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(SÚltes do Boletim 6eom21eorológico, d
A. SEIXAS NE1"1'O, válida l' tõ às 2::,18 hs. do

dia 17 uc julho de 1963
FRENTE FRIA: Em curso: PRESSÃO ATMOSFÉRI-

J CA MÉDIA: 1030.8 milibares; TEMPERATURA MÉ·
) DIA: 16.5" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 95.0c1�:

PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo -:- 12,5 mms:

I Instavel - Grupos de nevoeiro cumular corp. 'CIiUV2';
esparsas - -Tempo Médio: Instável.

DOMINGOS FERNAEDIlS DB AQUINO

ANO XL!X

ferência de Moscou coinci

de com o diálogo' sino-sovié
tico.

NQ 14.731

. _!.o.
O ltAlS ANTIGO OIABIO DE SANTA.CATABINA .r

"'-

FLORIANóPOLIS, (QUARTA-FEIRA), 17 DE JULHO DE 19�3 _ EDlÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

de La Plata, que Interveio

no processo dó naufragio
do navio argentino Ciudad

de .Assuncíon, resolveu li
bertar o Capitão e o Práti
co da embarcação, Juan
Salvito Fernandes e Luiz
Perrone. De acõrdo com a

acareação final, levada a

efeito pela frota fluvial,
comprovou-se que o núme

ro de mortos do stníetro
a:scendeu a 53 pessoas, das

quais 47 passageiros e as

demais tripulantes. O Capi
tão do barco, ao recuperar
a liberdade, não quis fa
zer declarações à impren
sa; mas algumas informa

ções extra Oficiais, dão con

ta de que o marinheiro Di
ter Júi ,permaneceu a bor
do da embarcação 0.0 lado
do Pratico e dos oficiais, ao
todo 23 homens, lutando
contra o incêndio. Alguns
sobreviventes, acusam a tri
pulação não ter adotado
nenhuma medida,' e de ter

sido a primeira a embar

car nos botes salva-vidas.

Jango quer maior incentivo
para o Comércio Exterior

BRASILIA 16 (OE) vo com O comércio extertor que. esta pasta nêc tem ru-

No inicio da reunião mi- devendo .eIn.Ia verificar ..;- gido aos econtectmenccs, e

nisterial que se realiza n':O queJa pasta os estudc3 ctes que através desse Min,sLé-

palácio da Alvorada, o dividas externas ,� dos at-a. rio, o poder púofíco c�,tú •

'Pl'esiclente roêo Goul!lr� zadcs comerciais. Segtindo sempre atuante, onde l'

rea 'lima exposição sõbrc :'1; o' presidente. o MiniSi(.]""·) quando "e faz necessário

principais rüremzes que da Educação üeve se cn. sua atuação.!\. reunâe
devem ser tomadas em �:"1- penhar na realtznçào do ministerial, prr-ssegue. 1'1.:11-

da pasta. Disse que ao Mi- programa que rojeÚv!i a da esta tarde. o' presiJ"n
matério da Fazenda c-vem erradicação do aneirebe- te- João ooutart, d�7L'1"i
ser creditados 05 trabalnns

.

tismo. Dir-ígindo-sa ao Mi� sancionar o projeto di nu
que visem o maior íncen-i- nistro da Justiça" declarou menta do funcionà.úJll,!-"

Segund-, tnrormacam �l' u.;
sares d: i�.prens� 6 ,c!'.�ft
da Naçao, ra compíetõu t'j�

dos os €studos, �ôbE� :l

I
----------------------------------,--------------------------------------

Comunistas criticam acôrdo com o Ocidente
�l�:E::;����:;�;:):o naufragio do "Ciudad de Assunción"veramente, a atitude da

r,f;,:�f���::��:�i�1:j Em liberdade o Comandante e o
micas. o órgão oficial do
Partido Comunista, publica LA PLATA (Argentina),
em editorial, que a co»- 16 (OE) - O Juiz Federal

Elementos do IBAD teriam
se infiltrado no Exército

_---

·IHDIA AQ.!!,AfJA;DI
SEMEAR A l>bUMDlA

PEQUIN, 16 (OE) - 'A o desacôrdo sino-soviético,
China acusou hoje a fndia é muito vantajoso.
de semear a discórdia entre -

os países comunistas e de

sejar. beneficiar-se com a

questão sino-soviético. Aos

olhos dos reacionários ria

1ndia, afirmam os chineses,

ACmEnfTt;;i, \

6 MORTOS
SALVADOR, 16 (OE)

Um caminhão que conduzia

63 retirantes que -vínham

para S. Paulo, capotou nas

proximidades do rio das
Contas no interior da Bahia.

O acidente provocou 5
,

mortos e 6 feridos em es

tado grave.

ADHEMtR
MANDA

DEVOLVER
SAO PAULO, 16 (OE) -

O governador Ademar de

Barros determinou imedia

ta devolução aos cor-etos e

Telégrafos de toda a cor

respondência extraviada que
rõr ter aos Campos EH
seos. O sr. Adernar de Bar

ros, lamentou o fato de

lima carta com cheque, per
tencente a terceiros, ter si

do encontrada numa cêsta
de lixo do Palácio.

Busca-pés
O Bra"il e Santa Catarina perdel'am cm Edmundo dn

Luz Pinto uma das suas mais lumiuosas expressões de in-

leligência, talento e cultura. ,
Seu enorme coração, sempre a})erto à gl'nerosidade e

ao benfa",fer, fechou-lhe a "illn, anteontem, no Rio de J:\.
neiro,

m nossas próximas edições divulgaremol-i- reicrEn

matéria

BUENOS AIRES, 16 (V.A )
- As autorrdades ruanrt

mas argentinas mandaram
ontem efetuar novas buscas
nas turvas águas do rio da

Prata, em busca de seis

corpos mais da vitimas do
sinistre ocorrido quinta
Ielrn passada com o barco

dd Assuncion ", lia

de Montevidéu a

Buenos Aires. ecrecnte-se

que o. ba rcc se tenha cno

cacto contra os restos dum
outro barco afundado, se-

Prático do t�avio
guindo-se explosão
dia.

Com o encontro
.

po do estudante brasileiro
Orson .Oraíní, de 17 anos,.o
número oficial, de mortos

soma hoje 55. Mas as au

toridades disseram ser poso

stve] que a cifra passe de

60
A Associação dos Coman

darites e Práticos expediu
hoje um' declaração, na>

e íncên- qual afirma que o coman

dante do barcos Juan Caro
los Avito, e seus oficiais,
só tinham abandonado o

barco depojs da saída de
todos os passageiros. Essa

declaração visa desmentir
as afirmações de alguns
passageiros, segundo ;.IS

quais a tripulação tinha

'fugidO antes que os pas

sageiros estivessem a sal-

Entrementes começou o

inquérito naval sõore o si
nistro. A comissão recebeu
uma carta do capitão de
Marinha reformado Eduar
do Videla Doma, dizendo
que o barco devia ter ti::io
botes para todos os pas
sageiros. O navio tinha bo
tes para menos da meta
de. dos 400 passageiros a

bordo, embora levasse sal
va-vidas para mais de 700
passageiros.

do cor-

Ainda as eleivões
D A geut)-"

�:'d��"i'e::�';�;o� :r::���
. a r a"'" o t». nu, , seu 'com-

panheiro de chapa Carlos

Pereohí, vão ter uma am

pla margem de votos, quan
BUE�OS AIRES. (OEl de 60 votos eleitorais, que dr) O Colégio Eleitoral se

- O J:;J'. Arturo

dídato com mais possibili
dades para a presídéncre.
da República Argentina,
voltou se hoje para os par
tidos menores. em busca

Oliveira, técnico do Plano

Trien,,-l de Educação e que

aqui se encontrava para,
em contacto com os técni·

cos edllcacionals do Esta

do, ultimar a documenta

qão que pOSsibilitaria o re

cebim�nto da primeira par
cela da verba que caberá a

Santa Catarina.

O flagrante anexo foi to·

mado naquela ocasião, ven·

do-se o referido técnico

Vem aí Ver�a fe�eml �ara [�lIca�ão

teriaS nucleares rie Arg/)n
ne, nos Bstados Unidus, (..1',

de Enrico Fermi traballl';.l
no ",eu aperfeiçoamen�t'. Ü

Argonauta fd Q reato!", de

numero 11 consttuido 1:do
pioneiro da bomba atõl1li-

RIO, 16 (V .A.) - O gerie
rar Mitl.,Il:Jio·.,. tWntique AI,

�:;:. :�:5���������:;:,
apurou indicias de"infiltra
ção de elementos do IBAD

nas fileiras elo Exército e

em entidades ligadas a ca

serna, como o Clube Mi!i

taro Pretende entregar re

latório ao ministro da

Guerra, dentro do prazo

que lhe foi concedido pelo
chefe do Exército para apu
rar as denúncias.

A propósito, falando on

tem no encerramento do

semináriO dos Países Sub

desenvolvidos, o procurador
geral da Republíca, sr. Val
dir Pires, anunciou que a

máquina da corrupção do

IBAD está sendo desmon!·

tada e que os golpistas de

hoje são os mesmos que
levaram Vargas ao suicídio,
e são financiados por aque·
le organismo anti-nacional-

Em dias da semana pas

sada, tivemos oportunidad.e
de divulgar entrevista com

o Sr. Francisco Maia de

Reator brasileiro passou no teste
S. PAULO. 16 (OEi - o atual diretor de Pes4_uisas - percorreu ontr.m as im- Univ.ersitál·ia. O reato,'

químiCO inglês Alfred (1 da Universidade de Cam- talações provisória:; do j:,ri- do tipo Argonaula, o que

Maddcck um dos pi{Juc;- brirlge _ que 1::e encontra meira reator atômico c ',ns- ident,fica a origem de ,;�U

1"Os na preparação de re:1- no Brasil a convite dú3 at:- truido projeto inicial n'lS ;abcu,-

tores atômiCOs do mundo e taridades governameut3!:; c,)m

93% de compont:'1LeS na-

cionais.

O reator, que te destiua

ao Instituto de Engenhllrin.
Nuclear, a ser instalmb na

ilha do Fundão, foi c' .. llsi_

derado pelo cip'1tista b,'i

tânico como sellr�o

em qualidades :1.05

I O eug. Jonas d()s SftnL;.<;,
cUretrr do Instituto de El�

f;enharia Nuclear, infcr

mOu que o coml)l!stÍnl a

s.er usado no !'eator lt'la

nio enriquecido a 20% d�

U-2351 já chegoll d-;:s E.;

tados Unidos e estã. s:;Ni )

preparado em São Paulo,
deventlo chegar

dos nas grandeS !lotêrcias
atômicas mundülis"· e·;pe

cialmente t·endo em vista

a necessidade 0nfrenbda

pelcs fabricantes de rep' 0-

jetar vários equipamentcE,
para permitir J uso de

lUlJ.ior numel'O de p,';;as

nacionais.

mos di<lS a" Rio.
qlLe a equipe de doze [i3i

cos e engenheiro:) do .i�N

'que faz os teste,,; e en'�ios
paro recebimen'.ol do Argo
l1aut<l, verinc�u "com S,l

lisfaçã-o que a indúst.ria

nacional supre [lIt'namer;ll'
a· demanda de �lta qUilJi·
dade e nível técnico dl'

mão de opra par" um t)".1-

J),;:,ll1o d.e;:ta env,(>rgadunl,
esp"cí:l,lmente '.enrlo l'r:1

vista 3 necessi(!ade de rf'C"

projetar .e. p;r;).n,j'�
part.e do 'O"lp"""",lo".

"isOl'iDment�,
...não .se ;ln.it:ia a

do "t:U :zmedio
)l.lIma. çf�inil (1�

quando. em cOlU�anhia do
Prof. Osvaldo Ferreira de

Melo, Assessor de Educa

ção e Cultura do PLAMEG,
professoras Maria da Gió-

ria Mattos, da Secretária de

Educaçào e Maria da Gló'
ria Bradenburgo de Olivei

ra, inspetora seccional ::ia

enSino, examinava a plani
ficaçào educacional do 00-
vêrno Celso Ramos.

BR:'\SfLIA, 16· (OE) - O

MINISTRO DO TRABALHO
, EM SÃO PAULO

Ministro do Trabalho

QUER SER
RECONHECIDO

Amatll"y Silv:t, irá ri S. PUl!·
lo db 2:i, para assistir h�
solenidades· do Dia do Mo

torista. Aproveitará a opor
tunidade para receber lid(l·
res' sindicais e' debater pro
blemas que afetam às cla\>
ses trabalhadoras paulis
tas. Posteriormente, irá à

Curitiba e Londrina.
QUITO 16 (OE) - O re

gime militar que assu�11iu
o poder no Equ�dor. após

_

a denubada do presid€.:ll c
0<11"10,,; Júlio ArOSeiUf;lll1..

pediu oficiallllL'11te :)<1.:·a

seI' reconhecido pela ('-iii
Bretllllha. O !}edido e-stã
sendo estudado !)t'la.� aD,',)-

4 MORTOS
PEQUIN, 1(; (OE) - .'\.

agência dt? noticias Novt'l
China afirmou hojf' que 17')
S()!d�ldf)S do Viel Han do
RuI. inclusivo 4 norteamei-!
can(IS, foram mlJrtos nunl

armlld,) oco]', íc]\J l,.!

dI') .Tong Frong.

SEQUESTRADAS
6 PESSOAS
JERUSALEM, 16 (OE) -

Israel acusou hoje a China
de sequestro de 6 pessoas.
inclusive uma família bel

g·a. As Nações Unidas infor
maram que os sU'ios con·

firmaram que grupl) cstú
em "eu pnr'ler' Os sequestr�.
(los na':e 'aI 8,111 ao longo. d�L
cos a suia llll<\llcfu
aprisionadm;,

.�(

necessita para ser cansa- reunir a 31 do corrente.

Numa comunicação ele que participa sua sempre qu('-.
rida Provincia, sua Santa Catarina, SANTA ATI!; NO NO
'\.1['; E NAS PERSPECTIVAS RADIOSAS DO SEU POR
.VIR, exaltam·no a memória, pela imprensa e pelo' rádio, as
mais altas vozes do pensamento nacional, para relembra_
rem que o seu leguu ao Brasil um 1"01 interminável de ex

traordinários serviços,
O sempre embaixador de S�LOta Catarina, o Embaixa

dor do Brasil de tantas vezes, entre as virtudes que culti-
vou com proverbial superioridade, inscreveu a da _amiz:t- O eng ..

Antonio D;.11�!·

de, Barbosa Viana, r,hefe d"

Bastaria lembrar, a propósito, que certa feita, convida, prejeto do reato)' bra3,lei-
do a disputar uma eleição para o Senado, que lhe seria - 1'0. declarou que tõda �(

simplcs NOMEAÇAO, esquivou-se elegantemente para que, consHução se .:!r:senvolvcu
seu lIome não pudesse prcjudicar a c:mdidatura dI) $ando-' no Ri(! sob a supervisão ,Is.

so Adolfo Konder, seu fraternal amig·o. indústria mecanic<l CBV,

Exeml>los como êssc, não acontecem mais.. em Bonsucesso, cn.:!;> ')

reator está inst.éllado

NOS, HES E OS CAVALOS
VI

Iwm�NS DE AltRUD/\ ItAl\IOS
Os grandes planos udcnistas de eletrificação üc

Santa Catarina, para efeitos eleitorais ESQUEMATI
Z.ADOS em ]�)"6, EQUACIQN_.\DOS em 1951 e PRO.
GltAMADO$ E1\I t-. ETAPA em J958, acabaram to
uus nnm CII{Ç1JLO VICIOSO de promessas, que tem,

. ,�r::�;��>�':0t5t� .. \���,hl�;!:�:�::�;;> ',:;c:�: �::
No jogo tnole- de . .consarução de grandes usinas

hldretétrícas. os govêrnos Irineu. Bornhausen e Hert
berth Hulse acabaram empatados, sem abertura de
escore: «) x O!

O primeiro confess'ou - discurso 'de 30.1.56 _

(1'''' só no último ano de administração consegui-a
EQUAOJON.'\R O PROBLEMA (sic), descartando-se
com essa afirmação sirnplorja do compromisso de
instalar as três imensas centrais do Sul, da Serra I'

do LitWal. .

O segundo, do PROGRAMA DE ELETR1FICA_
ÇAO EI\'1 1'. ETAP/\, com SEIS em vez de TRl!:S ust-
nas, deixou o seguinte:

1. - da usina de Chapecozlnhn _ nem

usina nem projeto;
2. - da usina de Marombas - nem usi

na, nem projeto, nem localização
certa;

3. - da usina do Rio das l<'lores _ olará
- um projeto;

4. - da usina de Santa Cruz - um pro,
jeto exigindo reformulação;

5. - da usina do Cubatão - um ante.

projeto;
6. - ela usina do Garcia - um ante,

projeto, sem projeto executh'o.
A mnissfLO governamental, no caso dcsta última

usina, do Garcia, é estarrecedm·a. Por convênio, as
obras de barragem seriam executadas IJelo govêrllo
da União e as restantes, dc geração c aproveitamen,
to energético, pelo gOl'êrno do Estado. Mas como es.

te, durante a execução das obras da barrag'cm, não
de"se um passo, não movesse uma palha IJara a rea.

lização concomitante da sua llarte, aconteceu qne ()

!�ayêrno federal desviassc daqui verbas pa'ra outras
usinas, em construçãu em outros Estados, cujas aj.

ministrações providcnciaram e executal'llLl\ correl:l.
tamente as partes que lhes competiam.

Se o go\"erno udenista houl'c"sc. durante li C(ln.�.

tl"\l�\ão da balTagem, encomendado o equipamento
cletro-ml'cãnico, se hOll\'esse·�contratado os sCl"vicos
do lH'OjctO executivo, da casa de fôrça, da sub.e;tk
çfw clevadOI'a e das execuções correlatas, com:l

in:lug'uraçâo da barl"Ug-cm, em Il)62, seria tall1l>ém '

inaugm'ada li usina, com 12.0(11) KVA.
LO'go ql1e o govetliador Ccl"o Ramos, au assuuHr

o !rovêrllo, se :�ssenhorou dessa situação. providen.
ciou :L imelliala realização da lJ:lrlc alribuida au Es.
taun.

COlllO o tcmpo não se rarefaz, não lhe Ioi }l0'i'
sil"t'l l"t'CUpCI"�U" o l1l'1'dido, pela' omiSsão criminosa _

por IJUl' lIão dizê·lo? - das gestões udenistas.

tal'n��l";:;�� '�(�7.�:l�li�::ç��:t�I,�llq;I:�;�n:n� �t: �I:��
na está com a conclusão llre\'ista para o lJrimeiro
srllll'strc do Jlróximu ano.

I'ela lllais stJl"rida das coincidências, o potencial
t1Ul' g'crad, de 12,000 RVA é ,justamente o necessál'iu
ao conSUlllO dll Callital e municípios vizinhos, o quc
\'ah' dizcl" quc cssa demanda tilda, não fossem a in
cúria e a ini'pcia udenista, poderia hoje estar seno

do llil"igida Ilal'a o Vale do lt.l,jaí, livl"amlo-o do L':L'

cjonanWllto que (I castiga.
Conclui-!,oC, [aee ao eX)lostu, llue os lJefl"antino�

Uflo:nisja� da AssE'"tnbléia, quando berram e crocita�
('n: tÔPLO desse racionamento, apenas externam os

,çompreensíveig remor.sos que Jhes vi.o e.ias co

.;';�:\' -;ciências.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!ítIRA TENIS CLUBE - SABA.DO - 20-7-63 APRESE1� T/\ "Bossa E Jazz" COI:vl ElIS REGINA CANTORA DE RIi.DIG E TV E O CONJUNTO "Bossa Ouetri" sonm
.

LOfíllNrclO ÀS 20 HORA) - TRAJE ESPORTE - RESÊRVA DE t«�AS: JOAlHERIA MULLER

!mprêla ldilôra "O Idado" lida. i " Victor Haedo:
.

Tel�r:n���:��;��;�!a;��';I:O'19 Brasl·1 exem,pio' p!lr'aEnckn-ço 'ftJegrárM."o EST.tOO U

DO>::�::"�;�;;;"d::::,�no �lconte��77e(Jk�5 'Sociais.
América Latina

CHEfE OE nEDAÇc'O
'

�--;::\�1' r M
..�L..�

Antônio Fern:mdo do Amarar e Silva ,,'
--��-----' _!-----'--�------

El1!llJETA.S EM fOCO -- UjSAL BAUER' (PAUl.O
MIR1AM) RECEBEU PARA !l!ooAOAS DE UISOUE

1 _ Fantasias premiadas lIl,) caraava' 9 _L A Dirfl(/ão do) H0te.1 RoYill maueu-
brasileiro circulam pela EUltOpJ:, r ou (�fJmil1go ú1timo seu novo 1: mode ruo

'" re"ta!i.rante.
2 _ o sr e Sra Dr 'Paulo Bsuer F";":_l��

rMiriam), em seu -nncàüco e oartameo

to reuniu a:nigos !XITa um ba te-pap.. .
:'('-

gado [I uísque.

RED.\TOR·SECRETARJO
Pérír-les Luis de Medeiros Prnde

RCn.\TORES
Osvaldo :II!elo

Pedro Paulo Machado
,

T'l"BLICI nADE
Osmar Anuõruo Scblmdweín

:O;F:CRET,\lUO t:Ol\IERCI.\.f�
Divino Mariot

DF:�>1'(). DE ASSIKATt:R_\S
l\f�_jpr Virgílio Díns

pror. Barreiros Filho - Pro". Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo r.nco - Pro;. Fcrm-mdo Bastos
- "Prof. Aloídes Abreu - p"()f. Othon Gama
ó'EC'ft - ar M'fton Leite da Costa.- Dr. Ru
bens -Ccsta _ Cej. Cid Conaagn - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Limp-e _ Ftavío Alhf'rto
ele Amortm - Arnntdo S. Thiaso - Dornléoio
Soares !

r:I'(lnili'tll,,·Snl'iai-::
zurv Machado -- Lázaro Burtolomeu

Gilberto
Pni\'a

E"llnrt('''i
Nnhns ---,-- Muury BOl'g(';; - Gilberto

Cn',nica�
- Edson Nelson de Ubaldo
L xrarcnío Medeiros Filho

_ Luiz Henrique da

.\rtt'''i te I.iterutura
Salim �ri[!ucl - limar Carvalho � Jair Pran
cisco Hru'nrus �- Cecrge Allu-r-to Peixoto .- Ljn-
rlolf Bel! HI�dl'igQ de Há ro

COllu'lI(,íri,,,,

nEI"'l';:-'I';'I'�:\jfl:;''!_
Rcprescntur-õos li. S: Lara Ltd
senacor.nnm.» to -'- 5 andar.
Sã-I) f',.u{n Rua vttona 6:", _;__ ccnj. 32
I�iklll .\l{'p·l' btOP,tL --.R_ CeI. vtr-ente. 45(,

11t-l0 IhlJ"iznnk SIP - rt.ra dos Carijos, n

-- � audnr

�f:�t�! 0t�":1�;���1��t� ��:�ú��;�: tl�:l����l\I;�
contr:1je df' :,c!"Jrdc' ÇOl1l .1. tabeh mn _\"lg"or.
ASSINATl'RA A�iLAL ·(";o5.3.000,OU·� \'ENDA
A'.'('15,\ CR" lll,ll(l

(A (\i\"('�:���ii\:�[[:", "�'I[�'�''i�:�;�;���i\�:�I�;;�:�';mçt'ltos

Rio (GB) R,

FAZEM ANOS HOJE:

_ sr. Arnaldo Luz
_ dr. Altamiro Silva Dias
- sr. Nilo Bnlst
------'- sr. José Salin Filho
- sr. Claudio PicoU Santos
- sr. Oscar Soares de Oliveira
- sr. dr. Paulo de Campos Moura
- sr_ Acelino cios Santos Sóuza
� sr. Victor M. Silva
_ sra. dr. Francisco P. Braga
_ sra. Celina Wall da Silva
_ sra. Gisela Busch Wanderley
- srta. Zélia Ramos de Oliveira
� srta. Piraci Lêa Kalfetz
_ menina Sônia Maria Silva
_ Dr. Rubens Nazareno Neves

NASCl1\fENTO
Encontra.se em festas o lar de nosso particular amigo,

sr. Reni Machado e de sua exma. es!)ôsa sra. Marli Macha

do, com o nascimento, no dia 14 do corrente, na Materni·

dade dr. Carlos Correa, de uma robusta garotinha, que :18

pi!t batisma1 recebeu o nome de Ioni.

"O ESTADO", deseja a 10ni e seus genitores crescentes

\

r

felicidades

NA CÂMARA DO DEPUTADOS:
OSNI RfGlS fALA 1óBRE

FRUTICULTURA EM nA (ATARtNA
BRASILIA _ Na Sf'- ú>j

de 25 (1€ Junh" Depl,ta
tio Osni Régis Ptio. se,.

oqDpou a tribun') dCl' t

mara, no Peque:.10 E"jl(>
diente, para tece:_. '-'Qusictc-

se ab('J'dou o as",-lllto

sent::ll1do uma :('ilga
de l'<lZõeS que ac:onseilHnt1

um maior il1C<;,'11",ivo p''H'

park do PodeI' ?úb!ÍC.c já
que'] clima apro9riéldo q'.le

se verifica e,.;yecíalmer:te.
na n�giã,., serl'ana do seu

E�tado é o ac�mselhad:) 1,,,
nJ cs:-;as ativida:les po:ien
dI) ll,esmo apresentai r('�

suTta\fos sUl'preen,r('ntr�.

Situou a que.3tão Lun

bem. no que lliz lespeito aI)

Munic'ipio de São Joalll'l.rn
onde aS condições são ;)S

mnis propicias j:>ara 11:,1

serviço dessa natureza. Pe

diu a liberação de velbas,
já constantes d:) 0rçamen-

betief:ei:1!

_ Festeja aníversário amanhà. (l 'D-e2
Abol Avila dr-s Santos.

em nossa cidade de -sbow'' ôe vi'llií'J e

sua ineiocnca v("'z no "Sambur-. Bar

15 � Brotinho do socíetv ttajatecse
Marta Tereza Almeida: -recet»: conv.ua
dos amanhã em sua rcstdênc!a para um

jantar »mertcan.,

em focal _. En- 11111

chá
em nossa cidade dominava a' .et.iqllêt:t
-Lr nal' en_tl"l' .as. mais rcteganres d-r reu
mõo. 16 ....., Na cidade rte Concórdia,

8 - Nu da f'i'lternid'.ldc Ca:rll'''h
cenmõura de 1\

zou-�'e m.us uma vez a d-

suntuoso "D���ile Ba11gU"· nos,
.

da
Clube "Sadia' - M,lIs de duas mil pes
S01lS vibraram quando desfilavam r- Im:!

passarela de 59 metros: as 12 srtas que
disputaram o til,ruo "Miss Elegante 13ln-
gu". �l .�

, -

I f

Dutra

Gurlherme. d(') cnsnl Dr

Grillo IAnibl que teve como
(J Sr (> Srp.. Dr' l4.arco::; FI,Tck

CAlMAS: C
-CENTRO -

ARIAm DO DIA
- BAIRROS-

sãojosé
às 3 e 8.)10r"s

Victor Mature
Christian Wclff

Marlon Micha!;'] HedY Lamar - em -

SANSÃO E DALILA
--'--- CpnsUra: olé 5 anos -

às 7 e 9 1/4 horas
_ Cen,:uru: até 14 an'''s -

AMANTES PROI-=1IDCS

Çen"'UlJl: abé 5 ano' -

mz impérioJec'3 Valadàe
ODETE LARA

::'"BÕCA
as 8 h01'U5
Renato S,t1vatori

Marisa Allasio

DE OuRO"
- C('nsur�: até 18 iIllOS -

roxy \
OS NAMORADOS DE MARISA
- Cenf<ura: até 14 anos

à_� 5 e 8 heras
I\evin C.orcoran

Gene Shelden,
rajá

O MUNOO FABÚLOSO DO CIR�'O
'às 8 horas

Scott Brady
...,.. Tecnicolor .-

- Censura: até 5 ano_:; - A FúRIA DE UM CONDENADO
- Censura: até 14 uneS -

MUSICAL BAR
PARA tr"-T BOM PA�SA TEMPO COi\1 SU,\ FAl\f'{L1A. __ Rl:l1Nl{)ES SOCTI\JS

Drl.NÇANT8S COQL'ETEIS -'- FESTAS DE ANIVERSAR1f)S CHÃ

nANçANTES - E'l'C.

A'1) ..\R TERI!EO no ROVi\T, HOTEL - Td. 2:'1-; !Portaria)
,

,

surpresa _!)rr ter sido t-ec.i- visita oficiai a.

nhecid'), informando r.ne não '-pretende
pretendia percorrer. desta vez, por
percebido, vários ES�:lac.,> voo

ANIVERSARIO
DE S10 AMARO:

DEP. ROCHA

FARIA
O deputado p';ulo Ro�hu

Fnria a,presentQu, na A;;;;em

blé'ia Leg'islntiv3., pro';':SI

ção no sentirIa (le qt'_E' rt

Casa cnviasse (;c:ipache; te

'.i,egrafico ao Preteito ��
nicipal e Presid{'nte dr, Ca

mara de Sanü}. Amara' rum

primentundo referidas ,IU�
toridudes pela p;;.�sagetTl .d,)
50. aniversári-:- da insia;a

cão do !_)fogressi;,ta murll'

�ipio O requerimento [lo

deputado Paulo H,ocbn. ,Fl
ria', aprovi:ulo por unamn.l

dade, egtá vazado nr:,;; se

guinte� têrmos:

Senhol' Presid8nte:

Requeiro a V. Excia." ;:f.Ji11

CONSELHEIRO GERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA: fundamento no l�gimf'f'lCl
Afim de tomar parte nos festejos comemorativos ao· 20 Interno,

j
seja expedi,l)

anÍ\'ehsário de fundação da Federação dos Comerciários mensagem telev.ráflca e<:)

do Estado do Rio Grande dó Sul, fOi convidado especial· Srs. Pref,eit':'l Munidp.al I>

mente pela referida F€dera(:.ão o conselheiro Geraldo Com- Pr�sidente 'la Câmara r!e

pos de Oliveira, titular- do Conselho Administràtivo do. Vereadrre;:; de I:anto .�'.na

IAPC, no qual representa a classe profissionaL Em 'sua}" ro, -cuv1iando t''Jugratnb-
viag'em resolverá varias problemas de interesse da autar· ç�s pela p'lssage:l'. do C1.'.1in

qu:a e dos, sindicatos vinculados ao JAPC. to aniversário da inst,"_l�,

ção daquele Municillio. l.:�s
seguintes têl'ffi05:

s. s. 0111 10 ele jull,'} d�

1963
Deputado PAULO RCO:L\

FARIA

RIO, 16 (OE) _ O 0:

membro d,:, CO:l&dillo l!t':

Govêrno do "Jruguaí e

autal senado!', s: Vk::.ir
Haedo, díxse, ao chegai: .io

Ri'o. sábado a u-rdo '!)

"Princesa Leo!)olóinll". (pie
o Brasil é um exempio -ta

Améríca Latina. nnde-" cá

tantas oríso., c: rev-'! i

bnl"i:(�!ros, jn-íncípalmeute
a Bahia. Quer ver o p"v".
n comércio, a tndústría. e

tudo o mais, corno SI11"_r'L('�

particular.
_ E' a pi-imelra vez

30 anos de vida p0"_'i'.\,

b sr. Hãedo act'edita 1"')[:

a próxima conteréncte :':.1-

ternacional da Paz, c-nt

��t��:\�ll���S�� s����ó�;{�-
no mando. Exaltou o p.rp-I
dr Papa Joao XXIII ;J"ra

o melhor eniend;�ento 2'·'_

19·7·(;1

poiment.o atravps

precatória.
de cartrt

parecimento prematuro de ser adorado, boníssimo e ines-

TELEGRAMA

A,.-sembléio LegislaLJva
Santa Catarina ,,'1.p1"oV"a:lflo
propocicão deputado f' 'ltIC

Rocha- Filria vg envia. Vl,

tos congratulatórios tralls�

ClU'SO hoje qll;nt� aDÍVf!1.slÍ.
rio iastalação êSOl€ munki

pio vg confiando prQgl'e'JSo
continuo mediante at.u.a

ção profícua ilustre chefe
p,...der vg saudalido p,-,vo

quecível
'llOBERTO,

ocorrido a 28 de junho em Põrto Alegre, anue residia, vêm,
por êste meio, expressar o seú agradecimento a todos os

que lhe têm trazido palavras de pesar e solidariedade pela
grande perda que acabam de serre- .

� ..

:111\, �REV!OENCtA SOClhL
,

,

__ a_ (Mio.. Vhvtt.r_.L:c'J
i

PUNIÇõES PARA OS FUNCIONARlOS QUE ATRA·

SEM PROCESSOS - O ministro do Trabalho e Previdên·
cia Social, sr. Amaury Silva, acaba de mandar incluir no

plano de reform� do referido ministério, instruções rigo
rosas sobre a fixação de prazos para a solução de req'Je·
rimentos e despachos em processos de beneficios dos tra

balhadores que descontam para os Institutos de Aposen
tadorias e Pensões. A instrução preposital ou inadiverti·

damente, atrasem processos ou protelem a solução.
Como é do conhecimento dos interessados, é grande a

reclamação no que concerne ao atrazo com que são des·

pachados os benefícios de auxílios doença e outros que exi

gem despacho imediáto.

Apresentamos uma solução: nomeação de concursado.�!

SALARJO MiNl!\tO CRIANDO PROBLEMA

Obrigatoriedade de pagamento do' sal.irio profissional pal'u
os médicos c dentistas, na base de três salarios núnimr.s
<la região, lodos os sindicatos do p:Vs estão enfrentando

um dos mais sérios problemas financeiro. Como se sabe

os sindicatos procuram solucionar atl'avé:it: de seus servidu

ços médicos e dentarias, as imimeras deficiências que
apresentam- os nossos Institutos de I>revidência. Um • mé

dico que prcsta serviç.os a qualquer sindicato, p01' exêm·

pIo na L'idade de Blumenau, tem que perceber um mínim,l
de 51.500,00, de acôrdo com a lei 3.999. Some-se um mé

dico clinic(I, um cirurgião, um ginecologista e um dentis
ta mais as despesas com íuncionãrios, aluguel, luz, ex·

pciliênte de., Arrecadarão tanto assim? o cargo de l,resi·
dente de um sindicato, nêsses casos é um lugar de sâcrifi·
cio.

'--xxx---

ESTATUTº 00 TRABALHADOR RURAL: - caberâ
às Delegaçias Regionais do Trabalho a aplicação da lei que
doi aos trabalhadores do campo os mesmos dircitos no in

cante à CLT. Resta saber se as DR estão ou Dão -IqIamUla·
das para enfl"l'Rta�m esse t1ÔVO volume de processos.
Uma das s(lluç,õcs é a que apontamos aLima: nomeaçio de

concursados.

DELEGADO DE INSTITUTO: _ Ao apagar das lu

zes, em um dos últimos atos o minist.ro Almino Afonso
esclareceu quem pode ser delegado de autarQuia de pre
vidência social. Reivindicam há anos, os sindicatos, o di
reito de indicar elementos de sua escolha, fossem funcio
nários ou não, para preenchimellto. um'a determinaç!.o
legal que vedava a elementos qU� não fossem funciODá.tios
o direito de seTem investidos nas funções de delegados.
O ato do ex-ministro, considerando o cargo como de con'

fiança, removeu essas düiculdades.
Os' Conselhos Administrativos das autarquias, se en

tendel'em, poderão nomear elementoFl classistas, atendencto

..
1i!_!!!i'im Q ��jQ,Ql M� �lMó,to21 �............_.�_' _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CLUBE SOCIAL· PAINEiRAS QlJltM FEiRA -- BINGO DA.NÇANTE ÀS 20 HOR.l\,5

Civis e militares 'querem vinculação
dos vencimentos ao salár[o mínimo

SI.
'

_Á].DO"au

o TRABALHO DA CODEC o trabalho que pertence ti

CODEC fazer em verdade está sendo feito e já tem sid0

mencionado em nossa coluna como publicado nos jornais

desta Capital.
E' preciso entretanto não confundir esse trabalho com

os cuidados que estão a merecer outros serviços como (1$

de ruas de calçadas e outros tantos atendimentos que cn

bem á administração municipal, além de tapar buracos o

cuidar dos jardins, etc.
Si esses scrvtços fossem tambem cometidos á cocec,

então, que sobraria á Prefeitura para fazer?

Nada? Não é possível.
Mas isso não seria direito e os trabalhos que estão

pedindo, exigindo mesmo toda a atenção da Prefeitura

como cuidar da Avenida Hercílío Luz Iria da Avenida;

não pertence á CODEC fazer a não ser Que Queira aumeu

ter o vctume de serviço que já lhe pertence e que lhe esta

afeto.
Precisamos dar á Cezar o Que é de Cezar ,

QUI:ST,\ VOLTA AO MORlm - A esperada QUlNT\

VOLTA AO i\10RRO. (corrida de bicicletas), que o Depar·

tnmentc de �sportes (Ia Radio Guarujá vem desde alguns

anos promovendo c sob o patrocinio das afamadas bícíclé

las Monark, já tem data marcada para dia 2S do corrente.

Estarão presentes na pista corredores não só dêste

Estado como os de outros do Sul do país.
Como sempre acontece, os norianopolitanos estão eS{I'"

rundo com verdadeira enetedade a interessante c?mpcti·
ç:ão ciclistica pa.-" animar a ,"Ida esportiva dêsta Capital.

CCMSELHOS DE BELEZA
NOVO TRATAMENTO PARA AS

!\IICOSES DA PELE
Dr, Pires

As micoses não são mais do que afecçõe, prori.�zid<l�
por cogumelos ou fungos. As que aparecem na pela ccnsu

tuem casos de racn solução desde que atacadas pelas \'a/

rias íccõea e unguentos existentes no comercio. Já ames

mo não se pode dizer, entretanto, das que se localizam nas

unhas, cl.amaaas anie;gmicosc&, cujo caráter de rebeldia

cescrteve a argclcin dos dermatologistas, sobretudo os que

se dedicam ás questões de estetica

Um outro tipo de micose, o tão conhecido pé-de-atleta,
tambem se situava na area dos casos dificeis.

Tanto um como outro. entretanto, reagem espetacu

larmente a um novo tratamento que .vem dando desutta

dos os mais animadores possíveis, Trata-se de um antíblo

tico prcduzidn pelos mofos da mesma ramrue que produz
a penicilina.

Esse novo medicamento está sendo empregado sob :>

forma de piluhs e varias laboratorios já o estão produ
zindo em larga escala. E' possível que para o futuro, ve

nha o mesmo a ser empregado em forma. de loção ou

pomada.
O mecanismo de ação da droga, a qual {oi batizada

com o nome de griseofulvina, efetuava·se de "dentro para

fora", isto é, usada por via oral, faz com que as celut.ls

encarregadas de produzir ceratina fiquem dotadas de res,

sistir perfeitamente aos cogumelos persistindo tal capaci·
dade durante o processo de ceratinização,

A ceratina, para melhor conheci..nento dos nossos le'·

t,)res, ê a camada de celulllS mortas que forma a partI.)
mais externa da pele, pelos e unhas.

Em relação ao esquema geral do tratamento devemc,s

dizer Que o mesmo deve ser prolongado por umas quatro

semanas, na base de um comprimiào ou pllula. quat!·o
vezes ao dia, para os adultos. As crianças terão as dos!).;;

dtminuidas, conforme a idade.

As infecções que se localizam nas unhas ou em cer·

tas partes do corpo onde a pele é mais grossa, como na

planta do pê, por exemplo, requerem um período maicr

de tratamepto.

Final�nnre
devemos dizer que o tratamento com es,a

nova dro deve ser feito sob a supervisão medica. Não

esquecer ue se trata de um antibiotico isolado dos mofos

da mesm familia que produz a. penicilina e, portanto, cu·

��� : O�tl�i;, �;t����'.�:e:�=;çã�e c�.t:�:�li;;;:��
observad assim como, ainda, leve diarreia, nauseas e

dores de beça.
Nota: Os nossos leItores pod�rão soliCitar qualqu(.r

conselho bre o tratamento da pele e cabelos ao médÍ('o

especialis Dr. Pires, á rua Mexico, 31 - Rio de Janeiro,
bastando viar o presente artigo deste jornal e o end",·

reço compl to para o resposta.

Preparatório Continpnfe
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO!
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA
- Bosead" nps maio:. modE'rnos �roces-sos pedo
CURSOS ESPECIAIS
glgicos

- Dirig'ído ;:M!lc:

- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS
Faça sua 'inscrição ó Ruo Dr, Fúl"io Aduccl

90 24 de Moia 748 _ 1 andai
- Equipado com máquinas novos.

RIO, 16 (VoA.) - sebe-se

que os militares iniciarão
amanhã nesta capital, em

reunião marcada para as 16
horas, no Clube Militar, a

batalha pela vinculação dos
seus vencimentos ao maior

salário·mlnimo vigente no

pais e a equiparação dos
salários dos segundos te

nentes egressos da Acarte
mia MlIItar, ao nível 17,
universitário, dos servido.
res civis.

Pretendem, ao que con.

seguimos apurar, nesta reu

nião, prestar grande bomc
nagem 1\0 marechal Augus.'
.10 Magessl, domingo pOsto
em liberdade, após período
de pri'<iio de dez dias. que
lhe foi imposta pelo mtnts
tro cn Guerra, Também

pretendem os militares con

seguir restaurar a hterur

quía salarial da elas., (11\e

consíderam bastante atino

gida. nos tiItimos tempos.
Por outro lado, a União

Nacional dos Servidores

Públicos e os clubes milita

res anunciaram a ronu.i

cão de uma frente üntoa "e

servidores .das dua« d"'i'

ses. tmru lnts-r- nela pnrn"··'·

oâo da víncutocâo de ven

ctmenros. tendo, inclusive,
o nresídeote do Clube Na

V.<ll. all1"';".<Inl,(-' Duoue Es

trada. afirmnrln C"l"P "eln fi

r-ase rte vída nu rlp. mo-te.

t..<Int.n ''''''rI. r-tv!s como pnru
(I" mi"'il'lres".
T,pmh"nl' pind .. o almi-on

te nll'1Uf' �«trij.d<l rlllP f<;<;fi

critéri9 _já foi actotaõo p".

los governos da Guanabara

e São Paulo, que "consíde
rou estarem organizados e

cujos responsáveis não per
dem de vista as legitimas
aspirações de seus servido
res'',

Disse igualmente que os

milítmes, em proposta en

caminhada há dois meses

às autoridades oompeten
tes. advertiram da neces

sidade urgente de ser Im

plantado o sistema de vin

culação de vencimentos ao

sarértc-remnte. Nesta pro

posta - informam - <�x·

plicavam que se o satér-o

miníma dos trabalhadores

é 'neceseérro à munutencãc
da pnz sooíaj, a víncutacão
de vencimentos a êsse mini

mo é vital à sobrevivência

das fôrças armadas, que
não podem e nem devem
ficar â mercê das especula
cões polJticas.
Concluiu, o almirante Du

que Esr'rada. anrmandn Que

a advorténcta dos mm-a
res foi feita em maio "e de

j;_;lho para eã. vimos a agi
I<lrão quase tomar conta
do cais. Isto rever-c cip' ''1'

rnf''1t.f' a uremênetn da vin

ru)ar>i'io de vencimentos nn-

1'1'1 a pll>"l1tenção do regime
democrático.

Os militares estão r-ou

rtontes em erre �11'l<; relv.n
dirnri'...., _ "",,,,1 17 l�n,.., �<;

''''''''JUdos tenentes, híerar-
011i'l. salar-íaí c, prmeíual
Tl"'f'nte. vtnculw-so de v-n

cimentos no snll'i,.;n mi"i
mo - .'<er?,", .<Ilpnrlidas pelo
Connrcsso Naotonnl.

CONTINUA SUBINDO O CUSTO
DE VIDA

NAÇOES UNIDAS, 26

100'1 _ A deWgRÇilo cuba

na anta as Nações Unidas
anunciou hoje ter escrito

aos chefes das demais de

legações para adverti-los

das medidas adotadas pelos
Estados Unidos, "que podu
rão limitar os direitos de

todos no futuro".
O comunicado diz que a

carta. chama a atenção dos

delegados para "os obstá-

cuias que as missões de vi

rias paises vem entrentan

do nu desem;ol.\'ilnentr,J; � ......

suas funções, devido às

medidas adotadas pelo gn
vemo dos Estados Uní

dos",

Cita como exemplo o fato

do governo do presidente
Kennedy recentemente ter

oongelacto todos os ruados

cubanos depositados em es

tabelacímentos bancários

DECRETO No, 172

---�---------_._----

FLORIANOPOllS: LUTO OFICIAL

norte americanos.

O Prefeito Munlcjp�; rir

Flol"ianópolls, no u�o dj!

suas atribuições,
CONSIDERANDO,' a � Ita

personalidade ooliticd ,�

intelectual do emil!z�l�

Ji:mb,.'X""dor( Edmundf) d�

Luz Pinto. 'rerent.emell��
falecido 110 Estado) da G,H;

Il'abara;
CONSIDERANPO 0$ !'>( �>I

relevantes servi:;os pre,"�,�
dos <) terra :;!:'Iarinf:f:'().

projetando-a ;1.; c;.":l'ario

da vida n'lciCn;ll:
CONSIQZRAIII"lJO n S.J�

inequívoca vQcaçio Pj;';, as

mdhorc.� aflrma'�ões d·; 1i-

derança. mercê dO seu �'ri·

Ihante talento e admiri:','21

capacldêlll,e intelectuai:
CONSIDERANDO qu'.' o

Estfido de Santa Catal'i:13

dC'plora a perda <!e uma dp

suas mais alt.,s cxpressõe�,
CONSIDERANDO :-:€1' mil,)
deste Muni'cípio.
DECRETA:

Luto .--ficial no MunkJp:,]
por 3 (três) dias em vil"'I

de d� falecimento do l'll1-

b,lixador Edmundo da LIIZ

Pinto.

16 de Julho .li'! 1963

WALDEMAR VIEIRA
Pn'felto MllJlicipn'

REVIRAVOLTA NO CASO DO ESPIA0
RUSSO QUE FUGIL PARA O OESTE
LONDRES, 16 (V .A.) -

Um porta·voz da embal�;1-

da si\'iétlca provocou sur·

presa hoje no lançar dÚvi·
das sôbre a identidade do

espião soviético que fugiu
para o Ocidente, há 18 me,

ses. O porta·voz disse aos

jornalistas que um homem
chamado AnatoU Alexand:3r

Dolnyt!iin trabalhara na

embaixadn russa em 1961',
mas que não era um deser·

tor e que o mesmo atual·

mente residia· em MoSCOl:.
Informou-se que os fun

('ionárjo� do Sertiço Secre·
to em Wai;hlngton estão ir·

ritado<; por ter sido reveb,·

da a itlentldade do deserto!'_
Ag:ora o caso acaba de so°

frer nova reviravolta, �'I)

momentos em que os esclln·
dalos de espionagem saro.

dem a InlIlaterra. Um fun
cionário da chancelaria bli
tânica, numa entrevi&_tn com

a imprf'nSfI. recu�oll ['nnn�'

mar se os norte-amerka·
nos estão irritados pela ma·

neira como foi tratado O ca

so Dolnytsin. O porta.voz
britânico também se negou
a revelar se Dolnysln esta.
va na lista diplomática du·
rante os nove meses em

que serviu na embaixada, a

partir de janeiro de 1961.
HaVia um homem com ês�e
nome no pessoal da embai

xada, mas figurava somen·
te como adido.

Qualquer que seja a iden·
tidade do renegado, nlo
resta dúvida de que o Od
dente o considera como

11m homem muito valiOliO.
Os ocidentais esperam qÍte
sua utilidade se "prolonltue
nor anos, jâ que estai fami·
lhrizado com o trabalho
de esnlonsRem �ovJêtica ti
com ae; medidas de S61n1rM"!..

('a. Por êst& motivo, ten'lf'
se Que os rtls.'ms possa."'ll
tent.Jl.r seq1.!CStrá.lo
sil,,�in:j·lo

..
. I

...e as horas se contam em prazer
Os d�ts... uma espontmea alegr.ia es'n ca.d�"o gesto, em

�apalavra .. _ o prazer'em comum dQ _mlt.D1.('o cJ.g�l'ro:

d.e ft, ",0. seletos. sua'l'es. ouidadosamente combinados.

Junlii Governãtiva
deter grande

riores, Neftali Pence, que

'�UITO, Equador, 16 (VA) era embaixador ('TIl w.r-

- sentes competentes dia

seram hoje que existem

pelo menos 200 pessoas de·

tidas -em todo o pías, em

sua maioria elemt!ntos liga·
dos à extrema esquerda Oll
considerados como riscn:;

politicos desde que Ul!13

Junta Militar desfechou um

golpe incruento contra o

presidente Carlos J. Arcse·

mena. As autoridades dis·

seram que tais elementos

já for:tm ou serão em'iados

para o exílio. em avixes mi·

litares, que já estRo pron·
tos para leva,.ntar vôo. Ofi

ciaalmente se disse que na

Penitenciária Garcia More·

no, de Quito, encontram·se

51\ destes presos. Entre oe;

detidos \ figuram quatro in·

dividuos que visitaram
. Cuba e que eram dirigentes
na zona de Cayambe, da

Confederação de Campone
ses do Equador (CCE). In·
formou·se ainda Que em

Tendei. tradicional foco co

ntunistt'. situado entre flS

TlfO\'incias de Guayas e EI

Oro, outros 29 agitadores
foram d(>tjdos. O chefe do

Partido Comunista equato
rinno e seu lugar-tenent�
ealram em mãos de uma

_,:Jatrulha do Exêrcito e fo·

ram trazidos para Quito,
sendo detidos na Peniten

riária Gare'ia Moreno. one

fi 'uma fortalf!ZI;I construida

no' SéI'!Ul.o pasSRdo. Tambtim
S(J informou QUe trés e�tu·

dantes Sf! asilnram na em·

bahtada do ChUp.
UTrl9. fonet chegada ao

l!"ovI!mo disse 'Que haverá
pm(l1ndu modirtcacõp.s no

!lE!rvico exterlúr", cUiÇ)-'pes.
�oal. dt;: confonnidade com

o ni\vo oroe:rama de rp'l'

tHr-ôp'!;. sará redu:ddo no;N
ve1 ....enlfO. A fI"'"IrIJ'mi:.r-8eã'l
�n{ renU:ZRda tão lrnlO V'

-Vl"P..cJSe ano oais O n6vo mi·

,n[<;ll"o das Relações

milHar
número

shington Adianta-se q: 1('

Ponce, está se cmpenhamlo
ante o Depnrt:ullcnto de Es·

tado düs ES1ados Unio.lS

pelo pronto rcconhecimJ:n·

to ela nova .JullIH Governa1i·

va MilHar,

Extra·oficinlmpnte se .;n·

formou que 11 Junta ('51,8

prcpar2nclo um documento

110 qual serão revelados os

supost.,s atos de corrupçflO
que, segundh se alegã. fo·
ram cometidos pela admi·

nistração passada.
Entretanto, se confirmt:ll

hoje que S'Ímullânelllnúnte
com o golpe mililar, os bano

cos receberam instrllçõ�s
de bloquear os fundos elns

contas oCiciais. Julga·se que
o golpe militar supere em

tudo ao que ocorreu em ju·
lho de 1925, no qual tam·

bém gov�rnou uma Junta

MUitar, tanto em númcro

de detidos como em outros

aspectos, mas principalmen·
I'e pelo programa de trans·

formações sociais, adminís·

trativas e politiclls anunci:l'

do pelo nõvo reg-ime.

ESCRITOR lO DE
.ADVOCACIA

I\D\"(}('.\DOS:

Dr. Osvaldo' Bulcão Viana

Dr. Frooerlco G. Buendgens
Ac. J, M;\rclo Marqtl�s
Vieira
Ch'cl - Comêrc:io _ T�ah:l.

lho - CrimE'

I'HE"ID�I'\CIA SOCIAL

Ext(i!'

Recursos - Aposentadoria
Rua Felipe Schmidt. 52 _ !

andar - Conj.' 5
ones:� e. 265..7 _ Horá

I"io: 9 ÜS 11 e 15 às 17,:10

do Equador man�J
de Esquerdjslas

CO!UO o rnso reconte no

Equador, onde o poder ngo
ra {'51 ri em mãos de tuna

Junta �lllirnr. O Minl"tério

SAX JOSÉ, Co;ta Rica, l'l dns n.�l:lliücs Exrcrlolj('s
- A Costa Ricf suspenderã preIJ('l\iu o embaixador

suas relações diplomáticas
com o Equador. Esta decio EdmU"c!o Trejos para que

aguftrd(' inStruções, esperp.n-

são det:orre de sua norma do-se que h Conselho de

cosr.i JUCA SUSPENDE

HELAÇOES

imern:>.('ional de não reco

nhe{'er os regimes oriun

dos de golpe militares, tnl

Govôrno, nu próxima quino
ta·feir,l. lorno uma d(.ocisüo

definiH\'/\ sührro o :lS:'ltmtn.

M OT O N I VE i.'ADORA

MALVES
NACIONAL

• fabricação alllorizada pelo GEIMAR

• leslada e aprovada plllo DNER 8 OAER

• tamanho especIficamente condiciQnodo às e'lw'Idns

mun'c'pa's

• economia _ rendimento � versatilidade

• motor diesel
j

.10 marchas à frente e 't 11. r-'
<

BONS PLIIOS DE PIGIMEIRO

I DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O RIO GRANDE 00 SUL

E SANTA CATARINA

TQBRESB.A.
AV. JUL::aa:T.2;�b;A� �=�LEGRE (
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YEDA MARIA VARGAS, Miss B"jt,il, -- -------- ._- _------

i�f;!;eO�fS�a�Oni::!::� e�sp��:::OB�,'�� ----Carta da A IemanhaNa'minha ovlnião estará entre as 15 fi-

aR��:E:?'�la do fal"i�:::�S,,��n���;l�;;����,�s j����;loD�� �:'��� P'rob Ie IHas do tnsino Primário
baixador da Luz Pinto, ocorrido na :lC- e Wilson camarg-. acom!)anhadus .U Dr

gunda feira no Rio de Janeiro. Ont�I!I, o Olímpio Ludw.k. O.� dois prtmelros

SãOI
Professor Dr. Hermonn

Professar Santiago Dantas, falou sô.rrc o construtores do Edifício cam!1or.ú. n ,.' M. Seorçen
grande catartnense. Di! 'rv-ccntíne.net balneárí-. do mesmo nome. SãJ -ambem Os ministros de Educa-

�:r:::!�d�� meus sentimentos a Ira:nl �::;::�s da sociedade de curttma jndO. �:;��;,:t��i��:��O:I:
bcrcrcm um palno de co"

RECEBI VISITANDO � rêncía paro teda a órea

cr-nvíte 1.10 Tenente Fernando Serrati-
. Blu�e?au, ont"m, 9'::If')V,e·tHl'l�(", .U te- cultural da Nação. até ..

ne, cara asststtr à Solenidade de 'lua nas Silvia Hoe!):::ke da Silva e 'r [Ira Ka':l- 1970
Formatura no PoSto de 20 Tenente. Da ting Btttenccurt. aeorr-punhadas da S!'1·b
próximo sábado no Quartel ãa Policia Dr. Atlerbal Ramos da Silva.

Militar.

ou incluindo o nono solução porque não se f'i"
eoc escolar obrigatório X.J U ��sição sccial de
8.t.OOO·

.

uma profissôo por mele
A relação absoluto en- de medidas qovernamgn

tre números 'de professo" tais. A própria sociedade
rés orlmórios e alunos tem terá que scluctoncr o pro
melhc.rado: blema, refletido na pirô-
1939 para um professor mide da educação e formo

36.6 alunos çõo baseado na Alemanha
1960 """ 32 alunos Ocrdental, nos- 80% do

Sendo a cultura e o en O problemc é diftctl. A populaçôo que passou pe-
sino da soberano cornpe- COnjutura econômica pro- lo ensino prirnérto de cu-

DES�E .êncla dos Estados e nõo vcccu na Alemanha Oct- Ia perfeição depende a so

I �=�asa�s� e: 'o:rZ'�:����' :����:�/ l����-:���g���:���ll ra;����rc���dd: t������1 =r::;:���
Sra Pedro (Nel,y Heusl), Guerreiro, que ministros de educação, de modo aue há falto de oo de estud? dos

.. p�o:es:
com urna churrascada reuniu a fan�llh RECEBEU dcs Estados, a "Conterên- mõc- de-obra em quase sares de ensino primaria e

Heusi após 28 an�s o que não aconteceu. muitos cumprmemos f.elQ seu "N: ...or ' cio Permcnente dos MinIs- todos as profissões. Em de seis semestres (3 anos) - ----------------

Presentes os casais: Nestor Heusi �e s-n o Prefeito Hercilio Oeeck, que aconrcc:u trcs de Cultura" em Bonn consequência disso, os ho- Cem rnnís ' dois semestre9
Heusi, Nemésio Reusl, Nicáclo Meus. "':ia quinze. assume funções de cnóll- rnena procuram os profts- (I ano) os' jovens pode-
Nicanor Heusi e Norberto Hellsi. e.tda se central sem poder exe sões mais rendosas, o Q;,a,! rõo terminar certos estu-
Maaía Heust; Ra'nha do At!intico C" NOTAS NA PASSARI!:LI\ cuttvo. O· referido plano levo à "fomíniecçõo" da des acadêmicos, Que as in
Santa Catarina de 1963 e Tânil rzeusi. Viajou -ntern �ara Curttlba o casal Dr trata de previsões t'}(l- com prcflssõo de professor pri- teçrarõo na clcsse dos a-

participaram do aronteeirnento Patt'1o Hem que B'así _ O D�9utado !:iII) pa do sistema escolar. da mário. 65 a 70% dos- estu ccdêmtcos "formados"

Oherem. na 9róxima sexta feira, «erâ fcrmcçõc de pretessores dantes da8 Escolas Supe- o que alem des vantager,.;.
entrevistado no 9rOl;trama "Preto no das ciências e pesqulza dores de Pedagogia são financeiras slgnífíca po-

Branco", na Râ.dio Nereu RQm" s _. ANA dos tectros e museus, dos hoje do sexo feminino. s'ição socia� mdr's elevada
Maria Schaoiler, na lista da:;

.iebu.tantes
bibliotécas

Públlc.as,.
:do ar

.

Em

...
1962 o núme'o do, ��' �t�;;::'o�n���'Q��u�;;�AN;!rl��j.�e��u���I�o�e�Us�e ;:a�� ;�af :0: �c;r;�:��oOt!�II:: ��:1�n�e: ;:t��:I��s,�: "Estudantes' das ciências

�igia Carvalho. fin� or?amen<l" da .<')" O!1 ba:Seianí�se em prevl- no�Westfálla era de 7034 educacionais" consegu1ram
Cledace gaucha· sera m nha entl'eVl::lI,ada 2d€S desmográficas· centro 3321 es-udantes a elevação das' e;>colas de
no !Jro!/Tama R3dar na Sociedade. 11.. m�:fsculinQ.s pt"eparação à" "Escolas

��_==_======Rã..·d,"io..."G",U'""rU.iâ. O C'umento. dei popula- As razões da situação Superiores', �m_ alguns
..... l"'C"S'r,..-=nnxss:s::x::::::mssUS3J ção, assim coma a i..'"'\.trodu alarmante não são sàmE!'l'i Estados agregados às Uni

.;ãc' geral do ncno ano te as do mercado. de tro

na escola prImória exigi" ba,lho em geral Com re

rá em 1970 só pàra os cursos r-esolvem:'se os pro-
-

despesas de pessoal,em t�- bemas dQ construção de so

do a órea do ensino: ,14 las de aulas.
bilhões de marcos (cr2240 Mas entusiasmor os ja-
.: hilhões), centra 7 7 bj- vens acadêmicOs para es� Tratamento das afecçõe.

lhães de marcos (cr 1.230 sa profissão, torna-se difí- �:ian��apele;: m:�o�:s cufJ
bilhães) em 1961 oil por duas razões;

nleo e cirurgko. Confecçao
1°) A posição social do

de proteses pardal .. fi to
professor de ensino pr1má- ta13.
rio nõo parece sufic1ente \.tende de 2& a r feira
mente firmada. Há planos das 8 à:; 12 hf'ras e das 111

. de modificar e_ssa sItuação as 19 borall ao" aabadoa
pela entrega de títulos a-, peia manhã.
--:odêm'icos por eMempl( Exclusivamente eom bo-
de "Douto� em Pedagogia' " marcada
ou "Magi.ter" J(,nsultórto Edutelo Ju

No entonto, não. será !teta - sala 104 - rua .Ift

tõo brasileiro
quanto Brasília!

o CLUBE

l<Atléticn CARLOS RENAUX'·· vai

mem' rar o seu Jub'leu de Ouro. em Sf:

telr.bro próximo, O Baile d� ::>ebu·.·l"t<:!�
d .. Cidade c.e Brusque de 1963, �slâ mar·

eado pára .() dia 14.

Dr. A'o sjll
�onQuilhot'

DELCIDES CóRDOVA
(Currucba)

'l.tNTr.A DENTARIA

ubllcidade

A Inc-vação do nono eS"

celar primário resultará,
SÓ nà Estado' de Rehno
Wes:fália, (o maior do Fe
deração) em 4.900 pro
fessares 'prImários adicio
nols e mais 3.800 salas de
aula, o que perfaz um au

mento< de_ custo em torno

melo bilhão de marcos

(cr 80 bilhões) poro o en

sinCl' prImário. Em 1970,
haverá comp:::lrodo 'em
1961 a mais: 1,3 milhões
de alunos do escela primá"
rIa
266.000 " " da escCl'la pro.
fissicnal.
182·000 " " da escola se-

cundórIo,
105 000 /I " dos ginásios.
O númerr» tetal de pro"

fp.""ores 262.000 em

1961, deved� aumentar

par:"! 420.000 em 1970
(1 (lU.. exigirá, por exemplà
10.000 n('<Vos lugares de
estudo. nas Escclas Super'io
res de PedaQogia sem fa�
lar dos professores secun"

dárias e de unIversidade
Uma e meia 'vêzes

mais sala;; de aula serão
• pr..cisas o 'que soma.

130' 000 'lavas. alas no

on" de' 1970 Guilherme

.
,

JARD�M ATLANTICO - 1 magnifico lote bem pert:.
do asfalto,

RUA MOURA - 3 lotes.

AGRADECIMENTO E MISSA
MARINO CAMARA ROSA E SENHORA E JOSE' MEDEI·
ROS VIEIRA E FAM1LIA, FILHAS, GENROS E NETAS
da sempre lembrada

vêm de publico agradecer a todos quantos os confortaram
no doloroso transe por que passaram e convidam aos pa·
rentes e amigos, para assistirem à Missa de 7" dia, que, em
intenção à alma da extinta, será celebrada âs 7,45 horas do
dia 18 próximo, 5a. feira, na Catedral Metropolitana.

17·7·63

PARTlfiPACÃO
CONSTANTINO DlMATOS

,

NADlA MASSAD DIMATOS

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

nascimento de sue filho.
ESCR., RUA FERNANDO MACH�OOr 6

FLORIANÓPOLIS - 510. Colorino

Comand" (�om aS citro." ocorrido na Maternidade Dr. Carlos Sorrêa, no dia 10 :ie

proJessore� julho de 1963.

,f:,'!",:j;���;���4�':.,,,,. �, ,

�

A PEÇA III
de que você precisa I.
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu' pro
blemc sem-demore. Em nosso estoque'
IGcê encontrará - com certeza - a

peço ou o acessório que procuro, a

pr-eço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pelo mar

co IH. E, no caso de qualquer con

sulto sôbre o seu lnternotionol, tere

mos
_

O móximo prazer em ofendê-lo.

Representante IÕI nesta cidade

G. SOCAS S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
FULViO ADUCCI 721"

ESTREITO'
Um terço a visto e- I,) reste

em 12. prestações juros
'de apenas 1 %

verstdadgs- Os professores
dessa, Escolas Suoertcres
por sue vêz , terão o nível
de professores uníversító-

nem vtdo cultura mais

'Intensa, o Que interesse

justamente ar", prcf-sso
res mais esforçados que
visam.\) aperfeiçoamento.
constante de suas quoü-

'�:d:ód�ro:is���������
clden�l' 'terá que entren
ter graves problemas nõo
só no campo do competi
çõo ctentfftca e uni ...ersf
túria, mas- também no á ..

rea do ensina primário,
-Mee __ pil'âNWe educa-
ctoncl.

rfos ..

2°) O que dificulta psrcoló
g'ícamente o. acesso. à pro
ftssõo de professor de ensi
nc primérto é que o per"
menênctc no 'campo nõo
cçrada mas aos [cvens 0-

lemões. 'Não fogem só oe

trabalhadores do. campo..

mas também os professo
res de_l>ri_.
As cidades lhes proporcíc

APARTAMENTO - Centro _ 3 quartos e demaIs
dependencias _,_ prqnto paro morar. ..,'
CASAS �
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o i6
Vende-se em único opOrtunIdade no centro da Cidade
construido em terrena de 22 metros de frente JAr 40
de fundos. Con�endo na parte terrea _ amplo hal! de
entrado - 2 solas- .;_ escriftório - qUarto _ copo _

COzinha - dispensa. - quono de empregado e res

pectivo banheIro. Em cimo 5 dormitórios - banheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePásito.

RUA TIRADENTES esquina c()m o' Av H. Luz - J
quartos demais dependên.:ias.

•

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casa. n. 109
e 11 1, átima OportunId�e.
RUA TOBIAS BARRETe> - ESTREITO _ Conlo,tó
vel Coso de material perto do prai9

COQUEIROS - Rua São Crlstovõo ao lado da Igreja
Casa de 4 quar.os - 3 salas - COzinho - terreno

de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I::stre'íto solda do ponte
quem segue paro Coqueiros. Caso ,e terreno cOm
782 m2.

RUA FRONTlNO C. PIRES N.O 32 - Casa de madei�
ra pagamentO parte à vista .resto o combinar.

'''ERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
Branco. Terreno de �96,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a visto· Apenas estará a venda nestes
30 dias.

COQUEIR�S - Rua Juca� tiO Loide, lote bem situado:
RUA ARISTIDES LOBO N.· 8 FUNDOS junto ao

Hospital Nereu Ramos terrenO próprio parã ser lotea�
do, areo de 1 0.000 m� - Preço convidativo.

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnifico lote paro res'i�
dência de padrãO fino.
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ARNALDO S. THIAGO

Não é esta a primeira "lE'Z

que nos ocupamos das 1-':,,0_
«ucões o-étices de"ta iA_

vem escritora carioca- vi.".

exem:;Jio de esforço esprn

tual bem c; ;.ent'ldo e r-n

paz de vencer as reslsLên
<as que o século crere-e <l

todos .. s que procuram (1-

leva,-�,e pelo P' n�2oInento
acima das con tlngênciaií
ma terrats de um 1 época em

que assístmos a máxima

agravação do conflito dcs
séculos entre as rnnenànos
trevas em que ae debate o

homem terreno. ablslr·r.(\tl
na amma'Idade, e a br'HJ�

reante luz de um gsph i�UI\

Itsm- consequente e IÓt:lro.
que procura. arrebatã-Jo
da terra para :la subl-mes

angelitudes do céu.
Por estas mesmas colu

nas do "O ESTADO" eserc.

vêmos alguma cousa, cm

nossos znsat-s de críttcu
Literária, de 4 de novem

bro de ·1962, sõbre ETER·

NA SINFONIA, poemas da

lavra da mesma autora

Deu-nos Ricardlna a ncn

ra de Inserir, ag,)r3.. que
te nosso despretencloso tI':I.

baf h r

,
no livro que foi Jan

çado à !mblicfdade, qu,'.��
todo vasado 1;10 estilo ja
ponês lias pequenas est-e

res de três versos. dv�

quais o primeiro e o te.cer
r" de cinco sílabas e fi '_'f'_

gundo de sete, que -ecctc

ram a denominação dp.

"hat-ka'a", sendo deflnltloS
como anotação poétíce e

stneera de um moment·, de

etene'', cr-nfcrrrie se diz em

POESIA VARIA. de out

�e!'me �e AlmeIda, livre
dado à. estal!r.pa em 1917

pelo Livrarja Martim.;. ôe

São Paulo.

N�, expressão do nr>s"o

princ�pe dos poetas, '''tram'
pondo '.C hai-kal panl o

português em 1936, o Autf)l
acrescentou�lhe A. rima. fj
xando a seguinte fórmuls:
--- -X O ar. A

fólha. A fuga.
- o - - - - o E,'i!rIl

��....t:ptt: !'feIIWiago um C'''cuIO
vagQ..

- - - - x No I,.st(',
uma rugo.

Ricardina. em seus hai
kais entendeu discre])a�
um pouco dessa. f6rmul, e,

fazendo-o, não sacr'!ic l1l

a beleza da sua 'Joesla, ln';
prada sempre em ele.;\do'l

motives de eaph-ítualiza
cão. Por vêzes entreme.rda
de delicados movíme-n.,o
de revolta contra as g..os

serias do mundo.

Exemplos dessa íns-i. -a

ção temr-s em seus cant I;;

Desiguais:
Barquinha pequena ...

Flutuante.. leve e p-r-

dida..
-

_ É a imagem da vrõa.

que Madeleine Bazin asst-n

traduziu para o rrancês:

Vejo etaramente ...

A morle não é morte ...

_ É a vida num trans-

porte.

NUM cismar profundo ...

Quando eu me for cesta

vida I
Voltarei ao mundo!

Assim traduzido:

:a:ste haj-kai, sob o titu
lo de RENCARNAÇAO, foi
assim vertido:

Petlte barque sans but .

Flottante .. legêre e; per
due ..

C'est I'Image ce la V�

Je vais clairement.
La mort n'est pas la

mm-t ..

C' est la vie dan5 une

extaset

Dans une profonde rcé

tUbtlon, ..

Quand je fuerai cett víe

Je revíendrat 3.U monde!

Vertidos assim todoB (lS

seus indos ha í-kaís para o

francês. Ricardina YOl�� "

inspirada por nobre senti
mento de convivência so

cial, que a impele para
mais altas regiõe,; do pen
samenk-, em que tod.;s
Possam entender-se.
Astério de Campos, cate_

dráUqo do Instituto de E

ducação. prefaciando-ih.� o

grandioso v.alume de hai
kais com que n')s brinda.
define -;:S pequeninos pêle
mas de Ricardina con,;o1 a

flot"-tta·�.!i!a::!. portanto.
a mais delicada to maIS 0-

dorosa das formas estêiica:-;
que Pode desabrochar na

intellgência humana. E,-;·
mundo Lys classifica-a "u
ma legítima v('cação liricl'
enternec;da diante da v:
da e dos acontecimentos
Diomedes Santo,;; considerl

VENDE-SE
Um DKW - Vemag Sedan côr Caramelo motor 1.000,

O.K. Tratar com BATISTA, Hotel Ideal, ne:;ta.

I.

FlAMULAS
Contecciono-se qualquer Quantidade, no me1hoJ

Qualioade e menor pr�o
Ed Zohio _ 7.0 andar ooto 701 Fone 149A

A HORA PRESBITERIANA,
Ouça todos os domingog pelo ZYT-25 Rádio Anita
Ganbaldi de FlOrianópolis ás 13 horas e 30 mlnut�
A HORA PRESBITI:.RJANA. •• Agradecemos o SUt
sintonio'

VENDE-SE CHÁCARA
POR MOTIVO -nE TRANSFER{;:NCIA

Em fundos de Biguaçú, fácil acesso de automóveis com

pasto, água corrente e potável, árvores frutiferas.
Terreno próprio para plantação e criação.

.

Mede 35.000 metros quadrados.
Tratar com o sr. Zéquinha, em Serraria ou nesta Re-

dação. 17·7-63.

AUMENTO DE PREÇOS
DE RAYLON E FIBRAS

OS fabridintes de tecidos de Rayon e Fibras Artificiais
e Sintéticas, de São Paulo, deliberaram aumentar, a partir
de I" de julho, o preço de seus produtos, em virtude do

aumento verificado no custo das màtérias primas, mão-de·
obra, energia elétrica e taxas de câmbio. t:sse aumento

corresponde ao previsto no convênio de estabilização de

preços.
-- _- ----_._-------

RU-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Induslrial
�eDtatro dt! lltaTCa.s, patente8 de 'nvençtlo, nomel co

tMliTc(afs, titulos iZe estabeleciMento, tnSfgnial, Irasea d.

propa"anda e marCai de exportaç40.

Rua Tenente SilveIra, 29 - 1° andar -

O,lProblema do leite j
A ftlta do leite para o consumo, todos nós estamos

sentindo, pois muitas são as vêzes que não conseguimos
comprar um litro do produto, que é de capital Importân
cia em nossa alimentação.

Está na hora portanto, de nos voltarmos seriamente

para êste angustiante proj:lJema e tentar sem medir e\fô�·

ços resolvê-te da melhor maneira e o mais breve possível.
Mas como devemos fazêlo? Por meio de criticas, lesai.

vcmos o problema?
.

Certamente que não, pois tantas já foram feitas. Sim,
ceítícos não faltam, todos querem contribuir na resolução
do problema, mas o que geralmente fazem, é compíícé-Jc
ainda mais, ao invés de procurar scluciena-Io, poiS não

procurando saber o porque da falta do leite, quais as ra

zões. e sem fundamentos então, atacam ao govêrno e na

maioria das vêaes, os industrias são .chamados de tuba-
rões e mesmo de exploradores do povo. ,.

Convém resaltar aqui, que alguém está mesmo sendo

enganado e explorado, mas êste algém é o prouutor .. rves

ta agora sabcr, quem o explora, e como isto é feito.

Se quem estiver exploradu o produtor rôr o industrial.

'então sim podem chamá·lo de tubarão, explorador, ou mes

mo de outru nome qualquer, e além do mais, levar o fato

ao conhecimento da comissão de preços (COAP), para esta

fazer cumprir a lei, mâs se êste não fôr o caso, e pusso

garantir·lhes que não o é, teriam os críticos razões para
talHOS insultos? Gernlmel,lte nem se.quer têm WlUl idiia

'fie .::omft" funciona uma U!:Imw- lfto; Leite, quais os cahlades,
as enormes despesas etc.

Vou apresentar minha sugestão. na qual vejo verdadei·

ramente, a (mica maneira para uma solução definitivo:
- Deverá ser formada uma comissão competente, que

se rará integrar por representantes, do produtor, consu·

midor, industrial, e ainda por repres�ntantes dos diversos

orgãos diretamente ligados ao caso, ou sejam, Secretaria

da Agricultura, Projeto do Gado Leiteiro e Acaresc.

Esta comissão assim formada, será incumbida de fazer

um levantamento do leite existente, bem como o cálculo

do custo de um litro, isto para o produtor, Fará ainda o

cálculo do frete até a Usina, e juntará então, as despesas
referente a industrialização, feito isto e juntado os dados,
teremos então o preço justo de um litro de leit-e.

Enquanto isto não se fizer, e não for reconhecido O

preço JUSTO, a ser pago ao produtor, não teremos leit>!,
e tudo O que fôr feito somente contribuirâ para revoltar o

produtor, êste abandonando o ramo, � dedicando·se a ou·

tra atividade, c teremos mcsmo em pouco tempo um co.

lapso total na produção do l�ite. ---==-----�-------_=-------------------

gov:,:'::O,,::;';:;:��:o :.:�:;:. e;::ep�::��":�::"d:; d: Departamento Central de Compra"�:::e:. 1:"';:0p;:o�.�:;:.p;���od;;'::.";::::ã:O:,:::: I ,1
��.� �':e�u7:0:�'I:':0��ii!�'e�:;: :i::":�O�;:::O r�,:���'; Ed·l·tal de Concorre"nCI"a Pu'bll"ca� N "63 87 016�:,,::�!:.,:áeo�::�!�d:u ,�;:�t�;:d:':;� ,::�!,�,:.:n:o;,: .. . .

' • ., - -

cipalmente consumidor que não verá mais a escasez que O Departarnent.o Centl aI )963, mediante lF.Clbo· em são Julgadora, resern.. -se Florianópolis, em 13 de

hoje existe, mas encontrará leite em âbundância e a um de Compras, torna público que mencionará Jata e hQ- o direito de anular a c.")r7 junho àe 1963

preço justo. que. fará realizar. no dia ra do recebimento, as:m?'3- corrência, caso as prQ.10s- ..�
OLAVIO RODna: 1

l6y8/63, às 15 il'.)ra.:;, na do por funcionário do DC!- tas apresentadas não cor- (Rubens Victor da 3i! ..a,l

18/7/63 sua séde, à Praza. L'lllr'-' partamento Cent:al de respondam aos interê3Je1 PRESIDENTE

Muller. nQ 2, CONCORE?8N- Compras. do Estado.
CIA PúBLICA, :-.as c, ·ndl- c - As .propostas serã'J a

ções seguúlntes: bertas, as 15 horas do dl�
16/8/63 .. e na presença dos

que "sua poeete se trans .

fere vara nossos senttmen

tos, como os Ituzrt-s de u

ma corrente medíún íca'
Lúcia Alves cetêo está CI:I'

ta "de Que seu livro ti J

retrato vivo da uutcra : al
ma deltcada, que soube sem

pre revelhar- as coisas sa

grada.� das religiões, raaea

do. com que a fôrça de seu

convicção nos obrigue a me

ditar". Teixeira Sobrinho
afirma que "funde-se. em

R. Y., o _es,P.írito de 1 .... (IS

Musas, CaHüpe e arato, P,)J

que representa �la o a.n-r

nheeer red.ose de um c". a

primaveril _ um pedecr
Ilho de estrela caído '!"

Céu para ofuscar os c'ocs

dos oootas ...

" Silva P;'lUl'«.

dizendo-lhe que 'fazer ver

ses assim, minha amiga sj

mesmo vindos daquê.e
"Pais do Sem Fim" de que

você tanto fala", salienta
em seus versos de -vtsão
Profética". êstes três que

tanto nos falam ce eSI-·d
tualídade:

r----------�------"._-----------�

Cuidai da vida ia que I'l

morte é certa, I E já nác

sendo a morte o nosso fim,
, I �/..

/ Cuidai da alma, ·pel� a-
..

'111or liberta! Milton Men

des e o autor dêste a\·t:�o
. BOMBaS uparecem- por fim, enalfe-

o m�K!!!��!t�!�AS �:n�:�h�s:a�:�i�::l:i�
, nar, para simplesmente .\í

i 1 zer que, em verdade, Ri'::f-
dina Yone está Consa�!'il'

da como notável Poeti.;d

Mais uma vêa. meus pa-
rabens, RicaHlin{l-! 'OINCORU,lnd1lstrlaMeclnIc.

C•. ,....I$090.I""...,�.OAHCO.-.IO

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIA DENTISTA

Ate'nde senhoras e crionças.
Método pSlCológico moderno-espeela'lizodo para crian

ç"
Alto rotação.
Aplicação tópica de fluor.
Atende sómeme com hf.lfO marcado das 8 às 12 horos

e dag 1565 18 horos.
Ruo São Jorge. 30

DEPARTAMENTO CENTRAL
DE COMPRAS

CONCORRENCIA POBLlCA
N.o 63-06-014

AVISO

Crmunica-se aos Interessados no fornecimpnto dos

materiais a que se t-efere a concorrência em epígrofe.
que a abertura da mesma ocorrel'á a 29 e não a 28 <!o

corrente· em virtude d.e recair em domingo '\ pl'hnril'lt
data.

D. C. C. cm· 13 de julh" elc 1963.

OOtUfA! eo INVERNO
pata Iitt «O VERA7J t

OFE'RTA OAg

LOJAS PEREIRA OLIVEIRA,

pés9,5

I.,CIAL

� .000
SuavG,S mensCl�idadeS lf!

••• e o, saldo em

3 IOiaf a sua dispas(ção:
" I

R,ua cons�.'�'li(,.p Mafra. 6

Wj 11

Florianópolis

Rua 15 de Novembro, 1409,
Blumenau

Rua· Traiano, 23

Florianópolis \1

23-';'-65

I - OBJETO DA CONCOR
RtNCIA

proponentes ou seU3 r�

presentantes legais.

ENTREGA DE CREDENCIAIS DO NOVO
EMBAIXADOR DA INGLATERRA

1 _ Papêl, bru·.1co a isetl
nado de la _ 24 irgs .. _. 136
96,
Unidade _ Fls. - QU8-n

tidade - 25.000.
2 _ Papel apel'l{ado bra.1

co de la. _ 24 kó{s. - &6 x

9'·
UnIdade - Fls. _ Q..:.an-

tldade - 30.000.

III - JULGAMENTO
de credenciais· do novo em

baixador da Inglaterra ao

Presidente João Goulart, no
palácio do Planalto.

BRASILIA 15 (OE), - Es·

tá marcada para esta sema·

na. a solenidade de entrega
No julgamento da COllc,)r

rência sr;!rão observadas as

disposições do art. 23, d,
Regulamento aprovado pe
lo Decreto nO 3F-25-0�.tn.'
382. O NOVO DIRETOR PROCLAMA

REFORMAS NO IMPÔSTO DE RENDAA concorrêncla p':dClil
ser anulada, um'l vel'ó qll�
tenha Sido pl'eterida !CIl1R
!idades expressamente e>ii

gida pelas LeIs e a on,�<;�ã:)
Importe em prejulzo ao�'

concorrentes, ao I;:sl.8.d? ou
à moralidade Jda COI"(;.)r
tência.

O Departament.., Cennd
de Compras· por sua C�r�!i.�

RIO. 12 - O sr. O�ávij

Prado Filho, diretor do lru
posto de Renda, atir,ncu

que será necessario a.-rF.

cadar mais, "já que o au

mento de vencimentos (:0

pessoal civil e. milita.r irá

agravar f' desequilíbrio Q!'

çamentário".
Sa1!entou que �ss.e .I!3X':

ço se torna mais dificil -!I

ce ao desaparelham('"ro
pessoal e material jo �li
visão Ontle encontrou

legislação econômico- fiscal

da SUDENE e da SPVEA

O sr. Prado Filho disse

ainda que pr.etende raciu

nar os metodos de k<lba

lho, evitaml') no que fór

possivel a rotina entravun

te. E' seu objetivo est;!l:U

lar as ativIdades das dele

gacias e' inspetonas. pl'm

cipalmente nas regiõe� de
maior produtividade,
qunis tenciona perC')l rer'

Jlessoalmentc. O"ver:i pl'{)

m�Vl'r também ;1 refü�'{1�U
parcial da Divisiio do Im

posto de Renda, iú. aph>V:,-

�1 UrnA. :t_

,ii), Impui·!:..IlLe,s, .• .'\ � jrl�'
i(t&�1 �"J."

.

.,;�Kt\:�H .i1t,D ,,'

���a::i".�v,>l>,J_ 0.1", .. ,,,Jlü ....

II - FORMALIDADES

1 - Os Interl?�sodü� d�
verão atender as ...egulnte;
folr-maliflades:

a _ apresent.ar <iec.:.;.ra

ção de Conheclmenw t! sub
missão às normp.s do Edi-

��ld�on�Ol��!;�;!�:i'Ci��b�� -- _

., 'l'll'! ,1.(0 6 de fc�(_'reil'o de

1963;

"el'\'ido! c:{ ,10 in!el iu!' ,. �1-

lnca":1 (II' l'.�v,a.I'\I."·!"") II.;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Um {'� ,�

do relJ '

pnl' l

E
de L1

A'
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teu-r.
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. no próx
prrr-,e:
de Car-ie
no qual C'

tento: ,

derrete
gcrg�i;:'c.: '"

cex 1l�2 c»

o F:dTl(
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PROL L L

!1 f;�u Jiren��, ��!� noj�, na maior �u�na �o an�
":,��:l��;����;;��� �.i�ãu quer frnarildo el�vandQ oferta 'ME) DA; ,MEl!

, n titulo de vice-carapeãn ROMA -.0 MilãO,. �J.r· AmarUdo, o MTio ele? u gora, 185 münões de nraa I BD /IJE. !.

er.r suas tileiràs con- .eão eur peu, está díspc.s- Inclusive. a orerta que f',z pelo jogador, "ia sema 1;1

) 3. 'permltir que êma.n- ap Botafogn; pejo paS3C fio passada, a oferta do M 'a«
o jogue pela seleção In'[1- craque, pois seu emlsst, ...:, era da. 125 milhões
.eírn. na Copa do Mu!'.lo R. d_lfc Reccht. -irerec- n-

"
.

e 1966, caso venha a COI'·

ratá-lo, Essa concessão
em e-mo objetivo assepu
rar a contratação do .ua

'ante, atualmente vtncuta
do ao Botafogo,
Pa.a obter ti compra de

ITA C�TARINA NO

,E" K [lO; ESPORTES

"leres pelejas da tempo
111 pena nerdê.Ia.

e ��h;�:�c�é�:,rel�i.!r
�:1SR - Domt: Maneco, 7,'.

o, e Va!ério; Wilson, Sergt

� , "0,00 e Geral - Cr� 100

�.��OGO, DOMINGO.
O GRMmE
'; 'vI?EONMO

Os demais jogos da ro-

dedo sõo os seçutnes:
o. B 'nSUCé3S0 e Fluminense
-o nc sábado no Maracanã
ó3, Mcdureira' e Bangu, em

Ccnselhetro Gevõo: Par
a tuguêsa e América, em

Género! Sevenancc Compc
&.? do Grcnde e São Crísróvâo
'11 H� em Campo Grande; Ola

Ia e Canto do Rio em Ni
terót.

Ir:
I F,
�-

Rio (GT
Dcs

regt:l,
se trat

sôbre o a n

dieo", �á
tutcbol de:;.

Com rc!�
de impnrc 1.

mais CD
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dentro d
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atleta.
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d:1. cc '"
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dadt" em

{rada drl
d!'i ''''-:O'
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qt�� é
abcrd:l ·e· o

�

,::do de ((]del"fO ••• ,Ijj$do�_
F. :v1ASSAGJSTA'

j - Cortesia da Cruzeiro do Sul) -

l' reela de ajuda aos árbitros
:'C a recomendações das leis e

_ unente administrativos, pois não
e 'crei uma série de arügi)s

s(lrito' sobre "O Árbitro e o Mi!·

9 médico du�'ante uma partida de

iro- plano.
m; ssagista, cargo também de grano
- 'itletas, já que é o homem qtre

C, tl'<l. na cancha para atender os

" é reciso que o árbitro saiba agir
", para evitar o que constant�·

tdo adentrarem a cancha, sem

.as. mais das vêzes para atend(,r
. seml0 o propósito dêste '"cêra"
,JS do técnico.
Úll comi) o médico, deve estar

'W;.. '''0 é tão importante como a

'5 rezes. depende dele a per·
"J 1 cn'UllO. Não deve o mas·

>' a aUctas, pois não condiz

"7'?nte �em médicos, usam o

'''':) se vê obrj�ado a ser

cota su�\ responsabilidade.
�a",eote, deve permitir a en·

+'!"l. m<lS deverá, t'1mloém, den·
l' se o atleta está ou não fingindO.

1 nir o· in�r,_tor, pois não' deix:l

te a do aHeta que finge cstar

'nrr�s, e rf'cebe instruções.
.

'to da questão, havemos de

(' , ]';",5 que colocam como masS3'

, além .dc não conhecerem D�'
·�{lS socorros. A vida ou a cal"J"
a. depende omitas Vê7..eS de UInS

.." massa:,tista, razão pela l!uRI é

c"h�,f]ucm verdadeiros massagistas
to nara servirem aos seus intere'V

.,.. ';"r'h:tros e massagistas são contrJ·
"l j.ndo, o árbitro é a maior autori·

'cr a lei e pennitir ou: não a eu·

'·-mo. E êste. assim como salte
"Dhém c�n}o.eeer das obri!!"8Ções
'l11""ill\ na"a a�f'fI'lt.r na ca",�h",
('"nrreto. Nos nróxitnos- escrito!,
prensa, a torcida e os atletas•...

"

SI!GtR RSoMOS
MANTE\lE O

" TIJI"!)
CIDADE DO MEXICO

- 16 (UPI'> O campeão
mundial dcs pes'os-olumas
Ultímio "Sugar" RamoiS
"ubano rC'dfcado no MéxI
co, m::-nteve O título no

noite de sábadó. ao vencer

t1!O�O RECORDE
prPA A mus'

� Uma equipe sovidica

bateu o recot'(le, mundbl
do revezament,.. 4x200 a�e

tros cum o tempo de um

minuto 33 segun ia e J ',I,

A equipe era integrada j;(.;
las atlétas Renata L;>,L'r<

Va'en:iua Ma;,-lo1aska, Ma

ria Itk'na e G,lin::t. f'_1p,
va, O recorde anteriol', .-'e

um. minuto e '36 seg:m�)
pertl"ncla à Repúbl!ca De

mocrátIca Alemi.

VFNDE-SE
Uma máquina de e.>crfl

\'er STANDARD - m"l.rca

BOURROGS, em perfeito
estado de c-nsPr,;'açio Tra
tar eoro BONETTI,
g::wão Hoepcko.

TAÇA
EF!CIENCIA

'

CARIOCA
1° Botnfo'go
2° Flum nense

30 América
4° Bangu
5° Flamengo
6° vesco

DEMLRíL BRilHOU NA Dr�EçÃO DO
Et(CCNTfO INTERfI'AClONAL VS

OLIM'P,lF. EM lAG�S

,1:!i)

112
.00

.,iH

Domingo, pelo certa

rne da Líoa Serrana, ioga
rem Internaclc:nol e Ohm
krof que realizaram uma

das melhores pelejas' do
crio e nUe finclfzou com

c marcador em branco
perdendo ombcs precioso
pontInho, tanto que iso

lou-se na liderança o G:.Ja-

na r;' No' crbírraçem do
encontre esteve o sr' Ger
son Demcrro, do quadro
de crb+ros da Capital,
tendo uma atuação corre

to e imparóal a.ponto
de merecer da rmprer-sc
falados os melhores encó-

17

w 'JULGAMENTOS DO TRIBUNAL
,

DE JUSTIÇA DESPORTIVA
bém do São Paulo- muna .

'Segundo tonseguim:)'3'
apurar, o destacado volor.
te Riga, atuaJmene vIncu
lado ao América. poderá
sei a nova contratação
do Caxl.as.

Os(,primelros entend'i
menos entre os d'irigen!es
dos dois clubes já fC'ràm
mantidos.
A S'luoção, contudo só

será, definido após o· re
gresso de RIga do Estod(\
do Rio onde foi o servIço,

CONCORR1!:NClA PúBLICA N. 12/63
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Voltou a se reuni]', .:0mo

ftCOntec€ toêes ,9.,\1 semanas,
, o Tr:lbunal.de Jllstiça D�'

porüve, a!}rflCimdo e. jHJ-

O Brasil assumiu, on-
- ga:: d:�S o���������t!f> a-

-em. a lic\era�ça- da cl;,n�.. 'J)eEstiveramP presentes a
-Peonatq: In, rl@�na çe. �. �Unl'o 08- futaee Mi-lton
P.entatlc Mth�ar, oru em ,bberato, Lauro Santos. A.

:é���!as:�to:un:t: �': ;r::!.- mUcar Scherer. O:mi Mei-

sentacão nacional, bale'}
da e Marco Au�ello Kr'l

um r�cord mundial CO '!:J ger;

temp� de 27s5/1),
__

ei::�Up::ar:�r�'!::��a�'��
Ramos Kruger e 'cÍeria-�e

aos Giocumentos do JUgO';
Aval e São PaI1!o.
Deeisã-:l: AI.:l .....l, do F;ão

Paulo, S;uspenso por 20
dias com o benl'lÍlcir (;')

sumi.s, Lauro C:Jsta, tmn-

Dr. SANDRO
MASCARENHAS
CIRUROIAO DENTISTA
Ex-E.<;taglário do Hospi

tal Naval em CIr,ll'gla e Ch'
nica de boca, Modernis8im�
�(1n�tlltór1o futurama -

CadeIra eufórlca - Alta r�

·a,ção. ;
Ru::l. Brlgadelrr Silva Paes,

o. )3 Telefone: 3552
r.HM:ARA f)() F.RPAN'fI,l

do em soa cruzeiros C(;�lJ

sereis os-ar. \10 Avai. sus

penso por 20 dias c ...m :-:1I1-

sís. amant Silva, árbtao.
e São Paulo F. C. mu.ta

dos em 2 mil cruaetrcs.
NQ out-ro oscceeeo apal'r_�

ciam COm" indiCad()s .Acá
cia .e R�nê, do _'\vaí, P J�

sé C31deira, do Sio P:1iJÍCJ.
Acácio e Renê foram, in'11-
cindos por terem criticad')
da arqUibancada o banêci·
rinha que funci�nava no

jôgo São Paulo x F'lg_.uei
rense, Decisão: Acacio e �}.o;:
nê pena de allvertênci", e

José Caldeira do São Pau-
lo suspenSQ p:Jr Jois jr)gcs, 1.C

RIGA PODERÁ SER CONTRATADO
PElO CAXIAS

do, seleção ca\or'ínense de

'!11adores,

NADA DE

REBITES!
ExUâ em seu c=: t ·0

Lona de freios "(�OLADAS'
- 60% m&ls no u.prov�l· \
mento das Lonas.

UNIV�RSIDADE DE SANTA CATARINÃ CASA DOS FREIOS
Rtia Santos Saraiva, 453

. ESTREITO

PROPOS�A PARA O DIA 9 DE AGõSTO DE 1963

O Diretor da Divisão de Material da Universidade de

Santa Catarina devidamente autorizado pelo Magnifico Rei·

tor, faz ciente ao interessados que se acha aberta Conco:·
rência Pública, aprazada para às quatoze (14) horas do

dia (9) de agOsto de 1963, para aquisição de produtos qui·
micos, para �o da Faculdade de Fannácla da Universidade
de Santa Catarina,

Divisão de Material, em 15 de Julho de 1963

Josoé Forikamp
DIRE'1'fl'l't

19/7/'"

VIAJANTE - VENDEDOR
PROPAGANDISTA

Laboratório Fannacetttico Norte-Americano, possui \19..

ga para elemento ambicioso, com boa. apresentação, instruo
ção secundária e disposição para viajar. Idade até 35 anos.

OFERECE: PERiODO DE TREINAMENTO REMUNE,
RADO - BALARIa FIXO - COMISSOES _ DIARIAS
PARA D�SP'ESAS DE VIAGEM - MOTORIZAÇÃO (jeep):

Interessados qttelram procurar ANTÔNIO MOltENO,
O:-:c9.r �filace Hottll, Horário: elas 6 às fi e tias 17 llS:n horas,

Stoek, alemão de H,\lu
burgo, igualou o .recn(..Je
mundial oficioso dos 10('

por pelOtas o niger1no metr�s com barreiras ccn
JOe Rd1u King, em luta o tempo de 13 segun'dCH e
de . 15 assat�os raeliz�da' 4/10, numa compet ção reu.
na Praça de Touros dian lIzada na cidllde de 'J'l!o>"!:1.
te de uma multidão de
23.500 pessoas.

Embora o decsão dos

jurados te:lha sido unâni
me -0, públiCo manifestou
se favoróvel ao campeão
r,lqerino Que foi lonqa
mente aplaudido nos últi
mos raunds. No 1-10 e n(1

12° rssatos, I<ing, qu-e
tem 26 anos, de,ixou o

campeõo groque lan'"
cando-f'I às eórdos.
•

Ao final da luta King
Que es:'ava em bom' estado
físico dIsse: Creio que

ganhei a luta,

BARREIRISTA
ALEMÃO

IGUALA RECORDE

kEOAT(!�.

PEDRO PAULO MA HADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

Amigos; continua o "footbaU". vareeanu esquecido pelas
autoridades, competentes que nada querem c nada fazem

pelo mesmo que continua a marchar e a sofrer as Intcm
pérías que lhe impuseram. Indignado com a falta de caur

p_o que ainda é' um dos maiores proêlemas com que lutam

prhacipalmente os 'clubes do continente, o -rootbatt'' \'111'·

zeano vai submergindo nas ág'Uai 'do esquecimento sem

que ninguém se rlíspenha a ajudá·lo. Dominicalmente "S

verdadeiros desportistas e aficionados das esquadras de
nossa várzea saem à procura das emocionantes e scnsactn
nais partidas sem, entretanto, encontré-tas. Então marn

üanuo pelas calçadas saem vagando e pensando constgn:
proprio: "O que 1erá havido com os clubes de nessa vur
zea? Será que deixaram de praticar o "football"? i\ pergUII'
tâ entretanto contínua sem resposta' porque jamais alge'll
dispôs de caragem para respondê-Ia. O úntcu campo varo

zeane com que contava a população do Estrcih� pertencia
à Caixa Econômica, Federal de Santa Catarina c foi adqu:·
rido, ultimamente pelo exeetentíssímc senhor Governador
do Estado e nele está sendu edificado o Ginásio Iudustelal
Dr. Aderbal Ramos ua Silva.

O ,estádio Orlando Scarpelli, siluado a rua Olavo Buac
c pertencente ao Ftguelrerise F, C. tem taxa de aluguel cstl
pulada pela diretoria do clube e dificilmente pede ser aluo

g-ado a um Clube 'da várzea que não dispõe de verba surí
ciente para gastar com alugueis de campo. Com isso purde
o esporte catarínense e o 'proprio ucscnvotvímento ('51)01',
uvo do Estado que não poderá, pelo menus na capital rv

velar novos astros para os clubes c seleções de amanhã.
l\'las acreditamos que o problema poderá ser sanado t{:c'l·
mente por nossas autorid�des e para isso apelamos 3'lS

cxcelentissimos senhores Celso Ramos, governado- do Ri.
tado e Waldemar .vieira" prefeito em exercício para que
procurem estudar kdctaUtadãin.'énte {) problema que é dI'
grande valia para o desen\'olvimento esportivo de' nosso
Estatio. Que a êles associam·se os senhores deputadOS e

vereadores porque o problema não e nosso c, SIm da co·

mW1idade eatarinense. Precisamos soerguer o esporte rJe
nosso Estado e, para isso nece�sitamos urgentemente da
colaboração de todos os e"celentíssimos senhores.

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
CONCORR:€NCIA N, 13/63

PROPOSTA PARA O DIA 12 DE AGôSTO DE 1963

O Diretor da Divisão de Material da Universidade de
Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnífico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha aberta.
Concorréncia PUblica, 'aprazada para às 14 horas do dia
12 de agõsto do ano de 1963, para aquisJção de artigos d8
iaboratôrio (vIdraria) para a Faculdade de Farmácia d"
Universidade de Santp Caatarina.

Divisão de Material, em 15 de julho de 1963,

Josoé Fortkamp
DIRETOR

19/7/63

_____�ITALL N. 12/63

VENDE-SE URGENTE
VENDE,SE UMA CASA COM TERRENO MEDINDO

260 METROs QUADRADOS - A RUA HERIBERTO HtlT"
SE, 253 .:... BARREIROS.

TRATAR A RUA ANTONIO MATTOS, AREIAS, ;l67 _

ESTREITO.

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEiTAS!

II'Selicido3 elT! pó ou em liquidO, Diversos
lipos e fórmulas poro o exterminio ue qual.
quer E:specie de praga do lavoura
frv;cidos TOIal e Seletivo elimlnom 03 er,
vos daninhos ev,tando assim (;, imprc'dutivo
lfobalha de capinar, Faço uma v:Sllo ou

peço il)10rmacóas aos labricantes'

BU$CHLE 8. LEPPER .'$ IA..
")OINVllit RUA De "RINCIPE.113
BlU'lIENA.U' IIUA BQUSaUf. 17�
r.U�I·,a .. : DeSEMBARGIIDO� WE�TPHAlfN, 441"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jurisprudênci,a .

xecurso de mundadc r!c para a remessa poste .. ror bem. os tributos lançudps
egurança n. 266. da C,'- às suas tiliais - ,-enh.'.:t para o C\l8teio de serv.cos
mrca de Mond:ll. ser OD.(.'rada com novo l p-stos â di&pOSlçio do con

ReI ator: De.<l. BELI2'.A.' pe!48.d ... tributo que. ':;011:' tribulme f!' 0.'> arreeadaaos
10 RAMOS 0.\ OCt:TA capa de taxa, envoore um paru fazer face à auvice-

verdasetro jmpõsto" de t-,- des reclamadas por con-

pUNção. �111éI'CStarj .. l;l!, vcnlfulc�[ls oie caráter geral
prnibtdo -oeíe Const t,l''"ã_,1 ou ee detennJ.noltos grupos

•

Federal. IArtig,:s 19, 27 ".. de resecae. E. no atnoícc
§ 2" e 141 � l�). dêsse juiz� legal de taxa
rneoea o conc<>jto ,1€ ta- a lei in:pugnada acomoda-

Incidência du -nbutc ;';6- xa Que, no seu enter.,If'r, se �e1tame.n'� ''0 trt-

Cobrdnça ,ia taxa de a�

srstencta ;,. indUstria )!)t:"11
.rtnda oe:a Lei Ef';'tadu .... : :1.

_.7"12, õc 21-7-1!-l'61 Lf'j Cl.)

lameg.

re o fumo em f61h!l. !.-r:-
dusdo no Estad:J e ex!"'t··
tado para o L-erriLÓ1'i" n 1":0
nal

Legalidade da taxa. CU.IO
fato gerador na:- é a traria

fcrc:1cia da mercado- r..

lllas o uso dos e,.,trad<t<! . &
tadus ls- em cujo beneta-n.

rovorte o pr()fluto da a1.TI.:

cedccâo.
Conceitc atual de ímx;s-

to (' taxa.

Reforma da .recsão rn.c

concedeu a segurança.
Vistos, relatados e d;';

cnticlos êstes au�s d'! rr

curSo de mandado de s"'f"!;\
r aúcu n. 266, da comarva

de Mondai. em que é reoo--.

rente, ex-officio. o Dr
Jüiz ele Dire!to e recorrtd-s
o Sr. Cold:"l' E�tadua] c -i

'Companhia dt' Ciga"!",-, ,s
S�uza Cruz:
CORDAM em Triour,a I

ce Justiça. PUI' lllaiDri<l de
votos e con.�oante o p (' f',
ccr d� Exmo. Sr, Dr. Pr')
curador Genl do Est:l.i�l
eanhe(!pr do reeu,'so e ,::U'.
lhe .:l!'Qvimenb, a H:n ,II'
reformilndo a dec'são .:._.
gravada. cassar 1. segu�fI!:
ça c:mcedida Cu<;tas 11::
forma do. 1. i. Venci,!,,�
Exmo. Sr. D�·s. NOgtli"l!;::
H<tmos.

A"sim decidem pelo; S�·

guintes fundamcr-I.)s:
�. O l'(1CUC':) f:: X-j[:l,'l,
do Dr.\ Juiz d€ 'J r(·i�.J dr,
Mondai. que cO.QC"'...de'1 �.
"C�mpanhia d:, Cijf:I"� ,':

Sc.ouza Cruz", a �f":)!l.r$,
impetrada contr.1 o ato.! :!_••

Sr, SWletlJ!' Esta'luai de'4ue
Ia Cid'lde. que .em lhe e

xigindo o 1)9g01.'lCntt,) da.
taxa de assi!ltenc!a à inrrú�
tr:a l'Jcal. (! que lncitle ;>L
bre o valut" d� fumo em 16-

lha, que adquire !Jes� E!!
tado e remete <).'3 sm!."s fJ.E
ais (fábric.as ri.!! eig9.I"t"�;d.
em outros Estad;l!l,
Acolheu a de.:l!:;ão r� ;';1-

rida· a argumf'ut9çi-l ctt'

inconsLltuc!onal;d-l.(]e d ... i�i

buto, suscitada ipia ""QUC'

rente, afirmando tratar�s(!
não de taxa, mas de vc_r

dadeiro im�6sto Intercsw
,Iual· eX.)l'cssmnente p�D>
bido :pelo -artigo n da C )'J..,

tituição Fedel'al, de \'.cz

que, embaraça a. livre Ç"'

culaçã� das mercadorLl-, I..n

tre os div,el'sos Estadu,; da

União, prejudleando-ll:l'!, .'J

desenvolvimento. rSc,lt,'!l'
çade ris. :-14).
II. A deci:o:ão 'Ião p",de
odavia· f!Jl"evale�cr. �
.'a de 'Js,;istênc!n. à indus·
tria. local f,:"1 cri.lda p-'!s
Lei Estadual n 772. tl·� :..'
'1-61 tLei d:) :'PI;lmeg"" _

lano de Meta� '_;o G07;:'
u), que no seu "rt. 11. 1l1-

Iso 3°, declara incid.ir.1

A lncidéncla é :ie 5% sô
re o valor dn. me.reaao':a

rtada. e a arrecads1.·;'o
lestina-se ao "Fundo 'de
bras c EquJpamen1.(,)i··.
otadamente para desp.;.�e..;
e c�ustl'ução. conSel'V1"';.'i.'l
rnelhoralllentos de esu·.....
as", segunáo se depc'l..\c.e
Regulamento da ci"lJd::.

I no 2,'172, (Ia Lei D0 ,

91, de 21-12-981, � ru.
ortal ia nO 685. de 28-12-
I, do SI'. Secretário G'l Fa

'DQcs. de fls. U . .:.4

se t'lt.il"e cerno contrcj.trs
tação de um se::-viço p�b!i
co utüteado pel- coxu-í
bu'nte. ou .vasto i:. sua 113-

pcstcêo - !1aru concrutr
que mie não se enqua-lra
a taxa de' assístéacia ii. in
<lús-:rin local, Que vem .s lJ

do t:al)mc!a só ce ee-e.mt
nadas classes Incluídas na

pauta cüscr'nunutórta .ra

Secretaria lia Fazenda,
A taxa - diz mmta _, ;:e

é destinada. espectrtcsmen
mente, ii. conservaçã-. m-,
rnorra e construção de e s

nades - d(lv(>ri,l se .... cd
g'da de todos os que se utt
nzam das estrcc.is, ou (jt:":.
as têm ii. sua dlsposiç�'" ('

nao somente ,lOS que CF

J:'ortam matér-ias nr-ruas
nâ- aumentares e, ,a'.' ;;t
mais, excíaíratc dess� �'e

goria, arb:tràriarnentt:. ,(,,_
lerminados setOtCs.·
li. Os a.rg'um�lüus. el1::�

tanto, não convlmcem. A
mat.ér1a já fui objeto rle .'t
cisão rlêste Trib'n'.wl. n" lê
CW'SO de mandado de s"'

guTança nO 244, da C')Jl"1:1I
C3 de ltajai. ju!gado em
sessão de 31 de outubro de
1962. e do qual foi rel��Jr
r cm!nen1e Dc:s. AI\'et p�_
dro5a. Também ali, foi 1m
petr(ln�e do segll:."ança, a
"Cia. Souza Cru:,,"· tcnde
Hldb pot'êm, cB'-tsada a Ii,,
cisão de primeira lnstâncJa
que concedem a medi�ld.,
Naque1c. êomo llê::te, e

miOu o Dr. Pr<"'cllrador Ge
ra.I do Estado. '!e.sen\"'.}:VI
d:> parecer, -deml1Il!)tl:anci�
Claramente a legitimidade
de da cobrança :io Lrlbtn)
em questão.

E' o seguinte, na íntegra,
r l)arccer. que adotam t�m
bém como razão de dec!1,:.":

"Manifesta-se, iH ca3,;. a
nosso ver. cabív:!'l. PO:TI�le
editado cm hi!}Ótese 'den
tlca o Heguinte parecer,
desta Procurado':"ia, cc l�i�,
nado n,:s autos do Recur
SO de Mandado de Seguran
ça nO 244, da comarca de
Itaj,lÍ: "Sustenta a l'espei�
lável sentença recorrj(ja,
desprezand(J, por imperti
nentes, os demais argu
mentos !':uscitados na pet!
ção do writ. que rt tSXh il�

crepada de inC-:-ilStitur:úna
lidade configura, de fa!'),
impôsto qlle se não cn!l

tém no !loder de, tribut,,'·

que a Constltlliç.\.o da Ri"

pública oUlorga aos ESI"l'
d s, em seu art. 19, (' se

:ilpresE'l1ta, a,temals, infdl'
gente ao princípio previ.,til
no art. 27, <ia referida �ar

ta constitucional. "Colhi ria
tal Ilecbão em teneno in

Ç<ldo de conceituações d-::u
tl"inárias' c�ntro\lertlda� e

hâbUmen�' eX!)torad3s na.

P�stu1aç.ã.o do m:lndal.J"IS,
concluiu nLrlbui!1do il. j<'
finição lellul d·� fava,

'
.... -

serta no ru:t. 1°, par, 2�',
do decreto-I,ci nO 2.':Hf.. (lê

17 de julho de 1940, en',m
dimento que ni � abrang�,
de verdade. I.Ôd.1 .. eX,(!I1-
são oue o dispoSitivo supr::t
cit�rlo descort.i'l'l -"'Ao b.�
do da taxa de nnce'tu;,cão

��S:�p�����a L;���;���s�
preceito compD�·t.::l, tam-

buto que ee di& Cstigl(la�i
z9do, nor erva d? .ncoc-u
tuctonaüdade tem sesunc
certo, aoucecão específica.
cunho remuneo-arorm de
serviço que a .,ostulani:"'�·
pr-verte. enquadrand... se,
destarte, no conceito c'e "9.

xa que a União competente
para Ieg-sl s r sôo-e normaa

gerais de direito financei
ro (art. 5°, inc .. h.V, letn b,
Oonsütuícão FerI-ral), cn

tallzou no art. l°, par. 2"
dr decreto; lei n'' 2;1':
"Resultou, 901' certo, ,h
Ietura dese.enta <lo d;,
positivo, digo, do rj�plollla
que Instituiu a toxa em fie
bate, a conctusão de rf'pT
senr-r

_ sravame IL'II
nit1do e íncísrarcaver nn
psôtc de .exoortação. -cur- �

J:'re ter-se !"Jresente .;;:u·� :l
fato gnniiC)r do tr�bu� c' ,1
loco não é. de m-d:l al
gum, li "V.eicu!ação de m�'
télia prima para if�l� if)
E&t'1CIO· nló1S I) uso das y"l!v_
vias es·otlu!i". Obser"k,;E'
('10 última análise, QUe pre
tende ':' Esta.do. tão só e

apenas, indenizar-se d:ls
d('�np�as de :::onstra!:i. !.
cvnservação e '"Uei!1'<)ram, ,) ..

to dl' sua" est::aJ."l;< de 1".1_

dagem, sem, contooo• õ'_

carrl:'tur (J encerrlmc"t 1
(1- � ':"';'" '�l'''� rl� 0";""'- - .. �t

necessidade, nem d.es;!.>tl_
mular a instala.çã� .AE' ne
vas indus:.Tla,s. Cl'I,nt'3"r..l '

..

para !azt.-lo, :'..,JIll ;,u;,·,"I.·'
zação coru;tltuclooal (a:rt.
30· inc. II. da C-nst'tlwçãr
dl RcpÚbliea), Não por
motivos óbvios, :1.0 bem es
tar coletivo. e Q.Q.e.a rlluté
ria .envolve, ant-es, .assULt')
de carãter ftnanoeirl) r ,de
economia d:: Estado m'ü,;
da alçada dos )utros f:'IS
poderes - do �ecut,"J ('

do �l..a.tJ.vO - Q1lz ·d;)
J.udielárlo.

Nã� hã, na ei3!lécie, a:o
ilegal OU ahuso -de ;lDder
de qualquer auM-'idade, a

ser san9do "Oor 7'...a t1e lT.an
dado de segurança que, co
mo é pa.cit!cQ. não se�'\'e
t.lmbém à decl:u:a(:âo de
lincrns:'itucionalidade 'la
lei, em tes('.

Não há. em roncl:Jl'ii'J,
di.reito liquido f! ("')r\o ca

impetrante a pr(,tE.gc-r. nos

têrm�s do qUI;:! exige () an.

l0 da Lei n.o 1.533, de 31

ele deze.nbro de 1%1, qtlC

,1.sclplina o prccesso do

man,ildo de ,.;eguram;..t

Florianópolis, �C olp. !1'J�

vembro de 1962
Arno Hoeschl.
Belisário Ram;)s da Cus

ta, Relator
V:tor Lima
Marcili� Medeiros
Miranda. "Ram"s
Eugênio Trompowsky

Taulols FIlho
Ferreira Bastos
Ciente: Rubem M. da

Costa
Tomaram parte no jul.

gamento os exm,s. in ôrs

Osmundo Nóbrega, Atves
P.edrosa e Adão BerllPll'des
e foi voto vencido o EXlJl'l
Sr, Des. Nogueira aan:�s.
Amo Hoeschi.

PARTlCIPACAO
CASDlIRO JOSE' GRA1\-18 E SRA. ERlCA F. GltAMS
P.&tJLO MICHEL E SRA.. BLANDlNA S. MICHELS

tem o )II8IIer" de comunicar aos parentes e pessoas amilas
o contrato de casamento de seus filhos

nirIes, de voar, 'nelu.il'S
A90ro com !T1oil)res probobllidades - Faço o 'COm dispositivos estranhis

!\la inscrição ó Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO sirnos, como ·ba.rcos volal�" tas, mas pO!;$IJÍdl)<; dr ê"llor VÔO" .

.,•••••••Ii:�ili�I1iIí. ÍIII �.,_.f;.f..
:�-

........._C:..
O

..

N

..T1,,"..EN_T..E,:::::_:..=-:�-....;:-:::..:::
...

�-�-�
__

::::_�����:
. ..:::.t_c_'_aC_lO_llll_�:_,_�..,_a_.",,_po_, m_<_c�ur�lOiiSid.ade� -_._ ,.,,�, '��::.�':�.:'r.�'" ,;)

• �;;'.'ç,.,:..),. _:ii:.:... :-_�"""... _

G ILJIEBT() E VI!llA

Noivos

Não peço, caridade, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser útil.
Com. a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler c escrever. Mas ainda.

posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas \]m� oportunidade de reabilitação, Colabore com a gente; ajude a nossa Campanha.

,�. ,

Campanha Prô-Crlança Defeituosa-Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo , "., Jayme Torres

da Crianç.a. Defcjruosa�A,B,C,D.cm.nssÃo E.XECUnVA NACION.\L Secretário •... ,., .. ', ' .. ,. Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros ••• ", ... Alberto Figucredo e Carnillo Ansarah

Presidente de Honra, •.••••• � Amador Aguiar' "c Presidente da A.A.C.D., Renato da Costa. Bomfim
Presidente -d:t Campanha .•••..••••�

....••...Laudo NareI Coordenador ....•. " .........•••Ulysses Martins Ferreira

Gt\MPJ\NHA PRO�CRIJ\NÇA DEFEITUD6A,

ENV'E SUA GONTRIBUIÇ10 PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE .FILIADA DE SUA CIDADE:

I
--------- --_._--�-----------------

Medidas d�s EUa po�erão[ limitar OS"dJeilOl d�
tedos afirmam os Cubanos

As&odaçlo dt Assiuêacia i Criança DeieilUOSa - A.A,C.D. - Av, Prof.
Ascendino "Reis, ,esq, Pedro de Tolcdo� - São Paulo.

Associação Pernambucana. dc Assistência :i Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - Recifc. '

Associação Sanatório Infantil Cruz Vcrd,;:-Av.Jandira, lOO2-São PauloAssociação Casa da Esperançil-It02. Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.
.Associ�\ião Santa C�ta,.ina de RC:lbilitaçITo- RU:l Gal. Bitteocourt, 102-
FloriaDÓpolis.
Instituto Baiano de Fisioterapia e Rcumatologia - A\". Getulio Vargas,
544 - Salvador. '

Sociedade Campiaeira ddkcuperação da Criança Paralítica -Rua Lusitana,
369 - Campinas, •

Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sta. €asa de Miscri
<'órdia - Av. Clá..dio Ruis Costa, 50 - Santos.

I\:ssociação Mineira de Reabilitação - A, M, R. - Avenida Afonso
"Pena, 2698 - Belo Horizonte.
'"
Associação Paraoacnse deRcahilitação-A,P.R.-R. Igu2Çll,Sll-Curitiba.

aIO, 16 (V.A.) - o ca· Cr$ 380.000 e erS 430,00, Pns
rioca deverá pagar mais sará a Cr$ 550,00 e Cr$ ., ..

caro, nos próximos dias, 600,00.
pelo quilo da ca.me, .Qo pão Quanto ao pão, o nÔvo
e do ,açúcar, O reajusta· preço está dependendo da
menta do preço da. carne fixação do nõvo preço do
deWô!rá ocorrer no dia L" trigo, de acôrdo com a ins·
de agOsto, quando o quilo tmção 239, recentemente
eSQ filé trugnon passará à. blixada e que elevou de
casa dos mil cruzeiros. CrSS 425,00 pa::-a Cr$ 63C,OO
Atualmente está sendo ven· o valor da ir-,pot'tnção do
d:ido a Oitooentos c�i- cereal. Os cálcu'us mJlis
roa. A carne está sendo ven· otimistas re,,'e':;_'�l que o
elida no varejo à razão de quilo deverá pnSS�l" a cus·

está selldo estudado nn ca·

pital da Republica, de acôr·
do com o pedido de revisão

tar Cr$ 180,00. das tabelas pelo Instituto
do Açúcar e do Alcool e

dos mineiros paulistas.
Com referência aos pre.

ços do açúcar. o problema

Fato LU

OI

OEA EXAMINA O CASO DO HAITI
"ASmNGTON, 16 (V.A,)

- o L'onselho da Organiza.
ção dos Estados America.
nos (OEA) toi convocado
para se reunir hoje, às 15,30
horas, a fim de decidir 8

questão haitlano-domlnicr.
na. A República. Dominica
na soiicitara, em ma.io llM;·
sado, a intervenção do Con-
8eUlO na. aualldade de ór
gIo de coDsulta doa cbaDo
ce1eres atnettcanos, acu

sando o Haiti de rôr em

perigo a paz do hemisfêrio.
A convocação ocorreu ue
pois da reunião de hoje

entre os :::-epresentantes ,ia
Colômbia, Equador, EI Sal
vador e Estados Unidos.
Informou·se que êstes qua
tro palses emais o Pana·
má patrocinarão uma re

solução exorta�do o HaIti
"a observar o nt+,.,.... lnf(l ri ....s

direitos humanos" como OUTROS _ H'lV�a e,-,tr':)
uma das medidas tendentes, OS antigos gregos uma :f:h·,
n. aSS9gurar a manutenção

...da em tôrno de um 1 _

...

das paz. Isto foi o que re- mem que tentara voar t'UlIl
velou 80 Conselho a comts- asas de cera e penas. mn�
são pAcificadora emiada

... (' sol derreteu a ce�a
ao Haiti, para evitar um

choqua armado entre os

dois palses que comnarti·
lham a Ilha de Hispaniola,

PLANADORES - Os ir

mã-s Wright, desejosos de

estudar os ef�ito!l ,ias cor

rentes de ar, !!omeçarl'.Dl
com "=-sp'lP"<llO"t"" ,1<> !".·..,·,I
e varetas, Em segUida p'lS
saram aos !>lar.'ldores Os

c.onbec!mentos Tle adqu;
riram nessas cxperiêndas
oPel'mj,tiram-lhes ··empe-
nar" as nséts dos plan9.d�-
res pua tirar I) máxImO
proveito das correnwlt de
ar. Com ês!lel! aparelbos.
realiZaram.. milhares .i.e

OS IRMAOS WRiOHT
_ A semelhança de ou,rilS

pioneiros com'; o brasileI
ro Alberto Sant{ls - D,,··

mont, dois irmãos, doncs
de uma ,:ficina para C"tl�

sprt.os de bicicleb.s no M�lo
Oe�te dos EUA, rnnteC�-i\m

a Interessar-se pela. ana
çál) antes de 1900. EriJJn
Wllbur e Orville �r;ght,
ambos dotados de e ..,,:)'>'::�<l.1
vocação para a lr.ecânic:a c

as 'n"enções de m 7do ge
ral. Como tantos entro:> de
fJUa êpoca, erMn- 8uto�dld()�

Os árabes tinham set.:s ta
petes volantes. Atravé-i uos
tenIPOS, registraram-se em
tôdas as nações d1vel'sas
tentativas, reais 'jU imagi":'

GINA'SIO EM UM A�O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A Cc>mitiv:J, Governamental, passeando pelas ruas de Anitápotis, -dornjngn ultimo
r

Teatro Infantil:
A Galinha ��S Ovos de Ouro

taucteco teatral, continua.
desenvolvendo dinâmica ati
vldade para que o seu mo

vimento num ritmo cada
vez mais crescente, desper
te realmente autoridades E'

povo para o significado
cultural do Teatro .Infant 1
de Plorfanõpojís.
Já está em. tese de en

saias, a peça que Geny Bor

ges "A dona do Mundo In
fantil" apresentará em jnea
dos de setembro, prolon-

gando até a Semana da

Criança.
Peça cômica em 4 atos nu

• qual tomam parte alunos

de nossos grupos escotgres.
e sob a competente díre

cão de GENY BORGES,

Por certo, agradará a

tantos quantos :1 torem as

sistir, pois trata-se de
uma peça de crianças para

crianças, a qual também
contentará aos adu!t41.

AMARILDO: 400 MIL DÓLARES·
lan da Itália, por 400 mil

dólares aproxtmadamente
Amarildo, receberá de Iu

vas cerca de 100 mil dóla-

res, e a trarisaçüo
fase final.

O Governador em ,Xi' l'i�

cio, deputado IVI) S'II',,1rd.

costuma chegar céuc a·1

Palácio de ncspacbos. On

tem, ao entrar, n-and- nú
mero de pessôas .Iá o e!'�

p'1raVl.l:m para fal9.r�ihe.

Cumprimentand.) a!,�! \�

alegremente, dirigiu-se' p:.
ra o seu Gabinêle. O Cap.
Gonzaga, Ajudante de ::)r

dens, perguntou �e Sua 1::;.:

eia. ia receber' Q!; iDI::,{'�

sados em falar-ihe. R�c:::·

bendo resposta ·:>!lrm"l�lv?,
perguntou:

_ Quando, Excia.,
_ Agora mesmo! - I',�S

Po�eu o Gove�nado:.

COLEGAS

Os Deputadl'd, r.!: ... lp.,-;

dias em que o !'reslfif!llc-a
do Legislativo estj,. ne cx('�

ciclo do Cgrgo d·� GOVCrI.:1-

dor, não sô o pr(lcuram no

lnteres� da admlnlstl'açâ(l,
como ainda para colhê r in

formes que se lelaciL)l'b,'
com o funcl-:nacnenlo Go
Legislativo, Multas .1ele:,

são assiduos e dentr,e és
tes está o depuhdo Valde
mar Salles. Ontp.m, ao en

trar no Gabinê�e de SUl

Excla., foi sauilado pela
Governador que o trat'lu

por "'Colega".
O deputado Salles, .. pi"r

tando a �ão -de :aU'l. "�Vl,'

respondeu:
- SIm. G�veril<ló.o:- Co

lega de ontem e dR.,

amanhã.

DEP. BREZZOL \ ClfILIA
DE CAMPOS Nove,.:;

Tratgndo de ')robl'�lr.;'S
do município que rC]>l'C :"ll

ta, o dp!'. A\lIZU�t.l �l'P7/' .

la, do PSD, f�l r.'r.L'b'dn pr_,
lo Grvermlllol' I.·m aud!'i':1-
eia, ilurantot' n =1l1a1 pi 0\-:
dêncie'" f<'rfllll l",�,I, "'_

.-mtmtf'"'ffl'rtrm�1'3
. ,'o "'''': ".�"

��t��t�r, J)['la ·:ILl��I.., 1);\,

��.:.«

Também o dep. Epit:ic.i'J

ElttencourtHest�ve em �J
lácio. "coniolseqtpfe .. o �,,
vem parlamentar leva en.. r

me "nas�a", na flual g:1!:::

da documentes, sol!Gita

çÕ€s, processas, l'eivindJeh

ções e tudo o mais que in

�eressa ii. vasta )'egiã0 que

;:�::�:��:. ���m�:� ��l�,
sa, sendo então adve�'\ir!J

pela Professor Neb·;r;

Abr.eu de que não denória

sair sem ela. E acre." .. 8u

tau:
_ Já está pl'e�nchill<.' cl

"SEM PASTA".

MINISTRO ESTIVAL!::"!'
PIRES

Foi mrtivo de satisf,1<::-''.}

para o Governarlar I�o Bd

veira, receber a visita do

scu antigo colega e d:!2:,O

amigo ex-deputado EstlV:l

let Pires, atual MinistrQ do
Tribunal de Contas. 0"

dois homens pút;-licQs man

tiveram, !lar largo iell'prJ,
cordial,e agradável pa'e',
tra na qual :ecords.'_·al1

passagens com',ms !'-�.,

suas atividades parla!�!e)
tares.

PADRE OSNI

ROSENBROCK

Rec�bido em au(liàn":<I
('special. estêve r.om ü S�.

Governador I) Padre v'T!'
Rorenbrock, de Tub;:l·:;!J

Com ... bom educador :).\1'" {O,
o Padre OfOni não dp\x·)".l

de abordar o prOb'CT:T
cducacl')llal no ")ul do E'-

tado, a cuja ey.9:sição c

Sr G.o"lÔ'rnador df'm '('.s··

trou o máximo :nterê,;p

OFICIAIS DA P!\o[

_ FORMATURA

A fim de convidar o a-

vernador em exercicio 110':

putado Ivo Silveira, pÚ.l a

formatura da nova tU:1:1

de Oficiais da Policia Mi�

litar, estêve em Palilci:J
uma cumlssão de aluno.; d(,
CFO, Sol,enldade essa l!U�
.ocorrerá n: ,ró:dmo dhJ,

20. Sua Excia, p."t)met,�ll
comparecer.

DESPACHOS COM
SECRETARIOS

A tarde, Sua "8xcia. ,ies

pachou com os segul·,�·.(·.;
Secret.ários:
Dr. Roberto Matta-, do

Trabalho:
Dr. Mario Tavare_;. Lfl.

Cunha Melo, do Inte"j,'r e

Justiça;
Dr. Fernanllo Osvald" de

Oliveira da Saú-1c e A:>.'!s
tência SOCial;

C01"(8ULTORIA
JURIDICA

F(Ji recebida, o;!:n au !iéll
cia. !leio Sr. G-v(>rn',c;"r
Iv,) Silveira, um'! (.;O:lIl'.,,,10
da Consultot'ja ';urldi";.I do
Estádo.

humildes pescadores de Pi- to e procurar encontrar
aheírá e que pela sua gene- uma solução para o pro-
rosidade acabou conquís- blema.
tendo quasi a unenímída- ..

=-

de da solidariedade pclítí- PESSôAS PRESENTES
ca dos pinhefrenses: Ma·

noel Cândido da Silveira. Além de alunos da Escola
na intimidade Mané Didico.
Velho amigo do Dr. Aderbal

(que por sinal passa gran
des temporadas de veraneio
em Pínheíra) por quem tem

. irfestrlta amizade' e ligado,
desde muitos anos, ao Dr.

Ivo Silveira, sua casa é o

primeiro ponto de parad.l·
para os visitantes. E foi ai,
no convivia de Mané DI::!!

co, sua famllia e seus amí

gos que o Governador em

exercício, deputado Ivo Sil

veira, recebeu, no- sabado

passado, a manifestação de

carinho por parte dos mo

radares da localidade que
viram na presença dovatual

governante a continuidade
da assistência, do amparo
e da afetiva estima do Dr,

Ivo Silveira, que em mo

mento algum a êles tem

faltado. E foi ai, na pules
tra então ./mantida, que no

vamente se debateu o pro

,blema turístico de Pinhei

ra, com o aproveitamento
de suas belissimas praias,
tendo o Sr. Governador as

sumido o compromisso de

debater, ap6s o regresso do

eminente cnére Governa

dor Celso Ramos, o assun-

Depois de Lnseada Çle
Brito, o Uu�",.wuur ein

exercício e sua comitiva

dirigiram-se para a locali

dade de Pinheira, um dos
redutos eleitorais do PSD.

PRIMt:IRO, O PANORAMA

Quem visita Pinheira, fi

ca entusiasmado com a sua

belíssima prâía. Formando
uma orla de mais de 5 qui,
lumetros, com b r a n c a s

areias, o local impressiona
pela sua beleza e provoca
no visitante uma grande
admiração. Por sinal, va

rios membros da Comitiva
estiveram percorrendo tre
chos do litoral, e, todos eles
manifestaram o desejo de
alí voltar, em outras opor
tunidades, provando assim
que, quando o eraão depu
tado Ivo suvetre tomou a

iniciativa de solicitar à
Prefeitura de Palhoça fôsse

parte de suas terras cedi
das para exploração turis
tica, estava certo de que,
mais cêdo ou mais tarde "O

Govêrno tomaria ínterésse

pelo problema.

O FAJ\10S0 MANE 0101<.:0
Muita gente aqui na Ca

pital e mesmo no interior
do Estado, toda vez que fa
la em Pinheira, recorda o

nome de um homem bom,
verdadeiro defensor dos

DIB EM "PRETO NO BRANCO"

está em

Prosseguindo na sua sé
rie de depoimentos com

personalidades de Santa
Catarina e de outros Esta
dos da Federação, a rádio
Nereu Ramos, de Blume

nau, apresentará, na rr6.
xima sexta-feira, em seu já
famoso programa "Preto no

Branco", o deputado Dib
Cherem.
O líder do cevemo na

Assembléia e"t""'rí. à exem

plo dos dema+ «ntrevíste

dos, sendo SI
.

10 a um
sem numero

quer seja 0-

pela progt?

tes, ii- respeito dos mais dí

versos problemas,
Programa de maior au

diêncla numa vasta região
catarinense, "Preto no Bran

co" levá, assim, sempre, a

palavra de líderes de diver
sas correntes politicas, bo
mens de empresa, etc., soo

pUhlico ouvinte.

Um dos pr6ximos entre

vistados, que já telegrafou
aceitando o convite, é o

deputado da UDN da oue

nabara e radialista Raul

-erguntas, Jjrunini, que estará sendo

lOnsá'ftilla MbatillaClo no dia '2 de

de ouvín- agôsto.

Ferreira Cordeiro" e de va

rias protessõrss, anotamos,
dentre as dezenas de peso
sõas presentes, os nomes

seguintes: Aquino Tomaz

da Silva, Joaquim Sabíno

da snve. Domingos Francis

co de Andrade, Alvim Moi·

O-EST-AD
O JlUlS Ul!CO DlUIO Dt SIJITA.UTABllfA C

Flàrianõpolis, (Quarta.Feira), li de Julho de 1963

E uma das ultimas ses-

LAG( .lA CONCEiÇÃO (ONTARA ��::ocá;,:a ':;;�'::'��s�
catarinense) lançou veemen-

Co;� -MODERNO RESTAURANTE te apélo ao Mlnl,té,lo da

Fazenda a fim de que se
cíará brevemente a dat a

[am liberadas as verbas
da Inauguração, o que sem destinadas a Sociedade Ter
dúvida será mais um p.m- mcelétríca de Capivari. Na.
to de alraçã.o. para oa qUê. trtbuna, o eficiente parla.
se 1lrlP,"em��e�� (.ec'l��I· ;f� fez uma aprecia

mnr�l�_bQsq�,� i IJtaa i4e !}�.shbre o problema ener

SanSa cata�fbjl.. r I j • 'Iétild 1 em nosso Eslad<),
acrescentando que "há, da

alguns anos para cá, a pla
nificação para solucionar
êsse grave problema d:l
economia catarinense, ma�,

no momento, s6 vemos a

solução para dentro de bre

ves anos se rór construida
com rapidez a Usina Ter-

BRAStLIA, 16 (OE) - :n�:�i�icav:� �eat;���u���:
Ao chegar hoje a Brasília, com os resíduos do car.
o deputado Pedro Marão do vão do sul do Estado�. A
PTN declarou que dará :lO

Brevemente a aFrazivel
Lagõa da Conceiç1ío eor.ta
rá com um moderno res

taurante. O prédio já . Ic i

construido, faltando jip�
n3S aparelhá-lo cOhve�i,I�
temente. O restaurante que
é de nroorledade (lo vereá

dor Isau�'o véras, tomecé
rá prat._..s típicos da locali
dade, como sejmn: pe;,':u
das, camaroadas, etc.

O sr. Isaura Véras ,nrm

VIAJOU O
DR JORGE
CHEREM

A fim de reall3ar irrp::lr
tante cobertura rádio.J-jof
nalística para ,� Dep.lrt.a
menta de Notícias da Rá
dio Guaruja, seg'.Ilu on!,�m,
para Pôrto Alegre, Q Dr.

J.orge Cherem.
o eficiente redator

DENUNCIARA
IRREGULARI
DADES

Aspede tomado na Igrcja Matriz de Ani�ápolis, domingo ultimo, por ocasião rl
�antd ,'Uh,fl. vende-se. além -rto Sr. Oevcrnauor os Srs. Drs. xerson Abreu, Chér,
da <.... lO.J Civil: rr'Jressor N��:::;���:'d�:::eded�r��:onial do Palacio e Cap,

Osni Regis lança veel11&ntp, apêlo:
"Liberem verbas para a SOTELCA'

Fazenda, pór que só assim

Santa Catarina poderá con

tinuar a se mostrar, no campo industrial".

seguir fez uma explanação
da atual situação das obras,
salientando a importância
da Usina para a região in·

dustrial de Santa Catar;'·

Finalizava reforçando o

apêlo: "Dependfi:mos, por·
tanto, nêsse momento, Ílni
camente da liberação de
verbas para a Sociedade
Term:lelétrica de Capival'i,
O que solicitamos com ur

gência aQ Sr. Ministro da

UNIDADES MILITARES
. SERÃO MODERNIZADAS

:P,TO Vi (OE) - O Presí

dente do Botatogo de Fu

rebol e Reg-atas, sr. Sérgio
Darcy, confirmou note que

Oeny Borges, que aos
roi vendido o passe do ata

poucos está criando em
cante Amarildo, para o Mi.

Florian6polis, uma rnen-

�6J�:�1cWf \\ f!mem�\��
AGORA MESM')� tório de santa Ca�a'-;l��

IMARUI, PRFlSENTE junto ao oovêrno F':!<l'"r ,,(

esteve ontem. em P�Jl.�L-l.

o Dr. M;[Ol'l �rrreira .J�
'�:k��;if�rd�i�r:T�r��ri�I��'
de trazer ao c('nhecllllcn
to de S, Excia. detalhe'; do

andamenlo de dive1' ,_'"

procl.;s,,,os Ido Interêsse do

Estailo junt.o &-:- Govcnv)
Federal, aduzlu varias ,,',1-

���s p��f��:a����a. sollci��-
� _

TAC - Cruzeiro do Sul
Novos horários e novos vÔOs

AViÕES CONVAIR 440
DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO

SAiDA DE FLORIANÓPOLIS AS 14,30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA AS 13.45 HORAS
�!.!DA DO RIO PARA FLORIANÓPOLIS

CORONEL PE'lER''';

ESCR��������E N�ANrA Depois de al�un fhs
DIARIAMENTE AS 7 HORAS

/�&n��:,�;"�;::�, . .:� A.GORA AViÕES DIRETm EM

D':�,�_y':_::�: ;�,� ,�;��'�A�º._..O""..�...." ...IN...TiLEI�R-"AM:__'�EN�::_._��._�D!:_U�l<N:4.Ü::-.5�.=�""�'��',,,,!'---'.---,���=====-- _

conhecimento das autori·

dades competentes, irregu
laridades que estão ocor

rendo na distribuição de

bilhetes de Loteria pela
Caixa Econômica Federal
de São Paulo. Interpelado
a respeito sobre as irregu
laridades, limitou-se a afir

,j.� mar que s6 as denuncia·

"M�ls popular" demorar- ria da Tribuna da Câmara,
se�ii na metropol.e .áo Ro e depois as comunicaria as

Grande do Sul pelo p,'a:w autoridades comp�tentes.
de uma semana.

BRASíLIA, 16 (OE) .

Para conrercncrar r.om o

P�. da. P..cmlliliJ:Il�
chegou hoje a Br-l,sllY<.l, o

Gal. Araujo Mota, Chefe do
Estado Maior das Fôrças

cho abordará proble
ligados a modernização
.nnldades militares, par
lo� .lns eonveníeetemen
atualizadas com equí
mentes utilizados pai
exércitos de outros p

.Armadas. Em seu despa-

AÇÕES PREHREHCIAIS
DA PETROBRAS

PAGAMENTO DE DIVIDENOOS
RELATlVQS AO EX_E�CICIO DE,),9
PETRÓLEO!! InMSIl!.J!j�J,tO, ,S/A ;1 ....... 1.I'pl:TROB

avisa que, a partir dc 17 de ,iulho de ]963 e até 31
Agüsto Vind(luro, efetuará, aos acionistas residentes n

ta cidade, por intermédio do Banco {ndilsiria e Comé
de Sta. Catarina S/A., o pagamento dos dividendos
exercício de 1962, relativos às ações preferenciais, na
de 15% sôbre o valor nominal das mesmas.

Bilhete ao deputado Mârio Olinger.
Meu carp legislifero.
Tenho sob os olhos um projeto de lei, da sua

toria, visando a disciplinar o· pagamento das cotas, o

quotas, do art. 20.
\

A velha amlzadé", que as divergências partid
nunca apouc81am, deteve·me a atenção para a resp
·ta a curiosidade: - "Que é que o amigo Mário

Querendo atrafuncar no govêrno?"
..

Satisfi·la com a leitura tôdipha do projeto e

sua justificação. E sbmente no finzinho é que en

trei um pega para a discordância Aliás os romanos

meu excelente Prof. Custódio já sabiam que in ca

venenum ..

Mas, diz lá V. Exa. que para justificar o proj

outr::in�r;ud�Sz:�e:;:r:p����1 é quase
cordatlva, pois entendo que o mais importante e

cera da sua justificação seriéllll justamente esses

iros argumentos, excusados aqueles que foram
Se deputado, asseguro·lhe, até eu votaria seu

jeto, se êle assim se justificasse no que ficou su

tendido em outros argumentos:
"Visa êste projeto de lei a evitar que,

pagamento das cotas do art. 20, aconteça
futuro o que aconteceu n!? passado, qu
meu partido era govêrno."
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