atuais deixa de ser urna

tarefa gigantesca pal'a se to1'nar um

grande desafio.

INDúSTRIAS: O ,ENCONTRO D,A

TRAD,IÇÃO COM A TECNOLOGIA

A estrutura industrial ,cataril1ense
caracteriz;l.-se, antes de' tudo, pela
elevada participação das indústrias

que produzem álimentos; que bem',
ficiám ,as madeirq_s e que' operam
no setor textil, concentrando-se aí

mais de 60% da produção estaduaL
Tal estrutu;;{,�' ê'dinq_ndaaã." Bor

ramos de perfil tecnológico e orga,
nizacional reÍativamente, simples,
deveria denunciar, um estágio indus:
trial de desenvolvimento ,bastante

inferior ao que realmente se enCOH

tra em Santa Catarina.'

Nas épocas de imenso crescimento
econômico nacional, San1lll Catanm

insistiu, llessa estrutura; enquanto o

brasil se alterava para dar- ênfase
aós setores industriais que passavam

•

a ser exigidos mais 'intensamente etn

decorrência da elevação das rendas
'do povo brasilÊüro que alcançavam
gradativamente novos degraus ele

desejos e consequentemente
criavam mercado para novos prD,

dutos - na interminável ,escada do
bem-estar. E' êstes setores eram' o

qUllUlco, elétrico, mecânico, e

outros. Santa Catarina insisti,u na

sua estruturq tradicio.nal�, assun-

mesmo, cresceu. Mas ,não tâ'nto
quanto b Brasil.

-

. .;

Considerada ,esta �ircunstância, 0

desempenho do parque fabril catali
nense pode ser considerado exce·

lente.

Tributo êste resultado à sólida

estrutura das npssas indústrias,

" ,.

morla
tava, evidentemente, contra a falta

ue notícias 'locais. A cidade era

pacata e todos viviam em família,
quando não trocavam desoforos, de

público, pelas, colúnas dos jorna,ir,.
De sorte que o noticiário que p:l
desse ,agradar ou distrair o leitor
tinha de ser colllid'o,' por' ti'ansç'ri
ção ou resumo,' dos periódicos de

�ora. E o eram especialmente dós

jornais' estrangí)iros.

Assim,' fatos oçor�'idos em distan

Continentes; casos Sem nenhuma r�

ies países da Europa ou de outros

lação com a sociedade e com os in-'
terêsses da ProvÍlJcia ou dó �m·
'pério iam sendo trazidos � pÚblic'J,
vindos de estranhas terras, selecio,

na,dos por indefinível critério. Co·

lhamos, em resurl1o, algUlnas dessas

ções, de. Mesa Verde, o Iate é que Louis e Indianapolis; que atraves�
a ela nunca mais tornaram, samos os lindos cenários dos On-
Mesa Verde impressionou-me . dulosos estados de Peusylvaní-, e

especia mente pela,� vts1? �ur� :ipet. Marylanj], Mas <1_ viagem não ter�
deu, com; .grande riqueza ,t'lê:;,,;d�t�-r' iy minou sem um ligeiro toque na.
lhes, da VIda de uma cultura �l're-P * ciohlísta, É que no dia 29. penú!,
histórica. Nos "geisers" do Yel- � r��' tiln�� �� excursão, passamos pelã
lowstone vi 2 manifestação ele Iôr- �!:. Q,�d�ile;(>$r!i�j!� no Estado de. h-- 1" '-�

}"?i�� t,., 1" "�o I .,'

Ç1S; naturais, qve atuam ua gran- ':' di(t;";. IS:úl'f::;po.oülaçào não alcatiçar;:� �j\�?fu dldades 110 interior da,
,

a' c':�1��1;4��:;I�z� inil, mas é uma c],
crosta "terrestre; no Graud Ca-' dac1eLinhJl'\'!�lmpátjr; I te calma.' h,-
.nyon ele) Rio Colorado examinei teressou-nos -particularmente o

um corte 'profuntLo dessa crostra e Chafariz dos Contos, cópia do �_

tive uma 'sensação elo, 'por assim xistente em Ouro Prêto, 'e' que f�i·
dizer, 'material cio fluir' dos milê- recentemente oferecido à cidadé
')1 iGs� C:'rn l'vlf'sa Verd:: contc'Dplci, pelo GovêrllO, brasi,leiro.

'

em imal!,illação; }Im corte
" s�me

lhante, não mais na crostra terres�

,tre, mas na vida da humanidade.
D�i .em diante, tivemos de à'pos-

, tar ,coüidq COtp o tempo: falta
vam-nos ,cêrca elr:: ,1.900 ,milhás e

elispunhamos d� ,apenas quatro
dias pàra percorrê-las, poí's plaúe
jaramos estar el�1, WashingtçHl, no
dia 31 de agôsto. Nêstes quàtro
elias finais, portanto, andamos em

méelia 450 milhas por dia. Foi, em
conseq uência, muito ràpidamente
que v.imos as belas paisagens do
Estado do Colorado, as gr3\ldes
planícies do Estaelo ele Kansas;
que vencemos o denso ttáfego de
cidÇl,des como Kansas City: ·St.

, "

FIM DE VIAGEM

Pouco depois de 00 horas de 31 "

c}� agê>sto, chegávamos em casa,
As crianças portaram-se muito
bem. Carmen, �m particular, mos�
Úou-se muito interessada, nêsse
lance fhal, com diversa� qucs-'
tões relativas à evolução da hu
manidade, à boa ou' má indole da",
pessoas e às relações sociais na
viela· elo homem.
Estou certo de que tíramos iN

calculável óroveito dessa viagem
a qual Júrii�r sempre se refere-' c�
mo na viagem que fizemos pa(a,
conhecer os Estados Unidos" .

sO,1idez que tem preservado o extra·

ordinário patrimônio que Santa

Cátarina conseguiu construir em

mais de ,um séculó de pertinaz e

dedicadn trabalho: o, 110111e de seu

produto,

_Apesar disso tudo, "Santa, Catarl11a
tem que compreender e acat<lr

alguns princípios de evolução ec,o

nômica, Aqú'êies, por exemplo, que
nos diZem que os setores de bens
de capital, bens de consumo durávtl
e alguns bens intermediários

justamente êstes- que são os menos

flxpressivos em Santa Catarina ,

crescerão a, ul11 ritrno, superior, 'p�lo
menos, 'em: uma -vez e meia, da

t"P.� I •• '".,('r.'::-�'�'_�_" "')'.t
crescmYeJ;ltly: dos" 'bens ""de -consumo'

não durável, 'entre os quais se

inclu'em os que nos são mais imp<?r
tantes.

Acred,ito muito no nosso parque
manufatureiro, Salta aos olhos' o
seu potencial. É preciso, todavia,
despertar integralmente para \

o

futurá, Os vencedores serão aq.uêles
I

'

que tiverem a habilidade de ante;ver'
as tremendás evoluçõe� que a�ter&.
rão ràpidal1ymte' os hábitos, os

,'costumes, a' vida, enfim, Evoluções
que determinarão, 'implacàvelmente.

I modificações em tôdas as esferas
de nossas atividades· prodlltivas,

Finalmente, acompRnho o' pensa

mento daqueles que entendem que
o desenvolvime',to deve ser cOman·

dado pelo setor industrial, razão

pela qual c'onstatei com imensa

satisfação a ênfase dada a êste 8et(,r
.

produtivo pelo Engenheiro, Colombo
Salles na plataforma que deseja
transformar no se,u" programa de

govêrno.
D�CADA DOS ANOS 70: A

ESCALADA DA AFIRMAÇÃO
As águas que banham os. 531 km

de litoral catarinense possuem um

índice de' piscosidade e�celente,
permitindo amplo desenvolvimento

notícias, divulgacl,as' p!:!la ,fôlha, "O

Despertador", do a,il.o' de lR8.5:
'

A alimentação éní Pàri� _-apresen
tou, em 1884, o COÚSU1TIO d� 213.450'
l1O'is, 138.768 dieta&, 1.041.932 c;lr,'
Ineiros, 140.600' ca�alos." burros .e
mulas,

É cluito satisfatÓria a situação
da fazendél italiana. a julgar pelo
último' relatório do Ministro à Cá,

mara, nào obstante ter sido abolido
o impôs to sôbre moagem.

- Em 'Adeláide, ': na Austrália,
deu-se entre marinheiros inglêses e

alemãE:!s um conflito, do qual saí
'ra111 feridos três inglêses, a golpes
de faca.
E finalmente:

Houve um incidente num

teatro de Londres o Couvent

doas indústrias de pe�"ado.
A costa litorânea é extraordinil'

riamente bela, prestando·se magn.i:
�icamente à exploração do turismo
em grande escala. Águas termais,
neves, cidades típicas �. outros
element09 de' atração poderão com·

pletar um ,razoável fluxo turístico
no Estado. ",

.11.;1

Santa Càt.arma possui
I a' maior e!

melhor l"eSerV3 de carvão do Brasil,
carvão que s'erve para a produç'ào
de energia, de coque l11etalúrgico.
de fertilizantes e de um sém-númei'o
de óutros produtos.

(
"

Santa Catarina ,possui, aindã;:r�
seglttnda maior reserva de madeini"

O soio cátarinense é fértil, -

b profissional da agricultura é dI' ,

boa qualidade, o mesm6 acontecendu
com os operários das' fábricas.
A capacidade' �mpresarial pf)(fe

ser' lnedida pelos 20,000 estabeleci
inentos (industriais que' possui. o

,�
Estado.

Sem dúvida, Santa Catarina tem
tôdas as cO!Jdi�ões para acelerar

substancialmençe seu rib;l;lo de

progresso, ,,_

'Ao se prever o futuro catarinense,
eu esqueceria o a'rIO ,2. ocio para m,

,fix:;;r· nesta década, N�'si:es próximos
10 anos os vários Estados da Fede',

ração térão. que marcar e consoIid'àr
sua posição no parque industrial ;10
país; ainda mais qua�do êste cÍesvta
seu eixo de atração das mercadorh5

que substitui3m importações para
as mer.cadorias que vão atender ao

crescimento, vegetativ,o do ,mercado
.

interno.
S'anta Catarina nos anos de' maior

crescünenfo industrial do Pa'ís
poderia ter ido melhor. Se' nesta

década de 1970, Santa Catarina' ,nào
persistir nos mesmos erros liistó'

,

ricos, seguramente a sua expressa0
no contexto nacional será acresd�(l
e valorizada.

j

)

Garden Theafer onde estudab.teS
puseram fim a uma J'écita doe be,ne·

flcio', A polícia compareceu e ,rpós
também fim à desOl'dem.

x X x

Agora, vejamos isto:

Santos Lostaçia e3creVeu, a pro'
pésito de homenagens prestadas eU1

Florianópolis, em 1911, ao dr, pau!.3
Ramos, então deputado federal,' um

llrtigo, h}tit�lado: M�mmorà!1do.
Encontra·se na "Folha do Corritriér'
cio", de 21 de, janeir6 daquele !;ano

é nele' oolhi o seguinte: conceito:
"Vão serido raros, hoje em, dia,

,

os homens de sua' fibra e de sua

têmp�ra. Há muitos que só sã� grano �
des quando se' ,comparam, mas pe· ,

quenil1Ds quando' se examinam, a si
Imesmos",

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




