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DIRETOR

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTB

DOMINGOS FERNANDJ'.S DE AQUINO

N.O 14.674 I

I

j-TAC- GRU�Em0-D0-SUI=-_
-::;llf!iNlI(/-c-�

O TEM P O (Meteoroló9icol
(Sfntese do BoZeti GeometeorolCigfco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até à� 23,18 hs. elo

dia 21 de abnl de 19.3
FRENTE FRIA: Negativo; PRJ:o:S�AO ATMOSFltRI-

J CA MltDIA: 1022.9; TEMPERATURA MltDIA:

1
23.6" c; UMIDADE RELATIV.'\ MEDIA: 83%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms . Nega-

I tivo - Grupos de nevoeiro cumular e nevoa umida
- Tempo Médio: Estável-Bom.

DEPUTADO LENOIR VARGAS:

auforila�B� um �il�ão e luin�en;o� mil�õ�llara BIt
[ominào �e JU�lita �� [âmara fe�eral a[a�a �e �Irovar
P,.M. paga Ses"uro �E'�;�J'Srupo Escolar de Capoeiras: Capacl�a·

. ::,; ::� ,':::::::�'"d:,;;:"',::: do para RIais de 800 cr"lançasdinul'iu da presente Ic>:",�I,-.

II E:�::":o�:�;�d'�:Z:i���l:I:':��;;�: '

deral "0 projeto origi",ui'J

da n',en�II:,('" !("o,·"rnnm�"tul
que ltutor!;." euerture de ..rã,

dito:, c�p,,··':t1 de UII' �i1I,,;" �

5')0 milhõe,; ,Ie cru,·;ir" •.

f)e��a importitnria. UI". :"i:h;'",

�crlÍ. dcs1i""do a r.j(���. t. ....

eh) de S::rl" (·�t"dn .. e :-.c,o)

1";]'" le e'·U7.cir"s I,,,r" II

Entre as obms de vulto
que o Governo do Estado
vem executando na capital
catartnense. destaca-se no

plano educacional. o gran
de Grupo Escolar de Ca

poeiras que, ao lado de
outros estabelecimentos - de
ensino não menos Inpnr
tantes. constitue parte do
programa da Educação que
o PLc\MEG elabcrcu para
Santa ceter.na.

BR-36,

o representante da CI:l
=l II'

dQ .F;tu J��\ b
•
ç%j,

:nr;:�SA:��1fimrn1g .-ado em:hmvlUa UiU ênllgo
;�:�ff�i::�:�B::�� e dedicado funcwnána �a. Sft\t<lb
do sd. Alberto Manlque Ao Sr. JOSÊ MEiRA que

Barreto, arsassínacc em

Jolnv!1le, presentes ainda (I

CeI. Ruy Stockler de S- u
aa. Chefe do EM e Cei. Ira
el Francisco da Silva.

MAIS UM.
CONVtNIO

__ ESCOLAR
De tocas as partes de

Santa Catarina chegam
diariamente a Palácio Inú
meros agradecimentos ao
Gcvernad ... r Celso Ramos,
pela instituição de convê
nios escorares, prcoorcto
nand-r ensino gratuito à
mocidade estudt-sa catart
nense. em estabelecimen-

�O�/)i���qU���esG��a�a�:s�
nior, em nome dos demais
ccntacorandos de 1963.

. subscreve a seguinte men

sagem telegráfica de agra
decimento:

"tr-ssca afetuo�os cum

primento e ecrudectmentos
respe-Ito convento estude
gratuuo CoJég-lo Diocesano.
Peles C, ntadorcs de 1963.
JoaquIm Goulart. Júnior".

/ AMAURY KRUEL
.AGRADECE A
CELSO RAMOS
o Ministro' da GuCr1',l.

Gen.eral Amaury KI·u!'!. CH
vlou mensagem telegráfica
.10 Governador Celso R,,

mos, lIa qual agradece :lO

gcvernan!;e catarlnens.e da
seguinte maneira:
"Re�rlg.uo cordial visita. e....

ap,Ted€ço. ilLlstl'e amig:J
cumprimentos enviados.
Amau,'y Kruci, Minbtro dél.
Ouerrg'·

se aposentou dep:>is de 32
anos ce atividades na S. 'L
Moinhos R'o ornncenses,
prestou esta OrgallizaçJ.o
.!:I�nificativa homenagem

No satâo de festas rJ')
Tênis Oiube Boa Vista. nn

norte de 16 do corrente.
reuniram-se es runctoná
rios d- MOinho romv'ne
para. conjuntamente com

Os íntegrantea da Gerência
local e representan.e da

Dtreçân Geral, em jantar
de coorraternteaeão apre
sentarem despedidas ao de
cano de seus Agentes-Via
jantes. Sr. jJosê Meira.

�a·irr..�::!nd- a .. ouattôades
e a eficiência oêste antig
e uecncado colaborador,
falou inicialmente o Sr.
Enguerrand A. Neves. Ge
rente local. - Lamentou a

perda desta colaboração
Inestlruávej e salientou o
que para o desenvolvimen
to da Agência de Florianó
polis, da qual era titular,
constituiu o trabalho pro
ficuo que o Sr. J,..sé Meira
desenvolveu não só junto a

clIentela, como muito espe .

clalmente junto às autori
dades sediadas na Capl .

tal.

Djs�e que rorcos-, era
convir que, após esses lon
gos unos de atividades. ca

bia-lhes justifica.do e m-,

recido repouso junto aos
seu,> f<llllHiares, cujo con

vivlo, pOI' fôrça de sua de·,
diraç'�;} a .... t:a]JalhIJ, mui
tas vezes, sem dúvida. sa�

('riflcd!"a, di:;penwnclo à
Samnf; a quase t.otalidaô::
de seus pensamentos e 1e
sua energia.
Por tudo o que assim

produziu constituiu-se, no

decorrer dos anos, o Sr.
MeIra. em exemplo digno
de ser seguido pelos demai3
colaboradores da Samr;!.t.
- Fi�l'Ilmente. almejO'l
sob os ap:RlIs('S dos pre
sPlües·e com grande em,J

ção do S1". Meira. feliz I"e-

pouso para este

e};-Agente.

L :P apôs tez uso da pa
lavra o Dr. .roâc 'I'amer
que, na qualidade de re

oresentente da Direção G�
ral. veio de Porto Alegre
espech"mente para esta
soren+ane _ Proclamou,
em nome da mesma. o seu

rec une-vmen-o pelo de
semcc-nc -ç pelos méritos
Indíscutivets do homen»-
geado.

.

Chamou a atenção dos
ccma.s para a sua InC:)In
parável fô�ha de se! viço,
apcrand pa.a Que seu S'.1-
bstnu.o e os demais fun
cícnâríos da Samrlg pro
curassem írnítá ·10, por Isso
que. com pessoas dessa
t€mr�?ra é que se assegura;
ria o c ...nstante progresso
da Samrig, e concluiu con

srauncnco-se com o fato
do Sr. José Meir a rettrar
se da firma. voluntàrla
mente. cercado pela admi
ração e amizade de todos
os seus colegas e gra to pe
las l'etl'ibulções' recebidas.

ouwa, enaltecedoras con

siderações em t.õrno da
perscna.Idade desse senhor
fOI am ainda desenvfllvidus
pelo Dr. Manuel A. ela Luz
F ntes. que falou cm nu

me dos coleg-as do Sr. José
Meira. - Também uvora.»
ensejo de exprimir sua

admir<lção pela atuação do
Sr. M','ira e p('sar p('lo seu

dcslig,uncnto. OI> Srs. R'JY
Cnnl· 1>0 e Edrllc José Pau:
mich1.

OpCI·O;.O

o homenageado, gmnde
mcnL� comovido. ujll'escn
tr.u seus aÍ-(rauerhnenl�$ e

�U<lS d(;,pedlda,�. recebendOJ,
na or;..lsi<.lu. um mimo atra
vés dr' qual seus COlegas
pret.ende!am simbolizar o

seu Adeus.
O rCl?rcsentante da DIre

çãO' Getal, Dr. João Tamer.
que é titular da Secçã:> Le
gal' da SamrIg. foi também
alvo de homenagem esp()
dai no decurso dêsse jan-

:�I�;bl':��:�(;lld\ uma fina

o Sr. Eddie. Jose Paul-

nuchl. recém designado pa

ra ocupar O Importante
cargo de titular da Agên
cia de Florianópolis, foi

admitido em 1957, como

'auxiliar do Pôsto de Com

pras de Trigo Nacional de

Videira, e, desde então.

com mérito Invulgar, tem

se credehciado para suces

stvas funções de respr-nsn

bllidade, inclusive no Es

tado do Rio Grande do Sul.

Como agora ficou mais

uma vez positivado. empe
nha-se a Samrig, c ...m o

aproveitamento de pessoas

capazes já existentes em

seus Quadms. em premiar
os que têm merec'mento.

estimulando o louvável e�

pt-Itu oe emulação que é

rat-r decisivo em tõdas :3.S

carreiras.

INTEGRA A
,COMITIVA DO
'PRESIDENTE

Como convidado especial
do Presídente João Gou

lart, em sua viagem de
visita ao Chile, que se ini
cia na próxima segunda
feira, segue também o

nosso ccnterrêneo sr. Char
Les Edgar Moritz. Presi
dente da Confederação Na

cional do Comércio.

Naquêle pais umigo, .:>

sr. Charles Moritz mante;'á
contá tos com as grandes
empré�as comerciárias c

Industriais. participando
dos convênios Que �.enio
assinados na oportunidade
Ê m::tis uma manifest.a

çào essa do P.resldenle
Joãn. Goulart àe não só

prestigiar a_confederlção
Nacio),al do Comércio �o

..mo. wbr.etudo. estreitar,
cada vez mais, os laçcs d,J

amizade com os homens

das diJs:;c� produtoras do

Brasil.

; :Ca�a:e Pes�a tem návü Olrelor

Assumiu as fu!)ções de
DiL·et.or da D:retoria ele
Caça � Pe�,'a '0 V€read:':'
Baldkero Fi]omcn". OC11-

panda a va\;a deixada C()!)I

o falÕ!çilllent() 01.0' saudo:sú
01'. Alwl Capela. Amigo Co
mar .;'da pelic:l .. é l:) home:ll
,Indicaria pura ocupa.r a.:;

novuJ íunçoc.s. Velho batd.�

lhador IHI Cii.mara Munici

pal d� �'iorlanopO!is, �()df'
rá agora, êle própno, põl'
em p:âtlca as antlgas a3-

pirações que condUzia a,)

iegislatit:_o municipal. Foi

e !.cclas tI(!lwlcS quP. se 1'1'

h.clonam C(lm a Diretoria
de C<iça e Pesca.

O.,; cucnés apresentam
chocante contraste entre a

escola Que c Sr. Celso R:'.
mos encontrou ao assumir
o Governo. vista cios Iun
dos c o m eterne oruao
Escolar iniciado em agóstc
do ano passado e já em

adiantada rase de conclu
sôo. Nota-se pela r-to as

que.. se lmpra tteáveís condi

ç,;e� pedagógfcus da velha

escolinha. insuficiente sob

1060s os aspectos para
comportar a numerr-sa PlJ
pulaçâu escolar de Capeei-

o novo escaoetecunento,
com 10 amplas salas de au

las, cada unia cem cup.r
cidade para abrigar 45

crianças. pcderá ém d,·ls
turnos diários, 'comportar

-

nada menos que 900 crian

ças em sem bancos esco

lares.

Trata-se. '<;('111 dúvida. de
uma obra de grande .vulto,
perfeitamente capacitado
para satisfazer ,e até su

pera: as exigências que o

p puloso bai\To reclamava.

A execução foi cnLre!(.ue ao

DOP. "endo seu financia
mento feito pelo Plano de
Metas. Sua conclu.são csw.
prevista pum Os próximos
niêses.

da.; mais Jusla� ,( 110lÜe.l
�ii.c c. Cj;ll i!.so, \'tlU a lu
crar o ',�overno do r:;�tad:.l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A
PISA7'J!··KOTZII'.S

accrr e-imcn .. O socíat do sínaut.n- .e'évo. ccn-
.�f)l". ru.rm-ve. ontem. il� onze homs. em Laguna Osmar
1'. 'li. acadcmíco dI' Oi['ci':'l. nrorcisor rto Instituto de
I'd-" P' I. dü'.';1' d� 1"lt"I'II\lI'a do J:ll'n:1! ca Peu-c-

p', l' .) P._';�l!l1 C de 1'\1:1 exrna. erp asa d.
(Ir "I.' .." .• ní lt'..I.:1�·: j1'1 í::\ d ... n)�:;j :('rl''I �"'ll .1
< IIi,; C !) cnda-ia srta. vuíaru KotZi:IS, também académi
Ia ti JJ:'('�I() e di.c,;, ri!n d.1 sr. J 3.0 r'r.uui-co KJt;;Ll.';

'1'''.'':''''1
'I -uuul reugtoso prccessr U-.�C na Igreja de Santo An

jo!i. L'ht .• _

I,)/" o a.o re.Igtoso e civil os convidados foram re

c!"J)I"j Ha(L.:;, ::.,:;, ; .... rccncta dos prus �a no.va. em Laguna.
:\, i'! joven - n JIV'JS. u-m ':"Jll:J :"lOs _,eus Jitmid:ires. ')'>

I"� cor.os .s cumprimentos.

nonas UE prUT.• IIlcllin!/ Rosil1ez J\ledeiros
FO\::JHl .� cm

"

rCi:liSLar o

:111;n,1CJ de ,oia.l de.
J·'<I m-u 11;1 Rj�ill(Z

''.I,'{Ü.<;·ü' ':j..::" filhinh I

(l;, n 1:'-') )'.I�·Cn;l_lr "mi. ')
-r. Wi!son i'\f"ô:>]:°os e. cc
sua (;::-\111,[. l"!l ;,1 d. ;\'[:n'..1.
Iur-z . ..,I('{ki;·o:;, elementos
c'1n!p':'d·l.� cm G" n JS":;

ll1l';(I.� sO{'·3.i�.!\ TI'1iiiw"I,
bem ('{'mo a " :'('<1- p3.�};:'
O:; n')'�Oi\ cru'in>:; cnml)<'i
ll1(>nto�

t ::::: li :�� jr: [,� I : �"l." . r,�\.�: \,�.\
n � 1:

P,'a;,,, (,:'oll (!t'ra;:l:) c Ca
{·I.d,1 ,IL-:'l ( p. . cas la_',�:'_
IllI'Jllt· !'C!;,t'Í '>J.',d� L j

nl�:jfJ:': re.trct.cn -s.

!-;:h li!lJ::;; u . ca.ral, J,111
CJ.rlw. Lni;.'; G",.-:\,d0 C F.:l
v:n V\I.1!dir.

O ?�"'fADO". de�c.ia a')

(':Jc:l� Ic�i�:d.lct(!s :n!tl�er!'U;)
ta;;

M:íQuinas 'Para servicos rodoYiários

� . 'e construcões de acudes
, ��;:�:�I;u������g�:O�����ç�����:�;a�A
2 �(.I���:�:���a n�C::�I��P'OV1rln pelo GEIMAR, DNER e DAER

3 LClmlOas Angled��e' e 8ulld�ze' pllra I,�!ore� oe esleiras ou p�eus

4 C",reg,1dOj<lS Fronlei, parn (ralOres d� es!e;ra� ou pneus

5 Semi-Sc'aper$ de CQmalllJo hid,;\ulico

s

",,,rci';ab ,m ll"h"ke'l "0_

11''''''''101 " _!'lI "fh-i". ,\�<"l:,,_

UI ,I �", ,I l'i, "",' 1l"1,,",1I �

'i( lll"'("""" " ','n\·i�,,". I,U�

, UI" OII:u'idü (lo.' p,.r""s pvru
tIL,]"" 'lU" :a;,��:�:�t_-P:';:::":II'[i·ã� ��V!M02��R'I=f;d ��',DIA 3� DE ABRIL AS 'O '\'1 <bl"�.;,�'f .. ,� ..,,,,, e,_- _

HORA� ih:·i � �-;;";"__J
dClse���o�o�eno e���'��:ll���;� --=-=--= ( ror A. SCHMIDT , ----

do C "S:J:;:·ad..l C-JJ"J.- ('ino Tea\l'o Carl'Íu "Pl''''-C(1 1l.\KIII l'OLllJOIlO, \,
cão de atendendo riO

h .. " pnra I\j'c"e ,,,, �egujn, ..

seguinle programa:
I"":I�: '1,1':1 I�OS l�f:I;:;",

- Ocnccnrracâo dos ('l1r- 11l"1� e ainda as p"'h,,,:,,,\,,
sístas: - abertura da Sl',-

1"'11Ul",. Tl",inh".
são .so ene pelo Sr. soe.era-
rio da Educnçú-. e CU!tl11',l'
- dlscursn co orador (L.�
curststes: - entrega dos
ccrttrt.iados: - discurso do
Paraninfo: _ H J1:J do Pr -

reesor: - acranectmentc da

coorcenadera do CAPRU; -

palavra de despedda de u

ma proressõra onentettora:
- encerramento pela Sr.
Secretário da. Educação e i
Cultura: - mno Naclon:Jl.l

, : ,,:,� " 1:':!41 f, n��{"<'u I! mor: _.1

_",,,_ Wl.'- oi,. G"" -

1 oi ��",·"tado "O"

-c-urate h:Jrári�:
P['RJ'lf)O D.\ MANHA __

�,"� lJ"I_,

fni ,."il'-

:'i':.::> o., .• ,::,:�,,:�·��,,�'�';'h�::: "r,_

n -,.:. r u !-! .' 'l'l<' l'"'�u:,, Ir .

di"t�,,,. -v. I'-.,,�., 'il''''
,.!

,:{",\1;,I,,<

{'I>1,,'"rin'''''liJI''' .rue 1l,.LI .... !

"IH ('11"0',,: I'n,' r"""z, � ,t�-

f rr-n :'1",t,h'"jo ;l"ia
1'"1;.';,, '1' "",,,","IlU "In ";.,,

j'nul'�"('1ll U'1\ "U""lI",'(·1
u,.,u �!ll'lI�c·m. Pc<l;r;,,,, ,,,i pr"_

l,r:e_ládn 01<" ""rI''' que uüo ,.

",.(".,,�_�,,� ,
alc�,ülilo 'lU"

_

�C

Ir":a'·"."· ", deun'" ',r"-

,·"i·':1 ']1Ie rni ,-,',';'"''

u ,,,10 cI" ,'i�t.' a

',-::: e .i10:-::\$
n.:H_\L'I. ';\."

O;:-,�,:�l nh�/11b���:ssb��
- s-cressõm Dorore s:

t;",.
"i:", 1'''1"I.U':u'-., ,1�:2

'·I'.:\·;d-,u-·� ,"->.< '"",

Ik I',,,H,, 11.'1-
"re:r':l'l!ogia
DCl'OI'C'�.
'flJI�MA "B"

erore=sôr.r

Met dologta _ PrOfeSEÕ�
o <lu .. se ,I�,' :ll n nores

{;Iho; de ')"1'" P':Í('olag:a _ Proressôrn
.\'r"'" ,,\\, de T·:r""'-". '.1,'� Gessv
'''l''lll� 'i","',,", tllJ ... e'O) ,�-

Cr>l1he"!ll1"lllOs Gerais __

.J. ��, (�UI·I\d". h:'t. POUC"'f1l ,tt._�J.·::r'l�"ora Jantürn
j'l�,'t-fi"'ll\'om""e"d;\itll' .....�o, I'

"'I!fo,� !-,mhém � .. "t;r"O)i V�

.i.' 1"»·,.;,·,, .. ",i" �e"�(ll!:,,r�, 1

ell'!lIant""""r"--"",e'",,,,i.,,d-" CASA
VENDE-SEque l"""�t,,tO'..1 l'l�

apêndice em :'-

�do� ..1"5. (l� dn�o f01'l"lI '1"-

l'ado� nO "'e�'lIo di·_. selll fil")
'lU"" ,.,o-'·i<i�de.

Uma a rua General Bí

uencourt, 11.0 120. 'rratar
na Enprnxnt nrra Gaúcha.
Nesta. ""U

1-5-\13
id,,,lt ,ori""ç'". ,\ '·Itinl.']" t,,,,,,d,, nll"''' tr;ho"le '''''':_,s

''''1111.,,'' ('r:. tlm ,·"m,·n·'a";,·
ll" ."",1 ,1" _·\f,·i..". O rn,·:,;�·,e

til" ,':'c".- " ll1"lh",I,,�. ()" me"1 -

'p;_ lhc 1''')p,l1o�)(ln'lr um"

"", .�' ,j .. 'l:!r;orn'll <1;'1',,<1 ," a I, \;;. '1,·."._j"1I jUt1\:.1.I' II" ,�"

o'l1u'I"';r '1·,,,I'IU"1' """li).:'" iI' -

11"":"< '!l.d.' 1.",llit"� d<> 1'''':' ,._

I' .. �t" 1'",. (.I". (I �"\lU'",·."·\l'· do { di-, .. : 'r:��(d,!" "''''' ',:1_

:"'''<lU " P""I",�I" I' "I·'J.-;."'u r" tu" '·'''''I",,,h,';'·''. �i\o ,';

'I"'" dt""u"(·:,��,,,, e p;,.a,",'" I""i�
;." 'luil,,� d,' "c""I",! 1';,."r ,� ),,,,,, ",i,,"i,,))�r;" 1'i"'J<I :lt,·,,,,,-

I .. >!,,� " ,'"i_u ,éri,,! V:tz "ILU Ilu.Io,,' I""'� ", Ji"r"" 1,,-,:\

n:r ,(',,, ,·t",,-,·I·. <;'0"6,, C",J,"T:<';"'''',
',,, , .. :"h>,�,,, " 'eU tl'lllI": ·1-.il d,'U: '('hefe, e u"", honra p.,_

r'Il,<tn! T:1 mi!'!. '''�s "c ,'U �"rolh .�<�

um" "�outra" fl9 fit'ari"'ll ".,

{'uriu"i,j�'I"': Lincu. que 1(',U:,\a�. '�Iui\o 1.I(·ln, rel'\i.,,,U
�('u ,)OI ""O dr " ",,,·;que. 'ent;'õ" fi",. "'0111 1,;-

t"I"� ,I., .h� ela,,". A !lati<-i" "ii ... ':Y.

o\""le .·,;an",' l cOIl�..t::uiu ".,_-m' O 1:",·.. "",,10 !"mith e,,""-' ,.

lHa;� t·,T'!" ,·ir a J'·r "'II' .,' I"d.. nu';' 1",,,,·,, ,!Q .i3rdim

�",,,d,' co "11,il\(·,,11"";II)<' ""j-'-

'1'H1wli"p"ilwillÍou "Jr\

" leu r!! i.r,,,j,, ,II.' "ci� ""0' .,

"alcUlllr ,I" ,·"b�,·�,,� )'",11

ál'<l,uo� \lr"l.lcllHl" ,h- ""it,l',', i_

{'''. I' h "l�'''''] o " .<e I' " IH" 'o, ",-

tr"V1"di";í,oi,, J>:�,,;.1, Inl�!""-"-In.

le q,,�, '.ll",,,I,, ",Iudava ",.�

"I",(i'n�i" ,h

,·,iI<·UI" ,1'�li'H,ia. )."l1il" ... ,",

";,],, ti'"., ,'iioll<";a i"l'u·"I.

o Professor H':!nrique Stodieck D�l'c!o�'
da Faculdade de DL dto da Univcrsid:t�!�
de Santa Catarina, no \1'"" de su:\s alt·;-
11"il'�"'S e autorizado pf._; Congrc�açã

RESOLVE:
ArL 10 _ R',a!l;.';ar o Concurso de J-hbi:ilação de 1!164 3Ó

mente através de prrwa.5 escri�as. nas condi·
ções estabelec:das nesta Portarb.

Art. ZO - Constará Cl rererid, Concur�o de p ovas das
"�g:uint('s discipnna�: Purtuguês Hi�tória �I;l

Civilização. inclll.úve a do, Brasil, Sociologia. e

uma llno-ua viva. podend'J o C:lndidal opt Ir
('n re Fran('ês. Inglês. Alemão ou Ita'hino,

Art.;:,o Sv:\ eilminatóri:l a l'epnduc:?io. {'om n01b in_

feriGr :1 4 e':lo P rtU2,'u�s: o� {':mjirl:H'J'S apn
vados em PGr!.ugue� Serfl'l f'1"l>'l1'''I''� f'''' fOl'p-n

reprovados nas três out,·3.s c!i�"ipl\na�. com
notas superlores a zcro e :nferiorcs :l quatro. 011

.se reprovados com zero em uma qun!q\l�" dl;;
cipllna

Mt. 4° - Revogam-se as dispOSições em contrário.
Florianópoli�, 16 de abtil de 19_63.

PI"()f. Henri(j1W Slnr]icck

�"1l��.�' . .-, �. "
Dirrtnl'

________�I��24/4/e3

1.;,1 .. u,�i< "t> "u� u :<e"I","
,

Ciu'er'll" P�:ti, de 7� aL �

um ""'IU;,'ti:.", rr,-;<l�,,(, "·11'

.)1;1;';0. f">,n:·r" (li um ;lIi,,'-!1

;'wu,o;<,·,1 ,I" autol1,,}q·i,. 'ti'_

""",."" a"OI'" dr;';,,,,,I ..

(.,nu",. ,,,.__ � .. u� h ... "I·,"r.,-

1 :,;'1 " ; ��u o, ,,,,,rn'u

h .. -I';' ,I ,.,,,' I',,,-In�,d

1.<.', lo ,"li '1;'o_"I"I)'·loi. li' ,o, t"nlc" u'" ,jil,,,k! {h tr,,� fc-

·!.;,i� de' ('""" .. �'. Ji�':lrdM ""1,,]'''''''' ín'c,n',',,-

m.'nr" ", �lI"" cal'ruuJ!,<n� ...

r'''lll>r''r"," ,··.d" Ulll, llm ,,;.:

1",,'an , ... tr:th"U",.

...
" -,',,'l)' ,I,·""",,,r�,,. 1'''1 ,',- \I'�ld·,,, 1','r::-Ulltou uma

�;o'''' e 1"'�'" I)",-.,'ru,�,., ll

",dou �<. " .. t""'<I'-,I' " "i�I;' ,:11

("!11��'11!�1H';,1 d" tu�I,'�li" '" "�

\'_"�a, - '(illu,li'J \1'lIlu<'! .t"

�;���:\/;;;�: ::'� n��::�r:� 7���:
.o;.su.uehava preso rlOr..tfll' ,Nl'ti�

�,",, "'II!!!II_"''': ,'il'"d" da (;,,".iur,,�"" .\I;n"d'".
',\/)(,;n", (;\)"�a\V':� :DJlla". _.

J"i�o; 'F.::oi _��:mesm�"p

t.,·',,> � 1"" I-'S ""<,,,� �·".I ... -

,·i,I .. ': ,.\,,,,,,'·";"'\t·"
'·)111' ,I,. ;:i!ls{ \",

1,...'111 ,", :", 11",,""'11 ,,�ri ;',1.>.

,-"",�,�",j" , ... ",

'L .. rd IIry,."" 1''','1'' ;,.:::,-.

(I'�� " 1"'11 ,,,,,-,,.,, ,·.",,1'0'_

"" <:"n�r.d �"'\'k CI"rk '\U·'

f"l'll u melho,' �ullselho QUe ",,_

{'chen .. "m loilu-lI. sua vida, I:., INDUST���:.. , .. ",..•,'" .."::::.A�U::'�':'
."lVES P.OOUTOS SÃO ENCONTRADOS NO COMhclO lOCAl'·1 '

II E P. E 5 E N T A N tE. A. Confid.ncial _ R.p,•••"la,ihl.
C,'dital e Cob,an�a•. llda. - Ruo. Salc!anha Ma,inha. :u 4

r��pOlldcu: 'o de!\lQ
,'0111 quem me clls"i". 1'cT]11,",,,
lhe perguntaram qUfrm Ih" ,a_

via. dado o <::om!elho. '\!

"Jark .respondei! om- 'Um

•

::r'.1 :

!.i:
u

Do laboratório

SIKA

para as betoneiras
s. A. Produtos Químicos para (..st�.ÂCaixa Pastai 3598 - Rio de Jceetrc

_

Repre5entontes em toJo o Brasil

TOM T. WILDI & elA.
Rul.l Dom J. Câmara-Av. R. Branco-Tels. 2850·350J-312F

Florianópolis

"nH'I"i,c ,Ic' _\

,',,,l]l<"'i<lo- 1\1'I;�t

E)l1LI:\'!l.\ IlOIW\
��t"r,'t ,,,'� fe<:'·.,'"

foi �on":,l",ju' ,,,,ln ",,1)1,,·,·;,(,·

'.,,,.

,lfi",

(:,\)(1':111'1:-'011,\,
"i<]ill""")(,,,',,I-,,11\

\"II_�e dC",;n�" úllimu l\'l (;i_

,,,,,i,, ('11.\1: L�:S �'OI!1T:t.

"jlatro\'i"in (lu �I·:.':;C e <in

llrOl!r"'Ul\ A [{(ll:\ !lO nl>"

l'EI\T,l,]1(1H, 'Se:::Un<lll_fclr'j f'"
"rquinhl\ C �"ll t'<lI'I'<' esli" ....r"

d,mdn um '·"[1"I,,�U!' na .\.1:

�.('_ il� (', i:ul.·'I� d':<luel,..

h�I."'im",,t".

ri"�,,. O ,-""hc"i,l" )",'ulo,' 'Cl'

1,,,-il'''''�,' I)"kir P"lidnro

10tlo co",·ite.

1)n'·L.\ 'IISTEI(IOS,\,
('omJlc,h pda cncnniudor'l

Lyrl'a �hr:< .. (',,(".�ch'lrjn"'.,.
di�riarn ... .,te "p"e_en«"n_�e ;.�

';:W hor,,� .ln [ar<1,' )\I' n'�,].1

Anita (;"ri1>"ldi.

('O:\'l'l:\'L\, :\'OVIB.\UES ('_\�.\ CI. \1'
hZ"udo ""'e�'O "n I'i",,,,'"

. i_. " l'r"':rn"'n d" t,',�I,,� n�

Húdi" I,'"I"S tc·fç,. tel-e,\" ':l'i!lI", e �lih"dos :>"1,,
n rnh"';">I J:ridiu rfi:irio ,]" \I:",hi< I"!!';-,

IH: FI.I]R1A:\Ql'()I,I!" 110 nO "n <· ...""""1;; n 1"""11,,. .\l,j ..
1"'l'i" ,i" S h",.,,� <1" 'n'\)ln, Si]>'" e 1"«" <) "a�t d,� I\!))'.

Faculdade_de Direito d�
Santa Catarina
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r -EM
COMEMORACAO AO

20.000º
'SIMCA
É1ANCADA A
"SERIE PRATA"!
Em 1959, o SIMCA chegava 00 Brasil. Mais que

equipamentos, trazia um ato de fé no

capacidade realizadora do Nação. Poucos anos

passaram: e aquela fé encontrou eco. Em 4 de

abril de 1963, a SIMCA entrega seu 20.000.°
veículo. E o que é mais importante: 99,3%
nacionalizado, construído inteiramente por

brasileiros, com características estudadas para

satisfazer os exigências dos brasileiros. É um

marco da própria história automobilística!
E pa�a �omemorá-Io, o SIMCA instituiu a A de abril

sua "Sêrie Prata", compreendendo os veículos Simca

"3 Sincros" atê o n.O de fabricação 21.000.

\

Carta Patente 330 . GB
Sorteio pela Loter!c Federol de 27 de junho de 1963

COMPRE HOJE-SEU SIMCA E visiTE
A FÁBRICA SIMCA EM 'PARIS!

(1.0 e 2.0 Prêmios: Viagens para 2, Compradores e 2 Acompanhantes.)
PARTICIPE DO GRANDE CONCURSO SÉRIE PRATA

Entre os compradores de veicules Sim co "3 Sinetes" - vendidos
desde 4 de abril de 1 963 olé a dato de entrego do corro
n.? 21 .000 � o Simco sorteará, pejo loteria Federcl. ? inesqueciveis
viagens de visita ó moderníssimo fábrica SIMCA da França, em

Paris (Poissy). Estas viagens correspondem aos 1." e 2.° prêmios
(e dão direito o um acompanhante cada).

.

e ainda 8 maravilhosos
dias em "PARIS"!

.

viajando pelo NOVO BOEING
o roteiro do· ...isito (I Poissy inclui estado de B dias em Paris,

com U(r1 Suncc à disposição do 1." e 2." premiados e seus

acompanhantes, e ainda hospedagem no Hot.I ermon _ um dos

mais famosos se�viços do França. Ido e volta, pelo ultro

confortável Boeing do Air Fron,e.

E MAIS VAUOSOS PREMIOS,
INfORME-SE NO REVENDEDOR SIMCA

DE SUA CIDADE I

'.

AIRFRANCE
A MAIOR RÊDE AÉREA DO MUNDO

SIMCA
DO BRASIL

Via Anchieta Km 23 - São Bernardo do Campo - SP

..�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-Peles Munieipios
o t i c i a s de

o llrer�ilo munidpal de

o ESTADO � O MAl":' AN IIGv lJIAI{It) UI: s C
------------------------------

�'Ç:��I�:,�:lá;� }���:.:a��a P;:ns�:y�����j�a�o;\ ���Oa:�a:�I�::�:�
oferecIdas pela 8urroughs, V. tem dez meses para pagar a sua Tero Key.
que nesse periodo custará apenas Cr$ 530,00 por dIa, ou seja,
CrS 15.900,00 por mês. E depoIs, trabalhará de graça'

Mas (I custo e:..traord,nànamenle económICO não e a (lnlca
..an!agem da Ten Key. que soma, d'm'nui e multiplica depressa, com r,_

<;Iorosa ualldão. 0'11 após dra, a sua Ten Key funCIonara com aquela per
feIção comprovada na fabrica .,Iraves de duros testes de qualidade.

A somado,a Ten Key eceíeea-õ seus Irabalhosde calculas a .. -

tando perd.J de lempo e ale preJuizos.
Burroughs Ten Key

_ • u",ea maquIna de somar 100% bras,leira

Burroughs do Brasil S. A.

Concessionários
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

R. Traiano.n - FLORIANO'POLlS

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves - Ei5-
treitu - Casa de madeira 6x�m sendó banheiro de tijiJ-
103 - terreno 15x40

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ Duas casas n. 109 e

---,:__._

;.i I:,�\Ü;

21-4
iiI. AlO.)'"

f'I,lIllqi.l�hGII
....L.t............ :, J.).c.<� � :\HIA

1.(tLitlllt:.i.U u .. ;:, tllt"L:yUO::;:'

d� uuca .eU! adnltooS e

�l"l UlÇas pelo ... llleLodv:> eh

Ih;:; e elrul"glco. Cé..ntecç�{J
c.f" protesel:. pal..:1flls e to-

La::;.
.

:nende de:tll II 6" fel:-a

das 8 as 12 11 ra.s e da.", 15

as HJ hOl"a� aos sabados

pe:n manhã.
ExcluslvamenLt:! <;:om h,)-

'::onsultor!o: Edlfic!() Ju·

l1et ... - sala 104 - rua Jc-

DR. ALVARO DE
.CARV,ALHO
C"I:\Uil1Cfl a"s :,cus c!:-

�ntes a mudanr'i do ::o-u
RUi\ TOBIAS BARRETO 22 _ Estr.eito _ Ccnfor- cuml;lto'·I". li. p3.rtir ,]f, 1.,

tâ�t'1 ca�a de mn�crial perto da praia. de abril, para à ru� NUllr3

Marhado n. 12 (esquin.
RtrA MONS. TOPP. Magnifico Edifício novo com 2 c"m il. r�'l Tira,il"ntes} -

ap;ll·tamen�os e terreno de esquina Lo anelar 5111a ?,

RUA PADRE SCHADER 70, Prjximo a Igreja S. Luiz
- Casa dc madeira -- quarto de banho de alveI1aria _

4 quarLrS. demai.; dependenclps. tOI1:, pin,ada n jlel:

COQUEIROS - Rua São Cristóvão ao lado da Igre
ja - Ca�a ·de 4 quartos - 3 sillas - cozinha - terreno
de I1.550m2.

ESTREITO - Vila FlOrida n. 1 fundo F. Neve.s COll1

3 quartos sala - cozir..ha - banhi:!irc - agua e luz.

RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito salda da ponte
quem segue pitra Coqueiros. Çasn e terreno com 782 m2

RUA FRONTINO C. PIRES N. 32 � ca�a de llladeil"3.

p.lIlamento parte à vista, resto acombinar.

LOTE na Av. Rio Branco· - Venda de ocasião.

L0'T''''''' 1"1("\ fi1"'<>1 {'I<\ BoeaiÍlva e Inicio da Frei Cane
ca - localização Ideal,

At�nJcrá nu� me8mC'B no

rário.� - !�to e (las 10 til::

12 c da" lê ho,'?" em' di,an

t�, diaria!TI�nl�.

Dr. Walmor Zomer
G-·rcia

Diplomado pda f'aculdJrie
Nl'I,.i"'H" ri" M"dicln..t d:l
Universidade dp Brasil

I�I' J.):Jr l'Onrur:<o da

Mal.ernidadt' ESCf)la Se,-

'O 'fi Pr'l' nt:bio Rf1-

drll":".� f"mal. Ex-In�ernt

do Sr�v;{'tj fie Clruqpa �o

Hospi:gl I.A.P.T.r.. do R!o

d� .11I1":(>[ro M�d rro do Hr-'
p'" I, C[u'i"1fldl' f' (.:�
MatLnidade Dr "Ca,-::"l!

PARTOS - OPG,:R.'\C,",P'&

RUA JOAQUIM COSTA _ Agronõmica _ 2 otimos DO��NC!\S DE SF.NHOR.":3
. Iotes. PARTOS SEM DOR O� o

l'"'"tO{fO INiro-pmmatjr:.).
Consullorio, Rua JoÀ.O 1-11\
to. �n �.O rlA� 1600 à .•

ifl.(JO huru�, Atenrle.· r.'1m

���t �la��:�:�;l�tel��:.�
Oe.npr!>.1 RIt�nrou�'. 1/)1.

<�'.

�e deverá permàn�cer auaen

te durante seis mê8e�. APÓB a

t�"nsJl1issã<l de seu cargo
I

o Sr

Hclmuth Fallgatler seguiu �(;,

gem pan1.11 E;urqpa, ondlJ !'�,.

n"ltlcc�l"Ii em "igila " aJ�'llls

p"lse� I'rill"ip"lmenle n Alemü-,

nha.

AlIII'I.IAM_SE OS

SERVIÇOS DA

COOPERATIVA TUI'Y

p rcvidênctus oal·.l

ca, cujo leito se encontra en

estado la�Ulllável. B!ls�a�d,,-

mendou �"X moradores rlaq!l\l_
ln rua que ruçam êle" me_',,,·�

os repH!"O" ou ,",or oUira, ü,

nandem u Prefeiturll para f.1·'�

lo, uma vuz 'lue' II Illunkjp:,_
]irlade oãu dispõe de r�cur;o".

O fulo cst" sl!nd� come,',.<lo

eiados 'ultrapassa", casa :i.,,,.

A Cccperettva de Consumo ntl ddlldç como nutênti'''1I I'

dos EmprC1,("ados �b Fundl�ão pêlo D !nici�tÍl'a privada.
'fuPy S. A. de Resp. Ltda., <iI)

Joillville ,ujo númeic de. n��,,_ 1I1t.-59: ASt'ALTAMENTO

2.000 vai c.mpliar os serv'�"8 SERA' l(EAUI>AUE

que vem prestando, utravh <"a

Inaugura:;no de um Pôsto de

Ve'nda, em !,osto central ;Ia_

quela cidade. A Coorerativa :<!

10cllli7oI< no bairro da Boa _\'õ.".\
a seis 'lUil,;metros do ,',1"1''':

motivo por que H l'rinçii" d,,

quel,: novo �erviço virá b""c
fiei"r u um gr"!Id� número <:e

ns�ociados. A inau!!uraÇ\;O dI'

Posto de V�"d"s está mar,""!:l

p"",\ o pró�illlO din 1.' de

OEI,EGA("JA REGIO:\AL
IH: I'Otl'eIA

SE�1 TlTULi\R

Há quase dois

Udegacin Region.,l ,Ie Po]õ,;.1
,Ie J"inville Se em·o.,.!ra SC:�l

o �eu titular. EIll "ir�"de .i,,�.
SI< inju,tifi"''''cl aU$&ncia, ,,�

serl·i�o� ,iaquêle órgão v<'m

S'.',Ill' I' e "ui"n..t,,� E.'l<'� "'lo

já w"do sid) .II.

r-unn-mo DE MAIO
\ !'L':,\1l1ÇÃO Tury S. A.

Enlr" as cODlemoraçõ�� vüa

n<�;.,,.lnr;i,, " !'''ss'",''em ',. : �

de- maio Dia do Trsbalbo "n
"f'"ndição ']\:py S. A. de J ';'1

"iHe, está pre"ista a inilU<;u_
ra<;"" rle �,,,p!o e I\lod�r"o
lIuditó,.;" nns del'elldêncill� d ...

�::C�l::n�:;"i;:11lT:��rê::�ia�:
cntl"l!.da do auditório será ('0-

:1:�\l�";"IO' :;��,:�odOs�:��:9t50f�::=
dador da 'rionéirn 'do ferr<,

.

m"ll'lÍvel". NA me�mll oc��;iio
dev("ni .• er lunçada o tJMb"l
fUndamental da praça d(" eg-·
I'<)rte� da Associllção At1l'rica

Tu!,y, antiga a"piração duqlle_
],o aj!remiuçã".

APELO ',\ J:\JCIATIl'A
I'RI\'AOA

Em d.cc!uruçóes nrestndts II

imllrl"7l,'" ,jp ./oinville, " d,."u-

:��d� ����;j)�i":iS��C q�:iV:��I�O r;.�=
�nl'"d" 'lo !'I!Cllnle vinl!cm ,.",_

1,T('�'n"i,'" no Rio Il B"""lI'.,
trouxe CS"" uusnteb-su notí'w:
o ministl'o du Viu�uo, sr. H�_

o fim do �orrente ano e�·-,""'"
"0" .. 1\1:<1,,, "$ sr-r"iços de f"('

,i'''cnb�5n ufáltlca da rod,,_
"i" te,l."r�1 1I1!!S'l !lO tr'»o>
e""� .rni�\·iIle c /t, in I. P,''"h_
r"u nwi" que em 1964 �er.l
�""!:;''''l'A,I, i,·""lnH·nte " l�c-_

"hn e·,t·(" Itajai e Floriur."",,_
lia, incluaíve COll1 a constrJ"�o
de po,ll.te �ôbre o rio Tij, ,

IV JOGOS AIJERTOS:

Hm·t't�(;EM

\ "",.,'�_" � f""." ' .. I (Ô ... ,

7oRd",·,. 'I"M IV .I"g"o� Ah,. �,'�

í; S":nt:�C";i.��\�.ri ��,: q�:"
-íe -c-,

morlaçiiea daa delegações vu)
t811te8. Tnmbêm estão �cr. de
desellvo!�idll" esforços no .'C�_

tido {«("conseguir e Yeanare.,
lharuente do estádio do Amo._
rica F. C'I 10cIII '-I de d",·�.;,o
se desenrolaras pcves <l.' a

tletismo.

---_.------

Móveis Usa�os
_..

Vende-se uma -estante de
3 metros por dois de altu
ra. tnbalhada, de madei
ra de lei. com um "bureau'
do m.esmf' elitllo.

Os IntereSsados poderàv
dirigir-se a rua Marechal
Gama d'Eça. 127, ou pe:o
telefone 3613.

30-4_63

Centro' de Estudos Penais da
Faculdade de Direito da

Universidade, de Santa Catarina
lIa. SEMANA CATARINENSE DE ESTUDOS PENAIS

PROGRAMA
SALAO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO
20 hs.

Ola 22 - Sessão solene de Instalação
Homenagem ao Prof.essor José Rrcna Ferreira
Bastos

Conferência: "CRIME E PSICANALISE"
Conferencista: Jorge MarlHni

Ola 23 - Conferencia: "OBSERVAÇOES A MARGEM DO
ANTE-PROJETO DO CÓDICO PENAL
Conferencista: Prof. Marclllo Medeiros
PENAL"

Dia 24 - Confprénrista: "PRESSUPOSTOS DO PRO
CESSO PENAL"

Conferencista: Prof. Geraldo Gama t:ialles
Dia 25 - Conf.erencia: "O ESTADO DE NECESSIDADE

DO DIREITO PENAL"
C;onferencista: Dr. Silvio Eduardo Pirajá Mar
tins

D'a 26 - Conferência: "O ANTE-PROJETO DO CóDIGO
PENAL MILITAR"
C�nfer.encista: Ministro Ivo D'Aquino.

O Centro de Estudos Penais conferlrâ certiflcõldos dn
curso de extensão unIversitária aos académicos e pessoas
·intp.ressadas que freC'JlI!lntarem pelo menos a 2/3 da�
conferéncia.,;.

Flol::allólJulb - i\brii dt! 1963
Antonio f·cmcmdo do Aumaral e Silv(c

Preslde:lte do CEP

______________Fl� .. i��('r_"J_i5_._"_I-l/_'õ� _

ESTA
se aproximand(: ;; d u

I �:�:�:���;'�:�i;;:��: .

nesrue da, garotas nac .

62. que concorre ão aos ti::!
Jr-s de Miss Radar _ Mi�s
Personalidade. Miss Si, ..
patia e Miss Doçura. � L·.:
.... (1 Bereza e g raça e ele
gância na passare;a OlZUl crc
C.ube "12 de A�os o

AMANHA.
c: lJe"tuu<l.rgador Ferreira
Bastos, será homenagaa.tn
pelo Centro de E.üudos Pe
nais da Faculdade de Dlrei
to da Univ.ersidade de San
ta Catarina, que concede
rá ao ilustre jurIsta O titulo
de Só';io Beneméritr. da
que Instituição. O aconteci
mento está marcado para
as 20 horas, no Salão Nobre
da anLiga casa de Ensino
Superior.

-

HOJE em Tubarão. a Dire
teria do STAN, fará uma

Cerimónia de Entrel!"a _ (/
L!lr d.l menina. a Asslstêrt
cla S:lclal das Irmãs Sacra,
·mentinas.

ACABO
de reo;(.ber da Perfllmari:t
Coty, vidrinhos de perfu
mes (Jara colocar em todas
as me,as do C'ube 12 de 1'1-

gôsto, na Festa das Garora

RADAR. As candidatas re

ceberão bonitos vldr.-s de

agua de colônia Aventure.
gentiliza da Drogaria. Far
mácia Catarlnense. juntl)

aquela f�mosa perfu-

Maria Cristina Husl. Garota
RADAR de Itajal, que no

próximo dia unze de mato,
representará sua cidade, na

�"'. 1"(,.;:,,« UI. ......... _J. ... \lL.:.J

ça. ua -=i,",C.I�" , ...

A SJPEREi\'XOVAL
ue Biumenau, conceituada

.... lh, enxoval de
, _r .c; •• >'"....nu

11./comércio ura.t e :'0 cun

sucesso. .homen-rgea á :Mb
R"D.'\R e�l cntregcnd cou

uur 'c q" naquela C;d"ld"
eu, enxovut de nc'vr. cue-»
'c á a bela felizarda?

.. :'iOGIEDADE

Ivo Silveira, vem se desta
cando como Presidente da
Msemb!éia Legislativa d�
S. C. Faz valer a sua autr-

�gamento.
ACOMPANHADO
der confrade Nagel dc Mei-

- lo, em Biumenau, o elegan
te casal, Arno .... '(Adeiald�i
Burger, com utn almoço
nos recebeu cem seus mh:.s
Sérgi·. Luaana fI'!.lrla e Ar-

A ARTEX

Industria do Ano 62. p es

tlgiaml.J a F.csta das G.U'u
tas RADAR, oferecerá para
tocas as eandida as um jo
go de toalhas ramosts-Jmas
no mcrcano nacional. urna

especial gent.teza c . Dire
tal' Kmts Zadrozny, ert
, tenc vereador de Blume-

•

Elícnor Mirtes da Silva
Garota Radar de Blumenau.
destilará na passa. ela B<:lJJ
do Clube 12 de Agõ,;;.o. de
slack � verudo de bane

NO GRANDE
Hotei Blumenau, vai acon
tecer uma recepção em be
,,_.��'.. u� J\ IIU d·�s 'Ye hi
nhos daquela cidade. Ama

nhâ, o Colunista e Nagel
de ivi..e lo, prun.ctcres uo a

contecimento estarão eoin
a senhora Pi efeito HerCI
Ic r Namy) Deeck, a prf -

meira Palronesse, para a

certarmos a daLa da mc�m�J.
que serâ em julho próxlml.>.

VAMOS

promov.er a escolha da Mais
Bela Bancária de Santa Ca
tarina. que representala.
noss,-, Estado, na Festa. das
Dez Bonitas Bancárias do
Brasil, �m Belo Hcrizonte
numa promoção do conceI
tuado crrnista social Antero
de Alencar, da Folha de
Minas. Patrocinada pe:a
Panair do Brasil.

(J DR. PAULO

Pimel\ceJ. Secretário de A
gricult'ura do Paraná, sex
ta feira, foi entr.evlstado ne

ap:ausos.

ridade .e trabalha sem pel'
segulções politicas de qua!- plug,'ama "Preto no Bran

quer natureza. Os
'.

c:-", da Rádio Nereu Ramos

:er�aa Pd���7:dasex���I���::
I Maria Conceição Neves.vou

p:omove( as Treze Mais do
Comercio Catarlnense. Um NEIDE

Jantar e ,entrega de D:plo- Yomar Pomplona de Moura
mas e medalha.s no progr:l'· Garo�a RADAR do Continen

ma: O Crlterl" será pelo ""te, representará a nossa Ca
pital, no c::mcursc de Mls�
Santa Catarina, em Blume
nau dia dezoito ct.e qlaio, na
S. D. Carlos Gomes. A bd.,.QUARTO

Cem ou sem Pensão

E�tcve� JÍlnior. 34

FUNCIONARIOS
A REMINGTON RAND DO BRASIL SIA, está acei·

'ando jn'Ccr:cf.es de candidatos quite-s cem o scrvlço mi

:har para as seguintes funções: -

AUXILIAR DE ESCRITOftrO: - Indispem:ável
no minimo Que r

candidatr .esteja
cursp.ndo a 4 õ,

Serie Ginasial e

que possua redj1-
çáo própria. 6t..
ma remuneração .

AUXILIAR DE EXPEDIÇAO: - Instrução minim'l
Primário coll1"pleto.

Os interessados dcv,erão dirigir-�e para entrevista it

REMINGTON RAND DO BRASI!-- S/A, a rua Trajano.
18 - B.

nita morena. tem olhos

'. L

Participação
Francisco Cyrtlío Corrêa e esposa Maria Naaarefh o.

_------ ___.S uza corrêa. pm-tic.pam aos parentes e pessce- .:mi;p'
1 rosc'mento de seu rüho NARBAL, oco: d:lo dia 15 1
ccrr-n-« na l\Jf'1,ternlrl�Hle Dr. Carlos Corrêa.

Fpolis, 17 de abril de 63.

J ('I i n V i II e lí:�,a:_�!I,
J",,","I, d, C'rn.,. ;, t,_ de uma d" ruae ceutraie " luxo -- Beleza -- Elegância e Graca d aMu!her
re"dore�, sr. CaetllllO ÉVO;'" <lu Joinvjlle Jacob Richlin--

�U::�';' ::";::;UI;" jo i n ,J,,, :::;:;�;�:, �:';.::,:::, ';;':':: Catarinense na Passarela Azul do Clube 12 de
Agôslo Dia Onze de Maio

verdes. e sorrls(l de Marta
Rocha. Vai fazer sucesso.

RECEBI
da Burge Modas de Blum.e
nau. um valioso colar de
cristal. para oferecer a uma
das garotas RADAR nO dia
onze de maio prÓXimo no

Clube 12 de Agosto.

AS MIE3SES:
RADAR: Simpatia. Per!!o
naUdade .e Doçura de 1963.
receberão um conjunto de
langerie, moderna industria
de "Cassipüro Silveira", de
Joinville.
O Dinet"r Curt Alvlno

Monich. destacado :vereador
daoup.!a cidade, autor da

gentileza para com a fest.a
das Garotas RADAR de
Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�

Quinta pógir'rS
---------------------------------��

',�
,

atividade da ecretaria da Fazenda
mut lo'allgatter. de aotnvn- e Ivo Gasparlno, do Banco
le; Sezlnando de Andrade, xaciona, 00 Paraná e San
de Três Barras; Alfredo H. ta Catarina S. A.

Hardt, de Indaíaj, Emlliu
Nr> decorrer da semana Mank'� Junior, de Mas:i:I- VISITA DE

jtnda, o Sr. Secretârlo da randuba; Benjamin Barre- DEPUTADOS
Fazenda, Dr. Eugênio Doln to. de Laura Muller; Pe-
Vieira, recebeu a visita de dro trseetto, de xnombo: O Dr. EugêniO Dou. Vi-
25 Pr,efeitos MuniCipais, 'João Destrl, de Chapecú- eira manteve entrevls:n
Que vieram a Capital do·E� Ingo Hosang, de Taió; Ce- com cs !ieguilltes deputados
tado a fim de tratar de as- ser Augusto Filho, de Vi- no transcorrer da semana:
suntoa de elevado ínteres- dêíra: Orestlo .rosé de Sou- Pedro ztmrneunanu, NeJ-
se para suas comunas. Eis zu: Bernardo Aguiar. o con san Pedrlnf Dlb Cherem,
a relação dos Pref,eltr-s Mu tador da Prefeitura de Abel Avna dos Santos. Jo
nícípnts recebidos: Luiz Ma Trombudo cencrat. e o Se- ta Gonçalves, Nilo Bian
zen. de Orleães; Vitória cretario da Prefeitura de chini, Lecíen stowínsní,
s'ornerout. .de Rio do Sul; Brusque. .. Bennque de Arruda Ramos
Hlglno Agujar, de AraQua_ Waldemar sanes Ep.táclo
ri; Bernardo Mueller, de VISITA DE GERENTES Blttencoul"t, AntÔnio P1ch('t
presidente Getúlio; n-ten- DE BANC0S

.

ti, e Walter Gomes. Os aa -

�� ��rn�:��1IQ:ee J�����! .IIIElliml,.i,�5it."'..dill"III,�se;wIll"I.":t:�- :u�!�:��:!�s:�;re d!::����
FI!ho. de São João Batista; ram recebidos pelo Sr. Se- ram ser de ínterêsse das a-

Manoel Marqunrt, de Iblra- cretárro da Fazenda, (;S reas representadas netos
ma; Jorge Silva, de Morro Srs: Osmar xaecímentp, do perramentares.
da Fumaça: Maurícld Ro- Banco Indústria e o-rnér- ., _�
drigues da Costa, de Abe- cio M Santa Catarina S. A. JOGOS
lardo Luz; João Luíz Blten Guida Bott. do Banco Na- PANAMERICANOS
court, de Jaguaruna; Hel- cionai do Comércio S. A; ._

Em visita ao Dr. EugêniO
•
Doin Vieira, uma comissãü
de funcionárIos e.�tadua!s
iOliclt.:.u dt'J"·--er. e€etetãric
a s' H�lar!edade e a C:llab")�
ração dos funcionários da
Fazenda em ravor da cam-

RU-MARCAl E PATENTES ::nhu"m��� ':::���:�r p��
Àgenle OfiCIal da froprledade Induslria' ���e:ot-eseN::e�s ���s�aT��=�1I1�tro de marCU3, pcltentell de Invenç�o, oomell (,"0

" t-PO I t h....rctat.s, titUl03 ":e e$tabelec17'lento,
_

insignla&, frases a._
. � =�a�;:li�O. a� ��I�c�:aç5.0;propaya1l0a e mar(;� de exportaçao.

,., foi prontament.e atendida.

� Tenente SilveIra, 29 - l° andar -"1\ '

IfLA a - 'ALTOS DA CASA NAIR - FLORIAN'O'·ll"��---------------------------------------- -=c_
_

,

Projelo de Lei Define os Crimes (de SonegaçãoBRASILIA, 19 (AN) - o C<ll.

d I I
Parágrafo Unico _;_ Em são, na hipótese do art.anteprojeto de lei Que dolL.. Parágrafo 3.0 - Na fixa- e mpos os se tratando de crime de so- quinto desta lei.flne a crime de scnegação ção da pena de multa, o negação fiscal os funcloná- Art. 4 _ Havendo certe-

�!::�l r:d��d�U�% i;s���� ��i:tode:.�r�r�.t��d:r s�� �:= ParágrafO Segundo _ Me blico s�g�indo-se, em qU?1 :ess ��b��:�:ll���Oátr!��!= ::fi��e��fsra�!O a�to:�diCl:ria Têcnlca e Que. aproV'l- lágrafo unico' do Código
diante r.epresentação • f�n- Quer .hlpotese e no que for

cerão plenamente, tôdas as funcionârics publicas comdo pelo presidente João penal, va1endo-sé da ave- �:��cn,)ta::md:tr:��i�i�:sar�� :P:-:j�te� �� ��d��t. 3�! atribuições de fiscalização atribuições de fiscal!zação
����:���se��c�:v��d�co�� ��g��:il�o p����� d�opro�re� fiscalização poderâ ser de- Processo Penal.

exercerão plenamente, tô- d�::��:r�o inq�elr�:����':panhaâo de mensagem do so Penal, bem cerno de ��:ó��a d� l������;o ��:� Art. 3 _ Aplica-se aos in �::a �d�:I��i�:ÇÕe� d�:a�� tando a promoção das mediExecutivo, é o seguinte: Quaisquer outros elementos
quéritos administratlvos, Quer pilrte do território na �;: :3s;e!u:4a:ó��a�:�I�oar:=::�:;t��n:t�Snt�:t�o:s ��= ���u;:râng�U��\����i� �� �:a�:�c�do:o!cratr���I�i��ár�� clonaI podendo Quando ne- Processo Penal, de acôrda

tos, (art. 157 do Código de rante o inQuérito adminis- cessár!a requisitar dlligên- com o disposto no arts. 142
Processo P.enal.) tratlv;), cabendo, ainda tal fiscalização o disposto 110 clas ás autoridades poli- e 144 do mesmo CódigO, se
Parágrafo 4.0 - Se o so- interdicão, em qualquer ta parágrafo único do art. 4 cias cem jurísdição no lu- guindo-se, no Que fõr apli�negação fór culposa, as pe- ,se do vrocesso, quando pro- do Código. de Processo P.::- gar do crime ou encami- cáveI o rito dos artigos cl�

nas serão reduzidas â m('- movida pelo MinistérIo PÚ- naI. nhar-lhe mandado de pri- tados:
tade -admitindo-se, neste Art. 5 _ Mediante re-
caso, r). extinção da punlbi- -

,presentação fundamental
!idade, pelo ressarcimento do funcionário publico comdo dano, Quando preceder a at.rlbuições de fiscalizaçãosente:lçà' irrecorrível. que será encaminhada pe-Art. 2.0 _:_ Resultarâ da los canais competentes, esimpfe:; imposição da pe- ouvido o procurador geralna principal a interdiç!io da Fazenda, poderá ser de-
de direito consistente na

cretada, pelo mInlstlto da
incapacidade temporária Fazenda, a prisão -admlnls-
pal,"a a profissão ou ativ!- trativ3. do indiciado ou In-
dade exercida pelo agente diciados no inquêrlto porou agentes, condenados por sonegaráo fiscal, com o pracrime de sonegação fiscal,

zO máximo de noventa dias
pelo prazo de dois a dez a-

seguindo-se, no que fór a-
nos, desde que tal profis- plicavel, o rito do ·art. 319.

são dependa de habHitaçã'J e seguintes do Códlio de
especial ou licença ou au-

Processo Penal.
torização do Poder Publico

Art. 6 _ O juiz comunl-
tem prejuizo das demais pe carâ á autoridade compe-
nas acessórias, Que serão

tente a condenação de qual
aplicáveis nrs casos e na

Quer estrangeiro, por cri-
forma previstos pelo Códi-

me de sonegação li,scal pa.
go Penal (Art. 387, III e V)

ra C fim previsto no art.
P""g,.,o 1 - A inte'dl- MUSlCAL BA-R, 143 da Constituição F,do·

'çâo prevista neste artigo, ral.
não se aplica aos condena-

� Art." _ Em tudo o mau
do.s por sonegação fiscal

.

Que cOllber e não contra-
aos quais se conceder o 'ARA UM MM PASBA �O COM BUA FAM1L1A _ fUI".UJIOES SOC1AUi rlar ezta lei uplicar-se-a o
benefícIo do Parágrafo Se- Código de ProceSSO Penal.

����jd�a��ê�rl�;�ro s��: DAUÇANTEfl COQUITBl8 -...FJCSTAS ,Dl!: A�J&tos - eRA dl:;:�i:óe-; =l�VOg::�;:r��'
aplicada a interdição no cu iTO. Art. 9 _ E.�ta lei entrará!";.
so do Art. Primeiro, Parã.- em vigor se<;senta dias após
graI'j Quarto...c:� __ TIl. �A,T A. IForwtAJ. �.m�.Qp,lthl;_':\Çfi�:. �:'r' _J

ATENDIMENTO DE
PREFEITOS MUNICIPAIS

SItio; I IMI'ALDO ".W
INAUGURADA IMPORTANTE OBRA DE ASSIS

TÊl'-4Gl1\ .::iuI.J1AL -, 'rraca-se do Instituto Oardiolugieu
e msutuco de D:agnóstlco Precoce do cancer-á cuja
Jb..t . .:.,.ç .. ..> {lI"U <} L:r verno do Estado seu integral upoío
V..t • ..t (,o .uncicnamento.

Financiadus e montados pelo Plano de Metas do GI"J
vem !J'l..oiuvfEG) e-ses dois estabelecimentos ligadcs
en.r e Ü para nns de completarem uma irupcrtantdss.;
t,l.1. L-!lra e.sístencta. honram o Estado de Santa Cala-
n., a p' .a -uu aHJ. r.nuudeoe, já porque suas msea

tacões são as mars modernas e dotadas de todos r s re

(I-.�· vs ,11.:.1;3.ur, .. .,;. nada lhes 1,\ tende para te apre
-cmu r cm entre Os ma.s completos do pais..

U[)',l', �'UJU essa, cignurca,r, UUI Governo. que c _

mo o ,Ioual nau puupa esforços e sacnüctos para apre
scn ai' U:.l j; ....b'l..t •• ,J. de trabalpJ (ll'C LJ.ll\,O o .:iJ,)I .•,,_;.

va n conceito un.mtme de toctu a gente ua.nga-verde.
Os rcsutartcs que certamente veremos dirão n.ats

Que simples palavras de elogios e aplausos, pois, obra
de tamanho alcance social no bem cuidado �e� r da

srú6�·g�,�������s:Ó t����o rJ-:ec:;:r��:�se�a:o��fl:OS i:���'�I�
r*á dos dois importantlsslmos Institutos.

E nós desta colunll fazemos êco com Os aplausos g!_.

�_s. •
__

r�"�-r-"----'---::----"'-�-''''-''�'l'L VALORIZE O SEU PLANTa

I

CRIINOO PORCOS DE Raça, SmCIOMlOOS, \ _

MULTIPLIQUE OS LUCROS DE sua flZEMOI
As Granjas Perdigão oferecem porcos reprodutores, •
filhos de matrizes importados de famosos planteis
da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Suécia.

• mais de 2.000 reprodutores vendidos aos

Estados do Maranllão. Pernambuco, Para
ná. Santa Cat3rina, R. G. do Sul. Piaui.
Minas Gerais, Goias 8 ao Gov federal.

• todos tratados por modernos processos
lootécnicos.

• rigorosa seieção II alta linhagem.
• com 011 sem pediglee.
A SUA OlSPOSICAO. PARA PRONTA EN;

fftrtl
� Pc:.lidosa

'S"J,In;:'
,

PERD:I:&Ã.O &, A.. '

�� eOMÉftclo E-INDUsTR'A
Silo P,wlo, Rua PUnlO Ramos. 80/90- Tels., 35·0747

;"::"'''''iI&i:.?!:���'M' V,de"a . ex.; Postai. 20,

Com a flnal1dade de
preseut ar o remo catarlnen
se em disputa de cara ter

internacional, o Sr. aecre
tárlo 08 Fazenda autorizou'
a díapensa dos funclonâ
rios Erlg Passig e Rui de
Souza Lopes. Os rerertdos
atletas, fazem parte da
guemtcão do Clube Náuti
co Francisco Martlneill, e
Irão defender as cores na

cionais nas ccmpeuçôes de

VISITA DO SECRETA
RIO 00 INTERIOR E

JUSTIÇA

Em vístta de cordialidllde
foi recebtdn em audiência
esnec.ar o Dr. Mario 'I'ava
res da Cunha Mello. Sa
creténo do rntenor e Justl
ça, par.r palestrar sobre (li
versos axsunt-s de Interes
se de sua Pasta.

'CAMPANHA PRó
MONUMENTO NEREU

RAMOS

Art. ! - Constitui crime
de sonegação fiscal' exlmir

se, CU tencur eximir-se, to
tal de tributo federal, me�

diante declarações falsa-ou
omlssãJ de declaração só
bre rendas, preço bens,
transações ou fatos, ou me

diante qualQuer outro ar

tifício, ardil ou meio frau
dulento.

Pena. Detenção de seis
meses a um ano e multa do
dóbro até o quadruplo do
valor do tributo sonegado,
o:ie este não exceder clnquen
ta ve.-.es o malar salário
minimo vigente no pais, ã.
data do crIme, sem prejui
zo da multa fiscal.
ParâgrafO Primeiro _ Se

o montante do tributo so-

negado fór superior a cin-

15 quenta vêzes o maior salâ
riO minimo vigente no paiS
â data do crime.
Pena - Reclusão de um

a três anos e multa do quin
tuplo no décuplo do valor
do tributo sonegado, sem

prejuízo da multa fiscal.
Parágrafo segundo - Se

o criminoso fór primário e

o valor do trlbutq_ scnega
do nfir, conceder 25 vezes o

salário mínimo vigente no

pais â data do crime, O juiz
poder[\" diminuir n -pena de

um a dois têrços ati aplicar
sómente a pena de multa,
sem pr.�jui�o de multJ rJ.:;-

DO
R·4401 A·MC!dél�dem6$3.Nóvolobo alu
minizadO.V.iolvulu"Flame·Grid·'. Alto-la
la�16da ótima raproduça'l$onora. Móvel em
imbuia o mllrl/rTl. de acabamento lueecec

COM TELEVISOR

,���,�•..�'!:':��.".�.•

Com um televisor FRANKUN AUTOMATIC 23"

nunca o espetáculo é interrompido para

"ajustagens" de imagem ou de som: a imagem
não cai em vertical ou horizontal, graças

à sincronização automática; as oscilações de.

voltagem não prejudicam a Imaqem, devido ao ajuste
eutométtcc na largura e altura, A imagem e o

som, uma vez ajustados, permanecem
aulomàlicamente sincronizados para sempre,

pois o TV FRANKUN possui selelor de canais

"MEMOMATIC"; eventuais alterações na iluminação
ambiente são compensadas pela célula fotcelétrica

que ajusta automàticarnente a tonalidade escolhida,

NUNCA SE

INTERROMPE

O ESPETÁCULO ...

f,anlí'lL (l)
RAOlOS.RADIOfONES.TUEVISORfS.ELETROfONES

Um grande nome
nas Américas
agora também no Brasil

s. A. PHILlPS DO BRASIL

R·4402 C • Modêlo console. com toou
as caraclltri$licas da linha AutQll1aftc23"

. Válvulas "'Flame·Grid··,Cltlula tcteelétnea

para ajuslede coMTasta.Móvel !!oissimo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FilUf�·(neeGõar(ni, D�vGrsários Desta Tard� Pel) \ Re�iuHal te Futfbol
------- -

� ----- "-

A tabela do Campeonato marca para a

� J t, F ' Ne ·,".a (,- pi, ai, dc.,·s .'OlÇ·S de Ben ef C�O tarde de hoie o encontro Figueirense, vice-
IV a c I, r 1 líder, "versus" Guaraní, penúltimo coloca.
o MnTcvho Di dp. :Íl'I í 'l.:lr�llio Dins nada reccber.t a construcâc da aéde prÚl'l'b., taru n se exibir nesta cn-oitnl e Ildvenoirio ainda para ae- beneficio de uma instiuiçiio iI.- do, que, como todos os jogos do certame. '$e-

:ta;:Ó);���:n:i: n:nllde r 1:1t'::"Ts:�min!U�:ti::=:IIS )l�::
Poaterionnente n cs�e ; .. -n

::: ei::,I:I�:e:O;�:on;::nsnd:�: ::rnen::�:;:ndijOe';A�e::;:i�a·j:�l de Florian6poH�.
rá For local o "stadium" da Praia de Fora.

;���::�:r,:' t
.'

tirb(f C'p PS'�'(;�; O;�'�n�"cirn�1 esta noite na FAC �;�;��:'�i:;�!=:?:';:�:�::'�::�:
Densa de n.t 1 • do ClUbe Do'� Bocatuva I\Certllram 11 rClIllf._L_ tunda assim a fo!r"1I que 'h ...• tllrinl!,,�e de Futebol de .:'a- qulpes do Doze de Agõ"to e com probabilidades enormes de abiscoitar o
tTução dOI 'U B' T verde � ção de p:utidas i:i�·i���.rt" d::lb�:�b�'1 �,,:oç��: �::iZ:Ç�;,:i ::tid;reaSi:::�!a'�;; e�:::���\e�t:a�:brl!:::e:,.�,�s) título, de vez que no Quadro só encontramos

�'ant- c, Agõ5tO, ,'á r-e. ebeu II JyU'U Vareln �n Fed(!rn�ão Atlél �a populares e as autortml.de$ ·ln elementos de primeira água- Para hoje o
.\j;lfti'n

,
l�, I, LI r.pr'"i.' - '7.,<:,,' da Federnção C'I.

�:�::ii:e',';:n:r�nt:ri:7,�:10 ,10 :eebdo�r�ç:os:.�;�81'�::n:�i::]J:�� "onze" dirigido por Hélio Rosa contará com

Assim esta n"ite a '''';'',r os jogos artds'tosos de Mjo
,

um grande refôrço: o veloz f oportunista
das 20 hor�s na FAC, d�i9 '0_ deverão funciona'r r.equelü 0_ dianteiro Helinho Que fará sua estréia no

:::li:,:�ofK�te,�eo�ni�cdOsa�:o ;::;�: �ao::u��ai�:d�� T::::�;á int���� "Decano", após ter�brilhado no ano passado
pll'S do Club� Dose de A�ô5t�. a direção de nutortdedea d,\ F no Atlético.

::::�::: �n��I:,�staed�o:a�i:v'lt�:� �;e��ss'à er::::o d:OI�;t:O,;�o� Deverá o Guarani lutar muito para não
cOmo :Ilrineipuis IItrllções as c- ser goleado como o foi no seu último com

promisso, quando o Atlético por cinco vêzes
vazou a sua meta guarnecida por Gete.

Os quadros, salvo alterações, seni»
êstes:

FIGUEIRENSE - Djalma (ou Joce
Iy); Marreco, Zilton, E'dio e Bezerra; VaJ[··
'rio e Sérgio (ou Anibal); 'Vilson, Mãrcio.
Helinho e Ronaldo.

GUARANI - Gete; Gastão, Zéca, Joel
e Canhoto; L�uri c Vânio; Zilton, Cássio.
Abelardo e Hélio Pinto.

Preliminar: Juvenis dos mesmos, «om

início às 1�,30 horas.

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO, ESPORTES

"!ri' '-'

Ccn- r�t • 'I' teye

o tr-ein adnr ,r..no�1 '1

d� eqUipe do C;, run i de' ,;
o Cllr>(O 'lU�

Fm ,'i�ta !li

lid�de t��.,ic

da C/!'}iUI c

Newton (';"1'

eo que O ('1'J.

o,ln;::o C<>lllra o

�.p, ,hr"s ,.,�ra vários
"., dir<>t"ri .. d" São Panl, Fu

! ,1,,1 rl""e. A.�i'" é "tJe p3_

l' Pr"�i<{".,t� f"i I!:u'"d"'l" o

.�. ' ...·,'1-",1' Eli�('u Gil pa,a

Pt'''�iGente o sr. Fde J ,_

� "l',l"'rns para ZO Vice _-.�_

;�. Orlo" Co�t".
Adir" ) t

rense d,·n·ra I

�IU\ e-up- d t'

diantl':ru

h'i{\' (

"O, "

o tr�;�·,dor Nelson G'l �''':'l.,
'<lu süo P""lo ",�tá às vOltM
eom pr"]'.",,,,�slle ordenl f'J,'_

ci"�"l ed'mdo Tl'Open;Q :l

ti i'-"r ., p�r"'n .,Ie .. rien�!I.'i"r
lf,'ni('o do r'u1,,,, �ampauh:l",

o meia m�dio B

tI1 COm sue ai!u"p" 'u'n

delicada. A di ti'

afirma q"" I c\

já tem

o clube '11'

elemento"

Ramos in'''TI

sbo reter CI!

r ",,;I:s
('
v -'::J::�dtls
f.,:"g e s·!!ejér;
Ó �i!squele

com o clube d e t

Fm rennt-Io do ('<I, �('Ih, ]1{'

liberativo, f"ram �l

Pnrn a formação dn S'!Jl'çã:>
C_ ': rinen�c' quc d;sputará ;)

Cam[leonato Brasileiro de Rl�

quctcbol, a ·ser realizado ,;,m

Co;á�, li j,'AC vem de con';"C'"'

o� .egaintes atlêtlls: Do CI!,l.
toe IDo,e _ AdemRI' Rez�'"ie,
Adil�on Pires Nunes, Antolllio

Cunha, J"ime Andrade Fa"HlS

N�bon Di Bernlldi, Pedro 1Ile_

dcitos Beck, Antór.io R"!J"'U
Moreiru Filbo e Rosmllldo ('ui

d{'ira de Andrade, do Clube
do ('upid,) - Emili" Ribe,ru :\e

to, Gibon Soares, Hélio 'i\-{'J:

dhaU$('n, Joào OtH\'i�no R:l-
1110_ :\Iárcio Pereira We'!l_
hnu'"n Marco Santos e Re:n

fbeniml'.

Hnre r'"' {;"-o
frrulr(; (I

,Hoje, o Impren�n
�
Ofidnl "'.

tará dando comb1t ... 1'0 0" .. 1.1

to do Gl'êmio 1(. 'i, p,.,,,

{Vidal, d\)"vi;',íha 1,cnl ',,'11

de Saco Gr:mde. 'T' do ]i'1

qUe o público e�n I,

Ia locnlidnrle pod
um bom e�petá,

tico, visto II �� ,

te possuir em !l

tementes que pr,

futebol,
O.I.O.F, '

grande em 011

13,00 b�.
____ .c.. líjerdo (,,,-_

1)J\ará I"C-

--------.

I GAl"" t,

/ C' �
'---_

,el!:'" â '" prim�il'as
'"nh'-" intl:"g'rad,,!,or

M "�U� titulare�.

�
-

�OC. r'� Carivarí
50-ELCA
-AVISO-

A D'r"tarb ('fi. <:', iC"''ld'? TCI"ffioelétrica de Capivarí
- SOTELC!\ a �enhores aci-nis!as que, por
motivo d'? r �oh'eu adiar. para data a ser

marcada op I a A�semblé!a 'Geral Extraor-
dinária, CCtlV I) dia 26 próximo, pelo Diário
Ofkal dn li' �. :, de "8 e 29 de março e pelos jor-
nflls "O .,.,.. ....�,.,." ,.,�"An')l1s, "A IMPRENSA" e

"CORREIO SULINO" de Tubarão.

e;
Tubariin. 15 ri ,1'ri! de lfl63,

/' tUJo Santos Mello
P/Presiclent�

Hoje tem futebol no C""h

po da Lif!O, COlHO é per t ' � li

tos eonh�ido o ��U.dio da rlla

Bocaiu,·a. :-I'iio se '(I,� d,.' 1]'.'

!��a::::or�:t�bo,�"·�õ::.dC�"'�
dos chamados pequenos I\a IIi

visãO Prl)!i�sion,..1ist.1l ,'ai le..,

tar euu plÍloeira l'it6ria, f!"�'1

te "O Fill'u{'iren�e que h�� �

no urmou uma ertuipc pod�t.'_
SII que ulndn dever u r� :"."

nm'OS rdor�o�, indu�i,,(' ,"�

n �n�aillme"to ,I-> aTj!c>n!:r.o

(11l� ,]'f'",ld", o

de Hu()nQ� Ai

res c q"" poderá r,(' r I" :'�'.�I!"

>contra o AI'ai, 110 pri"",':o
�h'!.ssi�1) do próxi"'\l m,;�, ,)

Ta O prê·\io de,<t� IlIrdo,
sua mais rel'ente uqU;si�j�

que é o prcmiaacr volanta !-16

linho, que no ano pas�ad� -te

fendetl o Auéuce, E é ju�l,,
ml'nte f�nte no <:lube 'l'l'! II

revel-tu ouc H"I;,.1.o lar.. s�"

dcbut nO I'h'iner.-ro que ,; f"".
vorito na proporç;,o de -v ico

para um .....

Quatro encontros

quênciD hnjf. ao ComrH'''''lIto
Catarinense de Futebol qUP.

COrrc8pon�e "0 UIIO PI!_·;",ÚI'.
Três dos e·�eOTltrQS progrdll"I

dos são clhsico8 regio.., .. :�
Amêri�a c Caxios duelnl'ií,' {"n

il",illc, orde a rivalidu<l! �

i..!ens" 0. por vêzcs fCl'v,lhQ�

te, sendo qUe no t"rno ,110

empAte coroou oa esforçOIl <I�$

dois maiores adversários ('O

norte do Estado. AtléticO "

)fetropol defrontar-serão ""

C31111'0 ,jo primeiro 'que, ilcr.

dendo ou vencendo, onU'Iua
rá IIder, peis três pont')� o

sponram do vice_lideo que é 'J

i\lnrcílio Dio� que estará ,bn

do comb'lte 110 B"rrMo.. '"0

tarno venceram Metropnl e

Marcílio, amb"s v"r 2 '" '. Fi

n"lmente, em BrUllque, lIrel;�

rão Carlos RenaUx e Iler.:!lo

Luz. p,.dl'nd.·�<l
desforrar-se do rt>vús qUO:lO

turno lh� i"lPôR » UI,

Tuburlio,

Garrin,'h.\ "ivl' tI!'1

sentinwlIful de ('onsp.quên6·IB
impre,'ish.,'iH. I; III o j!r",,·{.
ponta bicnmpc;io do mund:> Je

beiço ellldo pelll };I�illha S"'I

res, que "iio o Inrga um .�

momento, me.mo diante ,1.'9

/lmcaças dos cunhados
'�lanê' qUI' tcm <..'$pÔSlI le,li_
�Dda e fiel e se�e filhl,tl:lS

que c\OlU.tnl pela volt" 110 1->1'

do defensol do Botufo).:'u 'I c

tambêm sofre, pois nin[l'il.!T,1
ignora o que o a�tro da' ncl)_
ta representa para o ,'Iube
bicampeiio carioca, Eba :-;ootes

jâ viveu un, dnma intc:1!o,),
quando foi abandonada peh
marido �om quatro filhor Ille

nOI'eIl, Blindo Rua lato· D'Irll

vencer como atriz e antou 'lo
todos conh�eid•• Dllve, p".'�

tanto, IIllber o drama que .. i_

"'em 11 1l6J)Ôsa 8 sete filhas de

Gllrrincha ninda mais se $:1_

qUelll eenhol'&- I)f-

sem igual no Brasil'e qucar

�sobe na Amêriea d� 3'·'

iII!!...Dja{ma Santos está com 3�:.
, �� I �

no� mas possue o mesmo ',or

pO � o mesmo vigor de �Jll_

do, pela :rrimeir� vr'i, lI"e

Il::rOU o 'onze' da CBD,
•

-,- ���(no St'tot:.l:
Ogo\'rrnodaGua1labara:G-....:....;� �;-

'I)rt3S. Até jâ se

possibtltdade de UII' pado 10

morte entre ':.Ianê' e a ;,.;�

quida estrêla dn rádio n'l�;(- •

nal.

A seleção brasileb-a !lua

"em de conquistar a Taça no

.,:ad:lsêrie63, inicia, hoje,a
�5ri� de jÓ;!OS ami5tl)�()� ;"-'0

Vc·lho 1I1undo. Enfzen tam os

bicampeões munnÍ'\is O 5e\�"io

nudo de portugal calcUI"'I'I,,�
�e 'lHe 70 mil pe$�n,,� ""SH':_

c" sda além ,[a

es�{,,\io de Li<_

boa.111Í Cm lodo O munflO

zrende expectettve pelo m>l'."h

dad" a condiçiio do "nnza"

ur'lsileiro que' por duas v�'(n

levantou II Copa Jules Rim"'.

Ko Encontro em refer"",-lo

o zar::ueiro dfrelto Djal",,,.
Snnto� dereré relllizar ,'CU !
810 jÕl,"OC",.,o titular da s,,_

'"
le<;iio brasileira. Um recorJe

dnrüo S�-

solveu nomear, para duns V1�

gas existentes na AdminI3;;,a�
çàn dos Estádios da Guamm,,_
rn Os craques Nilton S"il�C.S
e 'Carlos Castill!o, .Tcspectl".�_
numte do Botafogo e Flul>li_

ncnse, que. tuntas vílzes ser_

viram 110 selecionado que l,t_

je, graças a homens decidi'l,,�
e cnpa:.:es, ostenta com jlull_
ficado orgUlho e júbilo ... tí_
tulo de bie>impeiu) do m.:llldO,
rfp�esentalld(' o ato do gOl"el'_

nador Carlos �acefiiã 'a �::i

tidiiodopoVocllr;ocall dois
excelentes desportistas .'ue

80Ul>erllm ('rgrandecer o n:l:tl:l

do futebol nacio.nal Tant:) o

btpr:1 e':,!cl'rdo COmo o a".

(Tue; ) �;io merecedores dn di�
in,·-� 11:1" é bom 'lembl'(lf
que '.mbns e"t.iio muito be'i}

prel1' J'

pois soubernm (\'�I_

milhõe� gallho� C'Im

" fut!l,bol. E h" tDntos jO!\,i.,do_
{'" pnl' aí (tlle também lllui:o

fize!'''m )1el0 esporte n,lClt'�

n"l. mas que estilo pass�ado
• pri\-neõe". Coi"as do" no��"s

dias.

I\'�n �tá morto? Está l'iI'o?
E' o qUe todos indagam. O"
jornais noticiaram" sua 'Ilor_

te POl' afo!!,nmento na Barra
da Tijucu, para depois iO�{1,,_
mar que o_player est.ú VIVO 1)

escondido uão SC89bc onlle
A busca prOssegue. Vivo o'�
morto deverá aparecer o f_ra_

que botafogucnse que V'�'n

com O e:tso de seu ãesall.'1rE�
cimpnto in�ranqU!litnndo ;eus

familiares e colocar.do em ('x ..

pect!ltivu o público esp)rt�7n
bra�ileiro. Se o encontral'<on

morto, mebm_no ]lU cova (_

�::�i�::r �h:�li�:ê:'III:CI:� ��:
afogo:W!l.Il.tO.,da3 (hlnS g&st1tq.._

[, f"l'!ll),1''''''"'1

..

s'lhc o ,'iIHliio �",.'1 ,.i" ,. P".i'"
o gijni!';das PII'''11i5 li. praia,

.. \

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORE$
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

.1

para
sua

ble/e/e"a
PNJE:VS

DUNIIOP
� A MARCA DO BOM PNEU'

• • ••••••• e-e •••••••
Torneio "Osni Mel!!)", Clllás os

jo�os do hladl!a!
Logo DpÓ� o Jhjai Brusque Hlumcn.ru

do ctlmpeonnlo· do Es!'ltlo, cs

prC!lidente� de Lil!(Is e club,.�
JOinvill.,., em turno e re'"··",,

nos moll\es do torneio N��s.':l

:I[aia)f"chadoda capital cstnr;io reuni'los
na séee du entidade, em .._�_

acmbléia, para tratarem do

Torneio -o-,.r )1l'lo', q'tu,. r.u�

nir,í dois clubes de cada ur"a

das �(!guintes cidades, FI,.ri::_

E��a reali?o�"o \'i�a o )r'l) ..

vcuamen-c da fo';!n .[ue ,,,_

ruo os clube!! l'Stc- 1\11';, jit 'lU"
nito ha",;,r.i o (·""'I'el>llll[·' ';0

Estado <1(' ',;1

nôpotís Tuhariin,

Missa de 7. dia
XADREZ jogos do Ce-rtame salonlsta �e

riio ÚniC:'I.\lentCj d('�rlobra.dcs,

no estádiO da FAC. aos d.>lllil

A farr:ílla àe
ARMINDA LIVRAMENTO CARDOSO

convida aos parentes e pe�s-as amigas para a�sistlrem

A miSHI de 70 dia que manda rezar em SUfrágiO à suo,

alma. d'a 23 t,erca-fe1ra. às 7,30 hOl''lS, na Igreja Matdz '

da Santíssima Trindade.

Antecipadamente agradece.

('lItarin�e d� X,,(iTer., des\ltll" I

vido cntre os din� !I a 14 ic- r,�

hril na cidade do Jouçaba te"�

COmO vencodor o IH. Jo;io U,iJd

TO Neto rapresentundo fi ci,la

de de Laguna. ---------------------------

VEIA - A Assoeillçii.o 0;)3

Veleiros da ('laRse Sehllf!lh;l,
f:slndo ue Santa Cutllrino Í1I

ní realiznr hoje m:1is uma Çt>r!1

pctição vclistica a ter por ('C-

gos II noi�e. ,

CINEMAS · Cartazes do Dia
llárioaboiaSui. Alan Lnne

JlOlIE:\'S DO

-0:111-

MAl,A 1,rovD denominada C ....mr:

doro O�valdo Fenllmdes S(l�,í

<lesdobradll em duns 'ctan;is
uma 'pela manhã e outra :1 t:,,'

d('.

- 'ensura: até 1� nnn�

à> 10 e 1 1/2 hOras

Dno - lI[cGowan - Molly
UM CONTO DE FAI)AS

McG'lwa'l
,.' -ÍlA'JBOS-

r.toSlA
- Rndia"tColol'-

}'UTEBOL D8 SALÁO - A

diretorill da Fcd�ruçiio Cata

l'i"ensc <lo Futebol de SaF,!'

vem de enviaI' uma Notn Ofiei

/lI n direçiio do Ginásio SE:;;C
S�;NAC Ill!:rndeec'!ldO n _CeB.t,O

do I!:in�sio ]ll1ra os jOgos .i.l

rellliy.ndo�,

- Cenaura: !...lê � nnos -

.

âs33/4-7-!ll/olhnrns às 2 horas

Zé Trindade - Ani1za Leoni
Kim Novak
.James G"l'llCl'

1I0MIUF.�O E'
.

CAR..�AV,\L
- ('ensura: ale 5 anos

UMA VEZ I'OR SE:'oIA.'1A

- CinelllaScope- - �letroColo" -

- Censura; atê 14 anos-
;,S 4 e 7 112 hora�

How,ard Keel
Susan Kohner

J()�n Saxon

Alrl:'nc 'H llIcnt"res salOllis

ta� que \'úri"s motivos t;0'lc"r

l'eranl para qne c"tn IIlcdidll

Iõsse tomndu. nOI'avante, o�

,".' I!JTl
tls2-4-7e9hol'as

John Wayne
Stuart Whitmnn

Tna, Balin

o PESCADOR DA GALILE'I.\

PanaVision - Tecnicolor -

Censura: oté1i anos-

o G. E. 'O Estado'

Itromoyerá um

«!:��drangular

OS COMANCHEROS
- CinemaScopc - Côr da LUX'b -

- Censura:

f�
:'la 2 ,� - (; - 7 1{, _ 9 1/2 hOfn�

Zé Trindade - Anil?n Leoni

às 2 horas

Alon Llllle

ROM :'IlESlIO E' CARl\'AVAI.
� ('cnsura: "tê:; anOS -

UOMENS DO MAL

o e. r.:. "O ESTADO" e-stii ('ui

dnndo dll n!lliw.�i.io de um ql1'.

- Cen�Ul'a: rlt'; r, nnnR -

(INfRAI�
drang-ular elll regoújo I'eln .... âs 71f2 hOTDS

110n - �fcGownn -:- Mol1y
àIl2-5-S/tor'l'l

nradlord Dillman

nnlnr��"Rurt
l'''RSu.gem de R{!U �O. ani\'t'r",
riQ.,_ d" iundu..tuo __!Lue ocol'!"�l';i

('0,'11' fiE !,,111.\f.;

::;i\0 FRA1,"CIS('O nE ASSIS
- (,_;inelllaSCOpC - (ile de Luxo _�

---�........,�.

'"
.�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�,,,",1 ('<lI"rin", " ," "

�unto ,,,�r,,d';'\·('I. ,·"U1<' ,,"

<.lo q"" '·"miuh" ,·en .. "

j"lh·i<.l,l(I('�,

���e:n .�:I'�:,"��'re:orPI;�:f";;,::�
de' Desenvolvimento dn 1'>

do, entrevístude por ó'·l{,l·, :u

rvexno« /))':f'TAC.\no:-> :_:)

:�TADO ro��('m "Illkudo" 'u

\;eeu�,,;o <lu r"lit;'·:,i <1(' ('r;' ,i,o

\'elh" lu��r "O"'U111 diz 1':"

r,'In...,'" f,il:1 ,. di,·id". J;

Rctrêta dl
Rm Ur �a fM

Jl.J).�:. fiel nu execucãv d

C(lml'romi,.,,� a ille "tri[>','·!·'<.

eum],rc O 'lue o Il'e,-ern_'·!<·r
('cl�n 1:"I"o� I,rol�leleu a' ,

I,r"dutor�� rur"i� rl� Sanr' I' -

lurinu, quando ainda efll "'u.

rnndiduto.
A Optrnçiio de Crédit':!''\":"'-

únk"m,·,,:

l'I"H' ·I",l";'·\!iturn.
Ai",I". ,m.

a p�vi ::i" d" 11.11,1:. n');i :.
UIH m"\'i,,,,,,�!<,I de.-l.. ",,[

contratos e dol"�.Lu ". ti'''' '11

"ln dn�enl,,� e cin(lucntn mi

r

Che
o

Em h"",�rll�I'I\1 ,. Ti'·.l�i"l_

).1\Í�i�H dn P\-I h"'uni

n') prõxi1ll0 di" '". "ulll

i I} it� ]�, ,00 ",' I' "''''u \ \r

ue KovemlJ,.", ,".::ui; (O

pr,-,.,.r,,\\\,,�

r." 1'\I1TE

L\"DI-:l'E'\:>� :-;C!.-\

n 1'",],." I: :-:0 ,'1'[. ,'..\1,._

m':�TO I�np"jdi" J. 1J�_

dewolt L'II':��: 1 .. \ 1I0il" ':

f' .... n . .-\3 TI�J::C; ,rr_\,J� .. \�

l'oUI-!lf>l,r"i F

EL ('ArlT_�:'\

John p. 80'''H,

:U 1'.\ltTE

("APITA0 �1.-\IW'U

conforme eonheci'''\�\l
In"J:;n�,'I"'�1\t�, � u-u ('",,-

\·i·";Qn<!\'('c,"nr"·ul\ .. ,lo_" (".

.;,i'"
,
,,�in\10U (J <Ir. LUi"

bri, I, (J\1�'HI(> ,'rd nUl'id" j'.);
"">sI! r'·p(),·tl!)!"�Il' n" LlU"I;,,· d,'
de St""'�lliri" da .... L,!"i�,,;' :.-'L
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Agora, com Borin, tudo brilha mais e fica mal'

e maior eco 10m ia. Borin - a única esponje np

sabão. Bonn é mais econômica e vale por

porque elimina o uso complementar de p

que tornam a limpe-a mais custosa

Borin torna mais limpas as panelas. talhe
dro. Bor-n da brilho instantâneo oãr. ri" 3.

mãos. Depois de usar Bonn ueíxe a "'-�I

Exija Bonn - a nova esponja d '�ço 10

aquilo que 2 Sra. esperava!

) comuns

sabões.
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Curso Sôbre

utensílios de vi

n n c.e para as suas

e Bonn faz tudo

• • lí

ç as excepcic n JIS
o ncr",rt:unentu de CUI:""", Oi" -I de mn!o Proln'")':1
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COMO Cü0jCORRER AOS PRÊMIOS'
si�; E<;T'A�H.\ Vnl�:o r. Jlf:T_,\HI),\\IE)<TO. ",),S ele' murtau-as
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série F - CO'I a ln '�m 1 O:J >Ii:!a, � fd'nO: 1 no munr!o ,
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o Problema do Aperre'cc-i __ . , _

menta Decente:
O nesníver de

para <i rormacã
tual no Brasil é fenómeno
i;1evltàveIménle ligndo uc

rato geral do que a ütera.u
ra denomina por "descem- mente os cen: os ...

lH.'::SO regional". ressõres ce L

Se Guanabara e San Pau- procuram apr n C a

lo. absorvem mais dc 47 -; connecímcnt. ,,'" ,I ir

da população estuüantt cl" r:':'lê'lrja�
nivel superior (1960), se-a p.ícé- e

fatal que, nêsses dois C'3n- vitalízrnd n

tros e ensino atinja uma e o en cno d- "

vorucão que sõ.nente em vas etscipnn. s.

croressõ.es cue se ucen- ParticIpaI' de cursos de

J. para colher, em cen extcn-õo urüv-rs..á.Iu. de

c u- :;:5 de ímpor-tàn- apcrrerçcemento. é questão
'n�LI.s que deve- que roi, reuamente. bem

x 61.1) ser de grande n-oveno compreendida pelos at'!-

pa-n -entrdc de melhoria mlnlstrad -res da Uniye::-'.'

'e ceve ter a üntverat- dade

de. Por exempo Sergio
, U' trea. em estudos Entretanto, útumar-e-r.c.

n
..... :·'1<10('· 1 oetcnc V'J_r- parece que uma a:

setores tv-iados portará ter ( de. c.enc'a ciosa vem tent: ado s

para'elo em out.os Estados As universidades federais t::' .,

Rio Grande do Sul, Paraná novas, recebendo dok\.cõ, li, r.O

e Minas Ger3.Ís são as 011- orçamentárias expre.;�iv:l' c- d

t1::S unid:..das d�. [or:nar.-) mente superiores àquelas' tol' le��(' e Llllan10 (.

de forte c,l1cen-rarão .;J em que anteriormente se (' " p� 1- ",� _I!

efetivo estudant;]. C:Jrn 0'> apoiavam, tiveram I;uas 0- 1:>" ion"'.] de F 'o'

anteriores, obse:vem 75":0 pOl'tunldades de liber::tl' p'} <;a P" o' "'e ["-o 'P Ll 11

de toda a P_!)U ação e.�tu- fessôres para adqulr·!'. n I,' 'Ri} C. S" .....·os (lõ'f'P - (.n.�ra'�, d

dan'.il de nivel upel'ior do centrr): d(' mai"r l'cnoml' e r( '"Jrmdo do "",eu �ar'�
Pais. de mJi:r :\ 'anço no tr1'C:D0 1'J ]), d"! F'il�ul(l_-Ide (le F·

N.': 'le' ("'n' r:lS ao."sal' de das rC',li�'açr "1'; \ntel{'�,tu 'i la ofi:'; A' ném M9.mi�''lnian, p 'r bô!: as dc estl � "

tôdas "s clE:ieitlei�s, ,:l.l� experi<2neias q'.'lC! terão. f;f"11 da F:1C'1j-'ade de Fi!osofi.a g'.Jl'a re;olvel'am a'h

�,urr.a' p l' nós anontadas, duvida, imenso signlfir.adü ("c"em-l',r-tornad da Uni�!. sel1s cO.egas não devem

o en�lno tomol1, ll"Jsições para as entld'ldes onde per- de St�'a,burg); Walter PÍaz� z:t.r das mesma� oportunid;.:
bem mais avanc�_das em Te- manent!'mente ntuem. Z:l, dCl F1.culdade de Filo- des, Foi, por exemplo, w

lação às outn�s unidades. Entret:mto. ([l ibili1a- sofia (recém-retornado da que accntcceu na Faculda

Brasilia, par fô! ça de uma de aberta com fi ,,:a Uno do Paraná); R'lnaldo de de Fllrsofla, quando um

Uni"er�idade cu dadosamen çãn pC'de criar I IU� pro- Sa'um (Farmácia), prestes professor ap:esentou mo

te planificada, s'Urge no ce- blemas. iii. Q e"c rn cJi_ a emb�rear para os Estados Uvas para "lecionar" (sem

nario do ensine superior ficH .. po,' ,,'zes, .manter o Un'd-s: Wilmar Dias oe Os- prej'.lizo das finanças da

como uma espel :mça, devi- ritmo do emino qu n,) 11a mar Cunha, (Ciênri:t� Eco- t'niversldade) na Universi

do ser, pràticau_ent.e, a u- carêncla de profcssôrr Sl_1'lS nÓMicas). em ôrgãos fedf'- dad" de BrasiUa. Dois pra-

nica ,!ue, em seu comêço, tituto�, E, a�shn jntero:re 'J rais, e outros. fe<s{m' . que já haviam se

procurou fOnll'J.las meis o uni<:o pr�blema flue riC- lecencl�do para apel'fe:çoa-
racionaliZadas ce desenv0! rece uJn�id�I·,"cfio. no ('} o Alé:n disso, muito esfôr- l"!'m c"�\l{!"s, f·ram termi-

vel' um sistema de .ensin,.. de nos<a univ('r�ldl'df'. r:o foi feito para que, dil Il:mt�n {;V,t.c ctntrilrios (?),

superior compativel com �s Sab!'mos nue temos llr"'r-;, :';':1cúldade de FIlosofia par- Acfto a q\\estão muito "é
necessidades de uma socie- eia em melhol"lr nos,> COi:- t:.'''em para Gana, rS pro- rh. de' ido il� atitudes de:3.�

dade mod!)rna, 0U que se po do�ent{', náo só pcl,; '}- fe".sôr,es J:oão Evangelista A. cene;}: hmtes que são to
moderniza. (Ju;siç:-\o de outros Ilrofes- Filho e Osvaldina Cabral madas, e algumas ;"lutenticCl
Em vista de que as ati- rcs, mas. prineipalrn nt'" Gomes. Lamentávelmente dor:ls de al�'l'm de�espêI'o'

vidad(!s cultura's $ão mais pa�""i]}i\il'n' fltH' os'iã ,,', :1 uão puderam partic:ip:lf d!! interi�l'. "'I'nio vl'jamos:
I'){pl'es.�ivas no· J"eft�rldos te� 1m prrf{'ir'oH' s e thdL)�, nd.qllêle país ;"lml-

E�tados, para 00 quais (',..n- '!;o.

vcrgem, .cm grande dose, Ac ,'t, �j-.I'':( .1t�

os intelect�,a\�l:)i��]��r1,��·(��. eX('
..
",
..lcl..",..

- -''''"n-'....�"''''........

o trud.cionat cc •

J C" r :l ;n ,f:1d -

pro-
pc f� )_

te. p, 11r�s que ê f.1('1 D.

nl'lll�cl
E

L!r� C]u

a ,

leI' T
.

nte podc- ,
:e�� c

de
r nQ.ls:l�I�:�:�� •

sensatez. •
fa�� �:��.� i:'f:�a�c��!�� •
pleíarr:ente l-ucCls, é urger..- •
.te Cj1.l3 o problema seja co- t
::�;�jO, estudo, equac1o�

II
Sem.,re li saldar eVitar.

����,�;:ci�.n;�;�.�iaesnl��:a�: •
s ld-s, m:lS n lO se tornam '1
���1:' l' 'TI r�:�o:�ba��: •
o nar:.:. e.;"1. ':1 cara e :aão'
a e;m1. o mn1,
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if1 rensejo'"ÜiI\ pnsag'em: HOillia'torisagralfo as 110 ((làS ",ml'are� We)!m�DÔwjeY�:'a t�cfot OS milicíanOl de Sanra Calarina, 'na penõa ao ilUstre Cei. '!nlo;
nio de Lara Ribas, Comandante Geral da Polícia Militar, a sua mensagem de fé nos deslinos glo�iosos da noua milicia pelo muito que éla tem feito pari

ii grandeza e segurança de Sanla Caliuina e do Brasil.
--�----------------------------------------�

Na Facuidade de Direito
Amanhã início da "II Semana C�tarinense de Estudos Penais"
Com uma sessão solene,

reaUzada no salão noese

da Faculdade de Direito,
na qual será homenageado
o desembargador José ao

cha Ferreira Bastos, tnícta
se as 20 horas de amanhã
a na. SEMANA CATArll
NENSE DE ESTUDOS PE

NAIS, promovida pelo Cen

tro de Estudos Penais da
Faculdade de níreíto ce

Universidade de Santa Ca
tarina.
Como se sabe. o referido

Centro de Estudos conce

dera ao eminente catedr-'>
Ueo o titulo de sócio-bene
mérito daquela Institui

ção. .1' 1

o programa a ser cum

p-ídn é o seguinte: Abertu
ra dos trabalhos com a

execução do Hino Nacional,
pela Banda da Policia Mi·

"CRIME E PSICANALI
SE" será o tema abordado

pelo criminalista Jorge
Mc.riani, que chegará hcje
procedente da Guanabara
e que amanhã estará pro
ferindo sua conferencia na

Faculdade· de Direito.
A sessão de Instalação da

IIa. SEMANA CATAR!

NENSE UE ESTUDOS PE
NAIS terá caráter solene e

contará com a presença de

altas autoridades.

LOTERIA DO. ESTADO DE
SANTA CATARINA

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:

5.6U3 CR$ 1.000.000,00 Florianópolis
3.358 CRi 150.000,00 Jolnvílle,

1.21f CR$ 80.000,00 monenoccus
1.738 CR$ 40.000,00 Põrto União

4.940 CR$ 25.000,00 Florianópolis

Há, na bancai/..; udentsta, ainda fi estas alturas (Lu,s

acuntr;cimellt.;s, dt:pu�'),rl("s oue n'(n : abe1ld., o que [ater c

nâo cOl.ltacendo os ef)n�J!h(.... (Ia 1) ",l�l1cia. náo es 'im(ll'1

o re.reuo que devericl.1It 1II.ere�er em contrapartida ao

respeito que deveriam inspirar.
Entre esses estão os que, no L�gislativo, moeeurcm

contra este 1ornal, tacnando-o de JORNAL PAGD PELO

GOVtRNO, COM J(JRNALISTAS PAGOS PELO GOV-tR
NO.

lltar; palavra do acadêmí
co Edson Nelson de Ubaldo

que talará em nome do
centro de Estudos Penais,
saudando o professor José
Rocha Ferreira Bastos;
palavra do desembargador
José Rocha Perreira Bas
tos.

"CRIME E PSICANALISE"

Abordando o palpitante
tema "CRIME E PSICANA
LISE" falará o dr. Jorge
Mariani que,' como se sa

be. é um dos mais destaca
dos criminallstas da ex-

CapItal da RepúbUca e

que vem a Florianópolis
atendendo convite do Cen
tro de Estudos Penais. O

programa a ser cumprido
durante a semana é o se

guínte:
'Ola 23 - Conferência:

"OBSERVAÇOES A MAR-

GEM DO ANTE-PROJETO
DO CóDIGO PENAI..".
Conferencista: Prof. Mar
eüíc Medeiros; Dia. 24 -

Conferência: "PRESSuPOS
TOS DO PROCESSO PE

NAL", Conferencista: Prof.
Geraldo Gama sanes: Dia
25 - c-nterêncie : "O EG
TADO DE NECESSIDADE
NO q:r;SITO PENAL",
conterenciste: Dr. Sílvio
Pirajá Martins; Dia 26 -

conrerêncía: '·0 ANTE
PROJETO DO CÓDIGO

PENAL MILITAR", Confe
rencista: Ministro Ivo

D'Aquino.
Serão conrerrcos certifi

cados do curse de extensão

cníversitána aos acad

micos e pessoas Intere
sadas que frequentare
petc menos 2/3 das conr
rencíaa.

Guarujã: 20�Anos
Ainda recentemente, a

"m:Jls popular" inaugurou
m-oemo transmissor de .

Frequência MOdulada, o

que a pcssiouua transmitir
dentro da mais atualizada
técnica radiofõnlca.

A fi ensagem do GGY�rnBdor
E· P

,

bl-
ram concluídos, bem co

e o nSlno U ,co �o�i��t"�::[�;;'"ti::
S·

Visando marcar enndlg- I exercícto de 1952 execução O Crléglo Estadual dnamente a passagem de"'" A Mensagc .. 1 que o 00- satisfatória, além do que se
Lajes e o de cotnvíne estãtão significativa eremért- verna.Lr ,-,c,:,,) Ramos apre previra. Assim, o ensino entre as obras Que merecede, programou a Direção sem.uu a fi;:iS�jÜUH;:.U Ll:!t;".s- pre-primário, o primário, ° ram prioridade, havendArtística da Rádio Guaru- Iativa pur UCU.:iULO da l"t:!- secundário e normal, as ainda já autorizada a consjá. para o dia 14 de maio leu_'" ,,,.I.U.;IOUJ.U dos tra- pesquisas educacionais, o
trução do Colégio zstadu:

um grande "show'' que tr.ni ba.hos � um documenco esumn'o à cultura. o plano -da Laguna e ;.. otnésto E
a abrilhantá-lo, como atra- 11...IJ.C'.o de ín rormaçaes educacional primário junto tadual da Palhoça.cão especial, a consagrada 1..".... , ' ...m........ li<lh ...".::,,,....""."... aos poderes munlcípais, o

Intérprete Emllinha Bor- crus auviuaues U� � .. lIcs cs ensino tndustrtnt e o fundo A circunstância de have
ba.

1it�U1C.:i aW"IHlSLIJ.ll�lJ1i co de reserva para eventuais
Dona de Imensa legião Estadu. O Plano ce Met!:lS convênios educacionais fo-

le fãs em todos os recan- CiO Governo U"'L.'"I.I�l.1:ou) ram cbjeto de atenção es-

� is do Bras.I, Emlllnha ocupa, na Mensagem, 1:00- pedal da competente
.

As-

; �r�;.�ede �;�:��" �! :����
. �:Y�x�����der���; r.:l�or.��� =���Ia Técnica do PLA-

:J ;':,".ciomll do Rio de Janei- demente <li; i"Cdu:.::açoes da-

quere autur quia. L.,.;! cu ...o,
O programa que se esta-

i
xos aditórl-s, na televl- porém, ressalta. cerno nu-

beíeceu com o fim de prover

II
10. ao cinema, no disco, ta de harmonia entre tu-

de melhores condições :1.$

t
"míünna é rcalmente tm- coe ÇS orgaos de execuçao �n���:i;:;ã�s��al���tr::�:�

I
cesso. O' PÓ de mico" do g,,""'I.< •. lI<>eUoi:1J, <J. l;'IQcli";"1.

. ;��:a�:�:fl�nerce��:, z: da mim ,D��rl:.La e p�>lI1.,- ��I:u�:s l:;;.a��:e �es�;�=nente coopera�<IU, •. ., ... I�;J
euo de ídolo de grande pú- ao mais amuro ôxt,c 00

do foi atingido com a edi-
bllco. grande progruma . ue G ..,�

ücaccc <.l,' B61 :ialas para

1::. p-r falar em publico, vêmo.que se está desenvor- escotae rurais e 141 para
o de Florianópolis compa- vendo a�raves àos serviços

os grupos escorares. e já
rece.ú em massa ao Teatro do PLAMEG e das secre-

temos conhecimento de que

, ���:r:ed:p�:Sl�:a;:r� �:�I� tarias de Estado, be'm cu·· :�ss��on�:��icl:st����es ed�
� mo dos demais depar_'J-linha' Borba, atração má- mentes públicos. atividade. -,

J
:tnna na

progr.amação r.e- No setor educacicnal. o
No sub-setor do .ansinu

�::.arl:o�a f�::�S C:u'• ."un,:-. � _._._� "'-y�" OI) pro- ������:��o eo:o;:��'USã:• � biemas em sete sub.:.etores
20 anos de llderança no que, dentro d(;s objetivos

dos prédiOS cuüi "rin"trucão

J "broadcastlng" de Santa para o quinquênio gcver- ��I" Ini���:e: ani�;�;;:����I Catarina. namentai, tiveram, no
Assim é que, concluidos. o

fi Instituto de Educação e

Transmitindo· em ondas' ELEI'O-ES NA "FE ���gION�i��lvel:: �r:r:�=médlas e curtas, SUjS men- '" I,; guá, tnlciados em exerci-

�::i��sal:�s�:!�ut;a�o�;:= cios anterlcres a 1961, fo-

Guarujá es;-a:-a c'merr.o

ra:1do seu 2()O anlversá:!!J
de fundação.
Pioneira no rádio em

Florianópolis, a tradlc:onrrI

emIssora da rua João Pin

t ... jamais se desviou da

trilha d'ls calT'panhas sa

dias, sendo hoj.c. orgulho do

ções nos setores especiali
zados de noticia e eSPQrte,
são ouvidas em todo 0-E::I
tado c em muit<ls cidades

espalhada� por todo o pais.

Na chiada nãn ve:i atlenas mentira cabeluda e cons

ciente: vai ciume e 1/ai despeito �ambém.
Mentira porque e'e�' _ rem.an..."S.ente$ dos RAIVl

NHAS - sabem que éste jornal recebe 110 lúvêrno apenas
a publicidade Que t·.ende ao QOV� .lJIilk".... ;caUrL4 dI)
inte;'ésse dI) [/tJvl!n,o . .>omos um órgtfo qUe manl.érn e3-

c?ita, que pega impostes, que vive econõmica e jina/wei
ramente do' comércio publicitário, que fatura sua receita,

que compr ... ')a SU'lS despesas. A emprésa que o mantém. é

rigorosamente partIcular, razão porque nenhum motilJG

exUte pare;. que faca j)ubUeidade gratuttamente. Acres

cente-se: Os prêços ccbrados à matéria oficial acham-se
desajustados de Z anos, s�do, p�.r üm. os mais módicos

da nossa receita. Saiba-se: a tod') recebimento corres

ponde sempre prova da publicidade fei:a.
O despeito e o ciume do!. llAIVINHA.. S, patranheiros

por oficio, nascem de um p�'.::udo rcente. quando éles f:e

achavam vinculados a publi<:i.dude oficial· do govémo a

que Ilerviam, na i1nprenb<L (I�crua e falad.li. Esta, para

divulgação de hOrários POLITICOS, mamava milhoes '1(1

Tesouro; e aquela, para abreviar os prazos das falências
em que acabaram, sanyuessuga.vam a Imprensa Oficia!.,
na composição e 1IOS clichês.

Em vésperas de 50 anos de existência, o MAIS AN'J'i

GO DIARIO DE SANTI. CATARINA alternou sua cami
nhada entre o govérno e a opoSição. Durante as ·adminis

trações uctenistas, de 1951 a 1961, extraiu duas faturas de

publicidade ofi_cta.l: uma de Cr$ 6.000,00 e outra Cr$ .

500,00 _ esta ultima. receb.da, "duras penas, depois de
seis mêses. E durante êsse decênio viveu em prosperidadi< Durante a visita do sr. Carlos Lacerda ao nosso

constante: adquiriu nova impressora _ por sina.l ao sr. Por sugestão du Dr. Diretor do Hospital de Caridade � Estado, muita gente. da UDN, émdava cem breve:>
Herbert L.::vy, presidente da UDN nacional - novas li- �::��A�:����:�rae�;::b�:C�;m•• a�����I�'íV-::�U;T�esEu,S�� contra o azar: pés-de-coelho, ft-rraduras, raminho:>
notipos, ampdou suas oficinas, enriqueceu seu património " C�� de arruda, ícones e mania de bater três vezes onde
distendendo sua ârea de publicidade, não ficou a dever E�,.t_,:;a���n�e�eG��I�t�:aO��:iod:a:a� ��a;!:it:m��l=o�:::e:' fõr que fõsse.

tent�'�:r: :�:':;:�u::������co�n�:f�:c::u�o:���stf�:� as 12 boras e àa� 14 às 20 horas; uniâ�e�II:;I:�:���it�!:a l!ed�s���::�es. as eleições para a clas,E;; b���n�j��e'fi::S ������e�, ����m��s�Su:��:i:�R�
liram com mais de um órgão sem OuLra RESISTtNCIA Quartos de 2;1\. c:asse e salas reservadas somente da, bm tudos Os coiégios da cidade foram organizadas o resultado não �e fez esperar: inc€ndio num dos de-
que a nome, falso atê nele mesmo.. 14 as 17 húras. mesa� r�c(;ptoras de votos e o interesse em terno do picHo partamentos da f:<:ande indústria.

Nossas fôlnas de pagamentos pagamo-la.s nós, com as tem sido grande. E ainda há quem não a�redite na jetatura Irrever-
descontos religiosamente recolhidos aos institutos de pre- Para as visitas às Enfe:marias e Pavilhâo Josefina No Uagrante. tomado na Escola Continente, vemos sivel que é a lacerdeana.

.

vidência. Bolteux, ccntil1ua o mesmo horário: Quintas e Domingos da esquerda para a cj.ireita o estudante Divino Marlot, se· Credo! Em cruz!
De lamentar, nisso tudo, que deputados sem assunto, somente das 14 às 15 horas. cletário da mesa, quando depositiva o seu voto; o 10 se-

�.
-:> �

alimentados de RAIVINHAS, de invejas e despeitos extra� Consl1itOrio da Irmandade' do $enhor Jesús dos Passos (lreLario da UFE. Fernando de Mello Junier; Seglo Sache., �.��/lP�/vasem�ésses sentimentos de uma tribuna que lhes foi aos 2 dias do mês de abril de lf.l63. orador da UFE; Professor Victor Ferreira da Silva, dire-
, �confiada para fins .;uperzúres às confissões de complexos ,Josê Tolentino de Souza tor, da Escola Continente; Eusébio C. d� CampeS, presi-

e de frustrações. Secretario dente da mesa; Thomaz de Carvalho, fiscal. ,_

.._-----_ .._-----'-.-------, ------------------------�.--------- ---�-------_ ..
• deco;:réuo Rd:�':are;t�e:!� !�r;:é:n;�nt�:ta;:�itzz;I:� c::ostrt���I�à�SSe;��{L��: v;��� E' ���O��d�, �oI:l����e:':��um:� Dos Úes,�vivo Antã- ���;:gav�:�oe 1��li��:�: s::=_• séneia de Ivo d'Aq�jn� e �Mtldor, �btida pelo depTi- empq.vezada lIWdincridade, n·contro com a de Gillta� e, tambem, a03 nio Carlos. Nào enquadrem pirando e gemendo pelOS'
• Carlos Gomes de OhVf'1TC1, ,ado Antonio Carlos Kon- c(.1/I.o lrisle e alarmante. entre-tous e ás nuançll.s; demasiadamente eSlie moço cantus, falondo na morte,
• :m:s qt�:d�Õ:;r�: :�!:!:�,� ��:ve�ej�;/�!l:;eca;;:fh� sinal rios tempos.

Cnf ::ç;:.'��i:;;,t::ut:�";��:� :,o;:,:m P:��:; "ON�;:'�i�� :::i:in;:p,�:::� �:':d�:a�:,..

�aet:���:�e, :��e:::�o :� �����o t:�ms:s�:���a. �:�= 110���OS:s::��=;��s dOU ísoU:
;Hra RENATO BARBOSA �:c:���ca,�C01�����C:o;!: ��:��I;e ���i:��v!�t�::�� ���;ei:�llo e s;�i: v��;����st�'

nosso soberbo p"trimõnio, der Reis não ê, tão só- pavonisl'lo de estadi ',� de não se repetirá, no �ua exequias de Luiz X. Sabe- Tiogu Dueze, cardial frcm�'
na cristalina _pureza das men�e. politi�o .re.strito, no

.. �:::�:r�;á:':1t1);�e� ��::���:�::'f "L,,,�tS '1I1�:� �:::;�� ���quet;::��êr:l::�: �:�f����a�:b���.l;�!�-:eum;� m�s 'lue o senador, 1r.3sma ces: q�e tomaria o nome de,;:ts:t:s� �:�o:;::�:-;;=r� ;:���:. �:p�=::��: :��� prere/U'a demag em swne!ra li l , (' sombre- porém, _ rudes se lhe ti- estradd real. Escoteiro e �:�:::���a�c�is';;ç:�nâ;;:�: ��:�0:2indj��::e'1:1:11�e:;!ed�'
Müller, a ex!rIlOIJ.inária wontante �os sufrágios de certos entreveras ple- ro quebrad( u 'eJta, c"m vessem apresentado as vi- só, trilha�a pelus carreio querido Roberto M.attar, dividido conelã�e, para a'
:����eLu�nte�e�u::Ut:1� !:�nl'::�nja�leos �:;:�eu�sto�t: �Io�rit�i/��o��:��'! '�.1 rr�= ::;:ão � .a�; ;f,a:10 ��a��,h� �íi��d:d:�m-du: ca��!:e:sa� ;:itaJ��:r;;:o �e�:;t�,�::s ;;;��:�é E�lP{/�e��;!� da: ����������l!r C:tôli�:pre,::��'
dade patriCia de Vidal Rl1- autentico pensado,-, for- dlculo·;. AynardpJtw� SU:l comum o cneol ·/iwja1ltc1I- analtz(!vr na sua totctliza- e espiuhos da jorlHtdfl, Ct:> ra,.le a detnoradíssima ce- lttante, _ especie mesmu'
;���;l,.:;ss��:ii�a ����:m�: ��;:io :e�:::�r d���:li���r� �I�;!O r��:�:::�rs �1l �:��12(r:��,�{�;: ��zd��l e:"!,('�:,.;u4() t���ç!!':;:;' ���'e asotc�:�al��:sile��/��:I�= �:n!�st��l��;�:d��l�:Z, {���: ;:"��ltrt J:�����:: n: ;:�;� �:s�;�po �:�l�i��-:.nad�o�de�.
no domínio da ação, da um dos valores mais ro� em ejabo1"lu.,:ão. I (I"xist·�, mas por i1!'l !:11cível desen- mitiu que a(ju�le homem, pela lJermanente sedt(çúu COlégio deveria eleger o Reis dispõe de exemPLO'
��:iV;€rri��;.��;n:::�r'da n;:� bustos .de sua ��ração: -

��t:n�rr�r�';��;�Oáll��;:.;;:��� ��:��. e escruvizante ce!;'- �o;ted� d�;:il:�Ud�;�r:��!���� � iin;�e;i�O, pelo l��sto Sumo �olltifice, evitundo- b�m. á. mão para as pos.'
teltgéncia, no que estrr, p08- �e:;:a;;��se �;I�I:::jo.RO� itajaiense. Sua delicadrt fusse arrastado pelos parti- se: maio�esNc�!se:;e:I:�:;. �dd:si'�méi�:;t:ó�7;r::, �:� ��::�u��ern:ttv::een��o::;I.
sue de aliciante e malicto- formação cultur.fll e políti- compleição se p"rderia no Nos quad,ros ca.�arinenSI;l3 cularismos, em detrimento Tentaram espartilhr..,· êsse a arrazadora violência me- carreiro. política, que acabll'
���n�� ::����o�f) eomp,rta- �;iiC:O �!:�e!e:;���s a:is:.�: !�::Z:;iri�� el;::�:r�:!n d� :�:;o,1lT�::::s, :'�1���': pri- �:s �:Ptl�tt��;S�:e�lí��:�.oll- ::m::j;;:íSsl���;;e�Po�� �!:Vg��::-:eon8�:r::. P��!:�� ::n�a;c:: :��::I�:,no:�'senTa! car."I_'{"n.��icas de lf':'t· 'r _,·e."(,1II ('o�c,;1i:ador l! mh par'ido ("[:a dire't" f: o de-sc, jis:camente, mais ger"ção de 1I0ssa ternt com'
No 1illim, ,'I,CI!O. Sal/ta malllsmo. positiv IS (; fo'·· /).:i·, prill/arismo d� partido. condulol Dl.:p")i,�' na ellc'mtadora ;·eslo. jo.i o J-fe se viu, IIH'� frágil do que em, drLl"'l" o culto de psm('cr-i.!as tra':.:tICatcritl demonstrou quall- !e� no nwlancólico l/Criódo vi1ll10 da outra CaseI "e (/e eu.lIlao CleJCC/l (I lule- 1'ersalilldadc, 110 dcslum- amiia 1Iao tbt cOlltau.o... ao e cnU[tI,tc!V "I\t"" .. o;" au;:o .. �. ,".. :.;J:.,.",. .,'8' ':'I� 'ft ... __� ft__� ti ..... _1!a�,..,_,�;.�.,._ -. .. ft_..... • ....... "Ii! ... '8\'" -�ft�� ..... .... ,._-v
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!UNÇÃO MUITA ATENÇAO
HOSPITAL DE (ARiDAD�

D�ESTAD'O
.. • JtWS ANlI'O DIAIIO DE WIA CAtMl"" ..

Plununópolis, (Drmlngoj ,
21 de Abril de 1963

sido baixadas as nova

rnretrfzes da Educação Na
cional, determinando
provídêncta da adaptaçâ
das normas estaduais
linhas da legislação fede

ral, tornou necessérte a re

formulação dos nossos cur
sos normais regionais. O
assunt-. depois de estuda
dçs p�la. Assessoria Têcnlca;
ca EdJ.lcação e Cultura. fo
submetido à apreciação do
Conselho Estadual de Edu�
cação que aprovou tnte
gralment.e as conclusões
daquela Assessoria. De me
do qu" o Govêrno do Esta
do já está procedendo à
transformaçâo progressiva
das 91 esc, Ias normais re

gionais em ginásios no�.
mais. No corr.ente ano já
28 des"es estabeleClme�tos
�'Starã·.) funcionando e ou

tros se Irão ajustando às
novas condições c1� fundo-
nar:�ento, à medid,a que se
forem e�peciallzando (JS

respectivos professôres nos

cursos de aperfeiçoamento
promovidos pelo Estado.

-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


