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MARYLOND, 24 (OEl - Cambndge, Maryland e

Charlestone, na Carolin� do
Sul, pontos em que a ten
são é maior. A primeira de
las, onde se encontram os

contingentes da Guarda Na
cional, foi feito um aoôrdo,
segundo o qual os probje-

o Movimento pela integra
ção dos cidadãos da raça
negra, continua sendo de
absoluto sucesso. Duas das
mais significativa,s vitórias
ocorreram nas cidades 'de

San

RIO.24 (OEl - o Mare
chal Osvtno Ferreira Alves,
que ctetxa o comando do P

Exército por ter atingido a

idade limite, oferecerá um

almóço amanhã à seus ca.

maradas de farda e amigos.
Dentre os presentes, esta
rá o presidente João Gou

lart, que hoje deverá via

jar para o Rio.

CONGRESSO
APRECIARA
VETOSMOSCOU, 24 (OE) - O

Primeiro Ministro Nikita

Kruschov, ofereceu hoje ga
rantias para fazer do con

tinente Africano uma zona

desnuclearizada, se os Es

teces Unidos e outras po
tências nucleares concorda

rem. "Faremos todo o poso
stvet para aliviar a tensão
internacional, e para canso-

11d.al" a paz, dando cumpri
fOL-'O!:O ecs 13rind�os. da
coexistência pacifica dos

Estados", declarou' o Pri

meiro Ministro soviético.

Suas declarações estão con

tidas numa mensagem =.
nações africanas, que com

pareceram à recente confe

rência de Adhiszabeba.

CASTRO DIZ QUE CUBA
N.i\O AJUDA REVOLUÇÕES

HAVANA, 24 (OE) - O

BRAstLIA, 24 (OEl,r- O
Congresso Nacional foi con
'locado para os dias 13, 20 e

22 de ag6sto( para apreciar
os vetos do presidente da

República ao projeto de Jei

que reajusta os vencímen
tos do funcionalismo civil e

militar da União,

classe tentaní se avistar de 70%.

India e EUA firmaram
Tratado de' Defesa

tro Ari Franco.

Primeiro Ministro Fidel
Castro, disse ontem, a noite,
numa recepção na embaixa
da da República érabe Uni

da, que Cublf não tem pro,

_gm�,píMa,;,ajudar, as',.ê,

v$üçôés-' Latinô-"Amel-lcai:1.s,
mas .as apoia de todo o

coração. Castro, acrescen

tou que a guerra revolucio
nária de Cuba, demonstrou

que as "guerrilhas" são ca

pazes .de vencer exércitos

profissionais.

CONVOCADOS: REGIME
SERÁ MUDADO

LUTA
BE[RUTE, 24 (Q�J �

�������J,T��M:�� �;
110;1" '),?ll" manhã, foram ou:
'lidos disparos de armas de

rógo. €:ffi .mamesco, capital
da Síria. Foram tarribem
ouvidas várias explosões
que extremeceram alguns
bairros da cidade.

Y'U I ,AMl,,,., ,&.�.�.AS.·fL�A.,�S�_(O]l)�.�\,Jc_rr��o�o.Yem eA�t�o�.• -BELG&�.2....-"V�:S'"":" ,J}-(inllllu t:'st:�\lp9,nhâ. nu
'. 111 W 'Vt'IJ'O"'U' 't_i'- tá :st']dó .

'rst'h'�iid�� ·\i�1[�ra-"as·l,..;a�vJ'dêdis dà;, t'iãt. -,..j ti�ãWtdq:··.at;�i1.-t··I1&" .........ri'iãU-<}ntt!ev1'hlt"·5" lm�t
CAIRO, 24 (OE) - O 1,1l'�-' Pôrças Armà�as, a niodíü- civil. b conscrãto, de'yerá� �:rt(J�a,J!O�?'�â4�'U..l(':- .s�.' _ :se(',retirio��eral (,1)

sidente GamaI Abdel Nas- cação do regime de atlví- ser obrigado a fazer o cur- .
dos e Grã-8l'�ta.nba 1l.;Rt?:.... seytetarla'�lijst.:l(10 _ de

ser, irá a Nova York em se- ctactes dos convocados para so de arrabeusaçãç, prestar póstto do esforço da r1et.�� Rt:taçõé'" EXiér-ior.es.
tembro próximo para assts- o serviço militar. Pretende- o serviço militar e fazer es sa aérea em naja afetaca K. Nehru. ames de par·Jr
nr a Assemblêia Geral das' se, ao mesmo tempo' em tágio em obras públicas. a nouttca neutransta d.i para Budapeste. Nebn:
Nações Unidas. Esta aütu- que se prepara o soldado, ..-'-----.. govêmo de Nova Délhi. manteve uma série de en-

de, poderá' ser seguida por trevísras com os d·iriger.-
outros chefes de E,tadó.

('o.nts"nua tens'a a
tes íugostavos a P'opó,it"

---------------------. dos "aspectos positivos e

- Ma"Ur,.,.jU··al"I'�ARS viva" Notável Apresentação ' :e�;:���:::�:,O:�:�:lãOaf:�:
.S"J.tua'ç::a-.o, no E,·· q'.;uJ1 aO �.or jfu;";,.u·j·�"I!Oai', pa ru

"1;:;
.

dbt'erl\titmfa's;le material

•--
� - -

defensivo não "e dirigiu
somente aos países octden-

QVITÓ. 24 (OE) - Do!s Informou que havia.' reçe de trabalhadores. pedimos tais, mas também aos dI)

! I . telegramas de Havana. e bido um telegramà· da-Fc- a liberdade de Pedro AfI- bloco socialista. Como a

M scnu, recebidos pela dernção de Mulh,etés/'Óu tania Saed- secretario ga . URSS. Iugoslavia e Cbf.
Junta militar de govêrno. banas, no qual proteste- ral ti,:, Partido 'Comunista coslcváquia

,. I I �e����d;u�:s �il.r:::te: cl�... ����er��aGi�r�;!�sad�e�;� p���::o���t� ��;:n���ç�_� nle�:C;·i�(l a��::c��to:uequ:
m-untatn , tequatorian-is. tique Gilber t dirigente no Equador, por dh;pósiçâ1 Repúbhna Popular Chine-,
não se.ã.. re�;om!id()s· _�r'- c-rnuntsta portenho e ou- da Junta Militar de 00- sa obtenha a bomba ate-
gundo Informou hoje I trc procedente +e Muscóu verno.: no final da ultín-u mica, a India permaneee-,
u-rra-voa do Pajáctn co do Conselho Central rte semana. de Vitorie Zuni- rá fiel a sua política. .te
G')1!êI'n�. Herman Dono ... ). Sindicatos da URSS.. pJ ca presidente da Conf"- "desarmamento nuclear".
secretat-In geral dâ· adml- qual se lê textualmente deração Nuci anal de Tr.i· O diplomata indiano que'
uístraçêo "Em nome de munõ« bclhadores., e de Enrique ria dar a. entenaar que seu

pais não responderia !l
uma ameaça com outra
ameaça.

RIO - A SUNAB deverá

se pronunciar nos próxi
mos dias sobre .os aumen

tos nos preços do pão e do

leite. Porta voz do órgão
encarregado do abasteci
mento, informou que pros

seguem os 'estudos em tôr

no dêsses pedidos.

Gílbert".

mgnsa-nerermdo-so

reinic:a�os OS �e�ates sô�re
áS Colônias rortu�uesas '

NAÇÕES UNIDAS, 24 (V. dirigente divisionista .Pin�o
A.) -. O debate sobre a si·� Buli, quando de regr.esso
tuação nos territórios por-. oe uma viagem a Lisboa,
tugueses da Africa . se rei- durante a qual teve três
niciou ontem, no Conselho dias de conversações com

se Segurança da ONU, sob os membros �o governo e

a pr�$idencia de Ahmed com o primeiro-ministro
Taibi Benhima (Marrocos). Oliveira Salazar, a fim de
O Prllneil'O orador foi o tentar confundir O movi-

ministro' de Finanças da menta libertador.

• Repubhca de Madagascar, Pinto Buli, secretario-ge-
Victor l\rliadRna, Deveria mi da UGL (União dos Ci-

gNU rte Havana, disse o

porta-voz que. com igual
OU melhor direito,

.

pode
ria pedir a Cuba que ll

berte todrs os presos poli
t1cos desse pnis- que rec"

ba o,;' milhares de 'exila

dos e que devolva a vida

aos fuzliados. Douoso l'ei�
terou que OS telegrama"
não st.'rão' resp::mtlid().�.
A Junta tle Govêl'Oo ex

pediu lwje um decrettl,
�uprimindo a Comi�ão
Técnica �Il) Orçamento P.

transferindl) ao Minist.é

rio du T.'llolJr.O tôdas d;

funç'lcs de respullsabilidro,
de .c a chlbo:açãr, do or

çamento. Acrescentou. qu'_·,

de um momento para U..!

tro serâ exped;c1o outro

decreto supl'iminllo o COll_
selho Nacional de Econo

mia, Organi;:;mo Economi·

eo di,! consulLa que vinl'.:J.

f.undo.nsll\túJ lSób a pre�l
ciência 'do vice-presicLenle
da República. cuja miss30

era examinar, ps projet{.'i5
econ/,micos ne emergên
cia. O COll1<e!ho estava <I

])0nto de emitir ;:t contri", ..

v&t1da lei à l'efor-m:

CASTRO'
IRÁ A
ARGÉLIA

BRASíLIA - O Presiden-

��oudame�:::e��c:o :;e�:;��
indicando o nome do sr .t�
Lourivlll de Brito para a!
presidência do Banco Na-��- No J'laglan1c 'I �ll1d_'i!fdl "riRS VlV�"•. cuja apresentação ontem constituiu-se num

cional do Desenvolvimento",. CXlto total

Econômico. f ------,-----------

Cazciilna [conômica:
Perspectivas Econômi
cas de Santa, Catarina

HAVANA, 24 (OE) _ A
rádio de Havana informou
hoje que o primeiro Minis
tro Fidel Castro visitará a

Argélia êste ano, convida
do pelo primeiro Ministro
deste paIs Ahmed Ben Bella.
A emissora acrescentou que
o anúncio foi feita pelo Mi.
nistro da Indústria de
Cuba, Ernesto "Che" Gue-

Apresentou·se ontem, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
o Madrigal "'AR.S VIVA",

WASHINGTON - Os Sin

dicatos Norte-Americanos

regeitaram hoje a proposta
apresentada pelo Presiden·
te Kennedy, para resolver

,

o conflito ferroviário.

da cidade de Santos

Com um programa do

qual constaram músicas de

autores da idade I mêdia,
renascença, e brasileiros, a

audição alcançou notável

sucesso.

A vinda do importante
conjunto vocal, patrocinada
pela Reitoria da Universida·
de e pela Secretaria da Edu·

cação. alcançou plenamen·
te seus objetivos, semio

que os assistentes não pou
param elogios a magnifica
audição proporcionada pelo
"ARS VIVA".

GENEBRA - O Conselho

Econõmico e Social das Na

ções Unidas, reunido em

Genebra, adotou o projeto
de resoluçã_o apresentado
pela Etiópia -e pelo Senegal
que exclue Portugal da Co
missão Econõmicá para a

Âfriea.
'

1NJl
HAVANA - Circulam ru

mores em Havana de que
amanhã chegará a capital
cubana o primeiro Ministro
sov.tético

_

Nikita KTUschov:
p�r�a:Fa��lrtir à� comemora·

;";IV '�, ç?es do 26 de Ju�ho, ·<..,-ln ...

hQsPé�-fi' u.�lJ.r.l'a.. I
�_

..

_

___·�_,;.-";,;_�lfi.f�!'· t,�"

.fazer uso da pala 'Ir,). tam
bem (l minist.ro de Rela

ções Exteriores de Serra
Leoa, John Kareia Smart e

o representante da URSS
na ONU. Nicolas Fedorenko.
O ministro de Relações

Exteriores de Po,rtugal, AI·
berto Franco Nogueira, en

cont.rase presente
Tudo leva a supor que >JS

I:eivinqlcações tendentes à

obtenção da autonomia �n
terna da Guiné p'ort.uguesa
tenha ido, acoltJida ''ilWo-

dadãos da Guiné Portugue·
sa) declarou que teve duas

en'tre-;ristas de 45 minutos
com o qual lhe autorizou
declarar que todas as rei-.

vindicações sel'ão satisfei·
tas.

Sem duvida, o 'lideI' nacio·
nalista se negou a entrar
em detalhes SObre as pro
postas concretas· do gover·
no luso antes de que sejam
conhecidas pelo governo
senegalês, que, até o mo

tnfint,1'). P!'<'!;!'It,('Iu apofo-AOu
outorgou asilo aos dirigen
tes do LI'1urilll";llo. N;Jcioná>

RACIONA
MENTO
CONTINUA

Uma das primeiras pr;ev-

cupaçàes do atual Govêt

no de Santa Catarina f�l

a de dotar a economia d')

Estado de um plano-de [J!! .

senvolvimoenlo, austad,)
aos ;;em; potenciais e ade

quados à� posslbEldades de

suas fcrças produtiva,,;.
Como não podia deixar de

ser, trata-se de um pro

gnlma econômico estrutu·
rprl-., sem gnnlles ambi

cões, �)()rém capaz {Je (1.

namlzar u eCunomia lo

calp��ranc\o-a da tenden-

cia nara estagnação qUI}

já ;presenta perfeitamen·
te delineada.

O Plano Cata:'inense '1-3

Desenvolvimento há mais

de um ano se encontra em

plena execução. Seus prl
Oleiros' resultados \ainda

não foram convenientr.
mente mensurados. �;ntre�

tanto· durante a visita de
três (lias Que fizemos a

--alguns p,o,ntofr .astl:atégl
cos da 'lida económica ('5-

RIO, 24 (OE) - As últi·
timas chuvas não alteraram
a Situação dos mananciais
da Guanabara, segundo in.
formação da coordenação
do racionamento da ener·

girv --eMt.t'Íca. &gcta�,eu.se
filie �e tr:lt.a cip chuvaS'IUo
r;,lll·;_;:;. contmw:mcto. �. �m:a
_",I'. �.;, .... "' ....1>.. _, _-'�.___J

f'gnil·ja. que havia "id·1
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D1'RETOtt
Rubens de Arruda Ramos

GEREl'o'TE '

Domingos Fernandes de Aquino

CHEFE DE JUIDAf,!O
Antônio Fernando do Amaral e Silva

RED.\TOR-":;ECRETARIO
Pértcles Luiz de Medeiros Prade

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

rt:BLlCIDADE
asma!" Antônio Scõlíndwetn

8ECRRT.4.RIO COMERCIAL
DivIno Mariot

OEPTO_ DE ASSINt\TUR/\S
Major Virgilto Dias

(lQLABOIIAIIOIl
Prol. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R, CabJaI
- Prof. Paulo Lago - Prof. Pernarido Bastos
- Prof. Alcicks Abreu - Prof.

-.

Othon Gama
d'Eça - Dr. M�lt.on Leite da Costa _:___ Dr. Ru-.
bens COsta - CeI. Cid ocneaea - Major nde
ronso Juvenal - '\'alter Lange. - F1ávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - Domtécío
soares

r.ronis-ta.." Socia.i�
Zmy Machado � Lázaro Bu:-tôlomeu

LENA DE SQUl:A

Fylgamo,..; em registra"
na ddta de hde _u tran�

curso dc mais um anive:
sário natalício da m,�-

nina SANDRA
Helena (l.e SOUZil, filha cI')
nOlso prezado. nmigo Sr.
Hilário Delfino de !Souzn
e de sua espõsa d. Nil�:.
Silva de Souza.

A aniversariante e seus

genitore.-; nbC-:SQs parabel' '.

MENINA VALÉRIA

fI--
Dr. SANDRO

MAS(ARENHM
CmURGIAQ DENTISTA
EX�Estagiário do HoSl)).

tal Naval em CirJrgia e eh
nica de b5ca. Modernis:>11111
'ODItultórto ruturama �

Cadeira eufórica _ Alta rr··

_.
Rua Brigadeiro S11\'a Pae-'!,
n. 13 Telefone: 3552
CB'ACARA DO ERPANH.�

4hn doa melhores pontos
de 1lfIIÓdO. ótima instalação
para ,loja Rua geral - Es·
treito - (canto). - �tar

l!;k;.·''I:ereza Cristina, 160 -

Ei.��itc,.
� __ �....:....� 2�7.63

�t:�\k ;/ flJ.c

Vê passar no.-·dla de hc

je .seu 2° aninho a inteli

gente inenina V.AL:eRIA.
CARDOSO, filhinha diléta
do nosso vre7..ado (" amigo
Sr. Jaim� Humberto Car

doso e de sua: �spó!la -1

Olindina Canlo';lJ.

'M�:tJg��?;;:,:n�J.Mr,n;4+M.1JJf$i;4%W%I$$&h*m�1fiJtá\il*:;�;;.W\*lf'li
----".-'--cy on e'lhos de

Sociais

t' c!'\'"""1 Li{ ,,-<-l..�
Y comecmevos

CACILDA BECKER NO TEATRO ALVARO DE
CARVALHO - ELlZABETH ARDEN VAI

HOMENAGEAR DEBUTANTES DO CLUBE DOZE DE

AGÕSTO - MOÇOS CAIXA ALTA DA SOCIEDADE

DE ITA)Aí CIRCULÀNDO NA ILHA
1 - Acauamcs de r-eceber telegrama

de Elillbeth Arden. confirman.do sua

participaçãc, orerecenuo presentes <1,

Debutantes do baile oficial, que sgra no

prõstmc .día 17

2 _ Festeja "Bodas ele Prata'" no pró
ximo dla 31. I) casal Sr e ere Dr. grnan!

Cotrln (Carmlta),

Dr. PIRES

BeRMA DE:\! PMlA

son»

Uma boa-, noite de sono

é das coisas mais impor
tantês para se ter saúde,
beleza, mocidade. Nin

guém pode ser atraente
com olheiras, vincos e de
mais estigmas ôcrxadca

por uma ínsonta.

Qualquer individuo, se

ja quaV fO!' a: profissão"
que tenha, necessita no

m ínímc de ojtq horas p:I
ra dormir.
Qual a causa, entrfl

tanto, duma pessoa Ilcar
acordada durante a noite
Inteira, preocupada cccn

: isso.� aq.uilQ"\e: lmagl:nan
do.".ra�es !l'ela.... qual nfL')
pede 'ç,ormir?

' '.

�u'ndo cs medieos ,a
infl'onl-a hahltual é um -f"·
nomébo de origem nervo
sa e- Rrovocada Pc-!' uma

serte' de cortmtos, mentia\:,
ou' emocionai.". A excita
çã� ou:, esttmuro excesstvo
também podem contrlb<l'�'
para que o individuo ili"i.')
durma.

Esportes

��li�,�rto Nanas - Maury Borges - Gilberto

C..ríinicas
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubajdo
- Raul Caldas Pilhe - Marcilio Medeirosf'ilho I"S;l��i;� Cnldeira Bastos --'-- Luii'i Henrique da

.-\rles t; LitPratura

�:;�o,������:lS�_I����ge �1w�°Pelx��l�!���: .{;n�:;:teD�h�;=�:Ss�:ra �;,���7i�� m!�� :re::�:0sD:��:s B�r:���CiC��j�e d;;
doif Bdl � ROdri./1-O de Haro companhia do casal Dr. Joaqulm d'! Blumcnnu. domill!l;:' ultim� no terraço

João Nilo Linhare�onl('ntári"s Moura Coutlnhc ('Zllal. do Hotel Balneári-:) Ca.beçudas deu Show

IlIforma�'ãn ·I\toco''''

I
de elegância e bom gOsto.

,
C. Jmmmrhi 5 � Celso, u cronista de A_ Gaze,la, le_ .

.

.
,

.

R2pn�Senjaçõe�J::��:�;�T����� Rio (CB) R.

�

���:r�:st���d:o!e���l:�U�� �a.�;�u��� ga�te-e ��:::tii;:O���:ii�:'es��::oo e�=
Senado, DanLHS 40 - 5'" andar. bcrto N::.brega (Terezinhal, ."ão adqui-

�:�t:a,����; ��1;:���!;R����!T1.t". 4,/6 6 .......;. 0- Cr·3nJsta. Social Sebastião Re;_�, rir uma belÚsima rc:-:iflência n,

",r<lia de:,BeJo lIori7..onh' _ ,5;lP _ Ri!::t dos CariJê>:-., n' da ctdade de Itajaí, estâ em atividade,; Cabecudas.
_

.

- 2' llndlll' com a t_1:omoção do Des-f1le Bnngú, qn:
I

558
-

lU'ste ano. se reallzari nos salões di! 15 � Já esta de r�gresso de NoY!!.

��<;nt� �;�t��;ct;�����l� ���!:;�. o�����
II

,He �el Balneá.{;io de Cabe<;uda;;.. Y'Jrk, o 01'. Carlos Alberto Lenz:i, que ne

��:��T�n�(·Ô�'u.��11 2r;��,�gl�'i��'DA " 7 _ ESlâ acontecen(l� bastante mov;- ����t:oD�:i��I�s;;;�� s:��t��r��r ;;��
AVULSA rns 10,00

\. \
meniada a Semana. d.o' Cinema Italianl! ca-samento com a s'rta Dia. Zulel"'�

(.-\ dircc;ão n;'iü SI' rt's)Jollo,;ahilba PCJ.:IS ('on('t'itus ,em il.�'sÓ'a cldad'2', Mussi.
rlllithlns Il!lS .. rtiJ!:Os asslOlHlos),

____-' Il·�· Caf'ilda Becker em. ;'Jssa ·cldadr 16 - Procedente de-Brasília chegou

OIb dll7
'

levara 3:. J;)eça que teve a!gun" meses no ontem a· nossa cidade, p Senador Ati'.1::l

, fJ$,qUQt��H!Ue", S�O OLHOS ee,�tR,p�oos ,Teàtrn)�.,."a,�:�o!!da..; C.m:ente'" F'Jntana. que foi rece,9Cionado n(Jo Aero-

�
-, .

""

II" ,'��c��� t!�����:r�n�fii����!��;7s�snx�:t;, F:::aa�:;
",."..�. ) yM "'tG!UIJ 'no T"t,o A1mo de,ê,rValho,

'

""ul'da pelo Sul do E,tado.

�) {�I '

"
Sabado, a "Sociedade E�portiv,1 17 - Acontecendo em nos;;;a cidaJc

-

- CLAREIA E HIGISNIZA ,�;;��:�::rt;s��: ;:�:7ra �:z :l�u��;�� �:(��O�!d��]'�,���: �a;'ll:t:ed��:�i�:=,
:, de Debutant-és lIOS associad{)s e convi- rioca.

d::ados. 'A n�lte de '�leg'ãncía na .1 vizinha

, cidade,
.

tera como
-

!)ntrone.s;;e de hom'��'
>a Exma.,Sra. PrefeIto Cir,,-Gevaenl (Li_
Hall). As Debutantes insc;·ita� são: Car
mem N. Colsani, Elisa Schloe�ser, Gise
la; RosJn, Isa. B. Relchow; Li�Ül ZIl"1l:
M.a.ria, Scha.efer. Maria L. Piazza, Mar;'j
S. Corrêa, Miriam Trida:;lalli, Monic2..
Essinger, Neyde Walendowsky, R:)i>e M,
Cervl_ Rosells Corrêa, Tere:iinha Scharc
Vania Grachel', Waltrudes Raú.

.

Botc-lho.

11 � Domingo último- este c-íumsta
em comoenbte do Simpático casal cesa

rLucyt Ramos, e ". Colunista Social Se

has-tfâo Reis. !)articipo�l de um almo,O

no agradav-el restaurante no Iate Clube

õabeçudes.

'3 _ Circulando. em nossa cidade o ,

di''''cutldos moços -da sccíedade ítajajen
se, Edu canetant e Cat'Ir-s Brtuardo Hei

ncberge�.

12 _ O nâ- menos di·_-;cutidQ Dr, R""

drtgo otavio iJ.Jbo. da chLa.de de Joinvmo;

está em atividades, cem as. promocões de

rectas .na. SOciedade
-

Joinville. Fomos in

formados que sera t'ealiz,ldo naquela ci.

dade um baile d,� Debutantes,
.4 � Jantando no Queréncia Pàlace. 'J

'r-mar remed.oe para
dormir come, os. tão co .

nhecidos parbituricQS, v·l
cia .'_) organismo de tal ma
cio ,que. a vesso"l se t'Jn:.n
um . e.�cravo do. medica.

m�nto a ponto de ter 'qw'
recorrer [I do.ses semp!'e
cr:-escente;;, ,sem .contar
com olltros,malefléios qll�
PDssa':if . aparecer,

C-Jnio;· conseguir, tod9.·

via, um bem sono sem l'�

correr a remedíos. pergun
tarão OS Iettores?
Diversas sugestões "ão

citadas para esse fim. P,:\

rece que a chave da ques
tão está em relaxar o cor

PO fi! o esph-ito. Sendo a s

sim, todos os dias á- ncife
dê um pequeno passeio a

pê em torno do quartei
rão de sua 'residência. An

de devagar observando o'>

jardins, f) céu" 0,1 ú oeto

cenário que se apresente
aos seus 0111:1:-:. Chegando
em casa não pegue em

jornais nem ouça rádt«
Tão Pouco veja televisão.
Sente-se nurrja poltrona
conrortevet cu �e den

limpando de sua mente
todos o-s pensamentos 1"_

latívns aos �goéios, bri
gas com. n:1mondos, vi�

n.hos ou empregad-a p"',.

se apenas em coisas agrn

dávets. Feche os olhos e

descanse. Esse estado de

n.elaxamento o fará 'dor
mil' no momento, em que
encostar a cabeça no tra-
vessetro.
Se a sugestão que acs

bamos de citar não pro
duzir bons resultados nc.,

prirl'fekos dias ttão cesa
nime. Insista mats algum
tempo nors não se

penderá.

NOTA; _ O� nosso:;

1,eita{'es poderão s ....ucnc.

qualquer conselho sôbre ,\

tratamento da pele e co

botos ao médico especto
E>óta Dr. Pires, à rua M�'
xíco. 31 � Río xle Jan=t-

1'(1, bastando enviar (l pr-a
sente a.rtigo deste j"I'lul
e o endereço c()'[l'!pletr) !H'
ru a resposta

UMA NOBRE LUTA
Foi ímcíadc em Santo Amaro um movimento estudanttI

pelo respeito à portaria 895 de 31/7/62 da COFAP, que em
seu artigo 10", estabejeoe meio entrada para os estudancos
de todo o território nacional.

Como se Santo Ama.ro estivesse situado fora de nossas
fronteiras, no Paraguai" no Uruguai, ou Japão, o prom-íet-I.
rio do cinema daquela cidade' teirnn ,em não respeitar :l

díta portaria. Foi idealizada pelos 'Orgãos competentes,
como na maioria das repartições públicas, verdadeiro jõ"'o
de empurra, lançando a cla:;se estudantil santamarense, e
ma:s' precisamente seus dirigentes, daqui para lá, de lá
para cá, num labirinto interminável de ordens e contra-or_
dens, ql\e em muito tem prejudicado a mais rápida solu"';;')
do problema, atingindo inclusive a vida pacata da pooulR
ção daquela cidade. Atê esta data porém, muito embora Li
tenham C!-ecorridos três meses, continuam os estudant�s
SRntamarenses a esperar pela presença das autoridades.

,

Fpol�s., 19·7·6.3

.

18 - Pas:-;ando.f�rlas em São Paulo, '(1

b:'otinho Sônia Regina. Costa, hospede
de Silvia, filha d� ca,sal Nazareno SI
mas fEI-exinal. N:) úl_timo domingO 89-
nia. Regina e Silvia aconteceram. nunia
reunião elegante convidadas por Rosa

Maria, Margot e Marilú 'Vicente d(' Aze
vedo, netas do "Barão Bocaina".

19 _ Cumprimcontarncs hoje. a ele
gnnte srta Nic(' Farl'íl que fest-eja ani
vel'2áric.

20 � Jantava no Querência. PalaCl'
num grupo de amigos .:) Sr. Dr. Wilmm-'
Elias Diretor do D.N.E.R,

Na sesão de 13 do corrente, o depu·
tado Nelson Pedrinl, 'Vice--lider do PSD
na Assembéia, teceu confentários a pro
pósito do primeiro aniversário do Ban
co

_.
de Desenvolvin1énto: do Estado.

fii�f oportunidade. �ientou a signi
fica�ftB de estabele-::imento no desenvolv-i
menta da. economia' catarinense, dizendo
(Ia impulso que o BDE imprime a tôdas
iniciativas que Visam o aumento da ri

queza. em nosso Estado.
O orador frisou a importã.ncia da

iniciativa do Governador Celso Ramo:.;:
ao instalar o novo organismo de cré(ii�o,
revelando na ocasião o interêsse do atual

primeiro mandatário catarinense no con·

secução do objetivo, já quando os resul·
tados do Seminá:-io 5oclo-Economico
apontav8rq a criação de um Banco est_a_
dual como ideal ao desenvolvimento do

·progresso de San� catarina.
Finalisou por al1M1ir ao �evado d,,

sempe(lho da diretoria d.o Baneo de De
senvolvimento do Estado, que desde o

ilúc!o do funcionamento do D090 6rgão,
meses pelo capacidade. cODbecIa:Iebto do
se impôs ao respeito de todoS 08 eatan
ramo e desempenho fiel da missio a que
Coi guindada. O representanto do PSD ce

JOaçaba cumprimentou o prot_ Alc:tdcs
Abreu, presidente do �, em nome da
bancada da qual é vice-lidet'. extendendo
os cumprimentos ao côrpo diretor e <;:0

Jaboradores do Bancp,dQ :Es.�Q.

NA ASSEMBlÉIA LEGiSlATIVA

ClNEMAS:(

"';CENTRO�
ARTAIES DO DIA

- BAIRROS-

sao jose
....

gloria .

às 3 'horas às 7 1/2 _ 9 1/2 liol'as.
às 8 hOras _ 2�1. apresentação dn lq_. Semana d�)

_ ,3a. ,!!--!>r('_senfaç�o, da la. Semana' '�!» •

Cinema Italiano. --

.clneI1l� Itall!lno. - Jacques perry .

I Gér;�;:n�aÍ'tlinaJe -,em�; .�.y� �- ,;=f*�i���� ��
.

,O B' D n,� F'1 N S _, Cen;:ura: até 1$ .'lú",,,

,7---'. Ce�ra.: " até' 18 ano� --'-

impériomI"
às- -5 e. 8. ·1/2. hOras

>--'- ;la: ·a.!l�cntaçaõ·' da la. Semana d:...'

·C,ínel'n'a. Italiano. _

Gérárd .)3I!"J.ln
cra.udia. Car(\ipale - em _

OS DIi::r.;-FINS
7' _Censu.ra;: atf 18 ano� '_

fOlJ
às 8 hbras
('"orneI Wilde .� Gene Tierlle

lQ -_ Em São Paulo. o c$jal Dr. Ro
,bert,,· Bornhausen IRosl), em sua Te.�i

'. dência homenageou o Sr, Fernando:> Fi/
ria/ com· jantar. Compareceu :to jantar,

J o Dr. Jorge Bornhausen oe_o Dr. Tibiri([\

asA C���l�ji�le�I��Us �:tm� :D:.,..=iD==;a;:;':;;"':;";;D::i;;;;=====������=-_""'::=·�-�__..:.:.....:.. _

ESTAIX>.

DEP. NELSON PEDRINI: 1°. ANIVERSARIO DO BDF.

.üUR FOI MINH.o\ RUiN.-'.
, --Teenlcolor�

- Ml'norcs de 18 anos -

REFUTADAS AFIRMATIVAS DO

DEP. WALT.I:.:R ZJGHELl

Na hora dest-inada ao Grande Exp�
diente. novamente acupou a tribuna o

sr. Nelson Pedrini, desta vez para refu·
tar afirmativas do deputado Walter Zi
gheli, a respeito das obras do govêrno
do Estado em JO'lçaba. No ensejo, com

elementos copiosos, deixou bem claro
o contingente de. beneficios que o Gove-:-·
nadar Celso Ramos vem carreando para
o citado município destacando o dina
mismo e o interêsse da atual administra.
ção catarinense 'em dota? o oeste de
obras que signifiquem a realidade pnJ
pavel e irretorquf\'el de sua completa
redenção econômica e social.

çougues. c�m carne, as bancas de peixe e verduras e:H

abundância.
A popUlação eriketanto vni crescendo e crescen]:)

muito e o Mercado Munici1>al já não comporta atender
a toc!os.

•. VdC�������re�e!�o;::a:q::;e c:=:l�, ecz�t;:�
recendo {:om seus produtos de primeira. necessidade.
FJi quando a Prefeitura. tomou uma Drov!dêncla erra·

d1j-, que desagradou a todps. TraJl.-"-ferlr- esses vendedores
Ivendiam por preço mais barato} para o Largo 13 àe
Maio .. , Providéncia inexplicável e $em .razão, a não ser
�omen!e :vara AJUDAR (em grifo) os donos dos taba-
leiros no interior: do Mercado. Injustiça e falta de ecjul
!lade que vêm frontalmente eontra. a bols& do povo e

ainda deslocar os Cl>mpradooe,s, para. (ór& d.o Mercado.
Já para o La,rgo 13 de Maio.

Inconcebivel. Então. dentro cio Mereado é o abuso
que se vê. Dia SI dia, OS donos de taboletros eomo tam
bém os de pães, vão alarg:lJldo abuSivamente aeus dp
miolos. Vão avançando de um lado e. outro para a. tren
te e um r,equeno corredor, estreito já não dá passqgep1
a ninguém_ lsto�shn é que deveria werecer providen ..

·cia. Mas isso é -o que IW.O 6e faz, ;pgr ;parte da Adminls.

_ tra�00 Mertmd.9.
".--+=�_

o;",;;l."t.;JJi��jfjrl(,jílh�,*,��;<i;",{,(, i-",,�,,; Jit;, .,,1;1:. �,�
�'t", .,.._�� �._. . ,1('( -

�

ORDENAÇAO SACERDOTAL
EM PRESo GETúI.lO

•
O deputado Luiz Bianchi fez alusão

ao júbUo da paróquia de Presid�te Ge
túlio, nas datas de 6 e 8 do corrent�,
com a ordenaçio sacerdotal dos padres
lJno Anderle e Henrique Kestring, se:l
do que o Primeiro COttVidou o parlamen
tar e o deputado Joio BertoU a paranin_
farem O. ato, que çemtog com a pre!!f'IlÇa
do bispo de JoinvlJe, d. Gregório War,
meling,

-

-:;---,,:t-

à'S 8 1/4 horas
- 2n. auresentação da la Semnúa do

Cinema Italiano, �-

Jacquf's Perry
Claudia Cardinale _ em _

A MOÇA COM A VALISE
_ Gf>ns\ll'u; atI' 18 nno� _

rajá
às 8 horas

(Início da Semana do Cinf'ma
It9'lial1o).
-Marcell" Mastroini

Micheline P.resle
O ASSASSINO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(Cont. da l' pág.)
que uvemcs para mentor

contacte com SC;'l� técmc. .

�. h:nnentLgcn:-l uc ,nez:v·
cios pudemos vcnücer c

avaliar os graJ1c1e� probk·
mas da economia de aen

ta Catarina, Clljo cquc..
cianamento parece. agrn-r
encamtnhnr-so ('cm' acor
to.

O atraso com que __ f\rl

apurada.� as osteusttcas,
fenômeno que já se ter

nau classíco em no�so Ptu.,
não nos permitiu extrair

algumas, conclusões numr
rarias do'l trabal!1oS c.te,

aU' se recneou em pról ,I)
crescimento economíco
soctet coneueo. sentimo!'.

milita clareza que

estes problemas estão sen

dOI a ;lt�vl()S e que uma n)
va mentalidade voltar_[::;
para (l progresso dorntr-,
os setores ma!-, influente:_;
dJS atividades uroduttvn-,
d" Estado. O" ínvesumen,
t:h; Que se estão Iaaencn
ainda náo tiveram tempo
sufícíentn para se tradua.r
em tncuces de crescimer-,
10 da produção. Todavm.
l-Om.�nt·".'! fi fato de so e;

tnr tnvosund- {''TI setovc ,

econorntcos selecionadu�
tem traetoo às a tívíuart ".

trndtcionuís um revigora_
menta de ânimo com bene .

fict>:-; efeitos sõbro a �re
dução e a receita estadun
O Seminario s'íscat alí ce

lebrafk.., durante a li.lth"·\

QUARTOS ALUG�-SE
TRATAR A RUA ESTEVES JUNIOR, 34

ESCREVA PARA

"taEU REPRE�ENTANTE�

_'�
• COMPRAS
• ENCAMINHAR

• DOCUMENTOS
• INFORMAçdl!S
PROGRAMA DAI 3� &� E SAB�

'A� tfl hous

COR�ESPONDÊIIICIA
ALFREDO �ILVA
RADIO DIÁRIO DA MANHÃ

(!X POSTAL,331 - FlORlANÓPOUS

-------------

�.���.. 'd>.,��:�.�,.�;O�V2E�,S����....ai\
v·_ ':H.-"�x,
..f!i..-º-�/

APARTAMENTO - Centro - 3 quartos e demais
dependPf1ciÇ)s - pronto para morar.
CASAS

•

PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·' 26
Vende-se em único opOnunidade no centro da Cidad�
construido em terreno de 22 metros ·de fren:e ,-",ar 40

.,.
de fundos. Con�endo na parte terrea - amplo hol! de
entrada - 2 solos- - escritório - quartO - copo -

cozinha - dispensa - quarto de empregada e res

pectiyo bonhelrO. Em cimo 5 dormitórios - banheiro
scciat e amplo terraço. Fora garagem e dePQsitC'.

\
RUA TIRADENTES esquina com a Av H. Luz - J
quartos demais dependên.:ias.

.

semana. c'm"UtUlll prova
rlas maís eloqupntc,.; do i' -

terês-e coletivo pel(>s pr�
blemas ('C(,no;llicn-fina'\
cetro do Estado de vez qr
tributad',:.�s estiveram n-r

ntdos, toa-s com um úni

co objcLlvo: numcntar ."

recut-sgs ünanceíro- I:'
caís parn cobrir a� crc->

cento- de!\pe�as ce-m tnves

UmcntoS.
Essa moruatldnde renns -

cida uava o !1l"')g:res""
êsso intenso des'j,. de .li

«envolvlrnenrr, não s-i-,
frutos apenas :le influen
cias recebidas pelos cat �

nnenscs das 'corcttvíoado s

vizinha" dos E3tados .'"

Sul do país. Signifíca:n
muitl) maís. 'r-ata-se «e

um" tomada de con-cíê-i
cio. do p-vu eatertnensc
tios condiçÕl>"; de seu ('

tágtu econômico. SCI1:,
rum. povo e G:)vêrno. q.t
era cheg�do o !lv,mento ti"

romper c-nu () c-nrcmin
mo e a placidez dorntnar ,

te no Estado. face aos,

ccmectmcnto, econômtc..»
e secreta do pai-. ColllP'"1,'
enderam que já era pE'r:
aos- esperar. E a dccr-.»
dê�se !)tIV'.) de tmecmr-,e
realmente na esnnar rte

cr""'dmento iil1Posta' pr-lu
vontade brasileira está C'.i

plena cfel vescÓnclo. A a h

lise das e,.;tatística� 011-

p:mív�is l'eVeloi.l 31lS a<L"l
nb::tradol'cs all� Industrhl;<'
aos comerciantes {' ún p" .•

Vo em geral que I1:\S du:,,;
última.. décadas o cL'!lr'·
mento econômico do E--;t�-
do foi dl'veras reduzid.
nenhUIl1� ll1odlflCtlçã, e�

trUlural digna ,le nnta h:1
via sido :'cglstra'la, lsso Cll.

COlltl'IlAe ('om as rnOrnu'"
mudanças ('xperimentadl'
pclrs demais Es\ "dos uli
nos. notad:lllH'nL' S·.l)
Paulo. A al_!;")·icultllra. ,le· ..
de ü <)Pós-gll�rrl1. prossC'_
gllC repl'esentanrto P)'" I)

mais dc 50"; dl rend'.1 e ..

laduat; v. lndú!:ilria pC"

'fl'anf'ce, ('om um.\ cota �k:
aprOXimadamente 20r
enquant(l o� ..... ·r··io(·s ob� .

Vi;lm os l'('stantes 30�;

tores rconômícos externos
_ energia e transporte,
principalmente. O panora
ma rn-edíttcio, diminuido re

lativamente pelas próprias
condições económicas inter

nas e sem receber coope

ração cio crédito de âmbito

nacional, também nenhum

impulso nõvo podia p::-,)

porcionar às atividades pro

dutivas do Estado.

A análise em projundtda
de de I adas esses aspectos
desfavoráveis da economia
catartnense. Foi realizada

pelo Seminário gocío-Eco
nômico de 1960, sob o pa

trocínio da Confederação
Nacional das Industrias e

Federação das Industrins
de Santa Catarina. Desde

então. surgiu a necessidade
do planejamento econômt

co estadual, consubstanciá
do no atual programa de

desenvolvírnento económico

e social em pleno anda

mento no Estado, cujo fi·

nanciamento está a cargo

do Banco de Desenvolvi

mento do Estado, especial
mente criado para tal fim.

O Piano de Desenvolvi

mento do oovêmo do Es

tado de Santa Catarína.
voltado fundamentalmente

para lt eliminação dos pon·
tos de estrangulamento da

economia local - energia,

GOV. IVO
SILVEIRA SERÁ
HOMENAGEADO

transporte, crédito, capací
dade empresa rtal e associe
tive etc. - está procurando
dotar o zsteco. de novas

concliçõe\ de crescimento
econõnncõ e social. U'Tl

programa de investimento
de cinco anos (1961/61i),
com uma aptfcacão de 17,5
bllhõ�s de cruzeiros equivn
lente a mais de 3500 da ar

rocedacão estadual previs
ta para o período, já está
acelerando o processo eco

nÓmlco local.
O Plano vem sendo exe

cutado pelo GabJriete de

Planejamento, que organ!
za o p-onrama anual de in
vestimento. O Conselho ele
Desenvolvimento do ESÚldo
supervisione a politica de
desenvolvimento posta em

prática e é constituido de

representantes do Oovêrno.
das classes produtoras e

trabalhadoras.

Segundo os relatórios

oficiais, as inversões des

tínarn-se a melhoria das

condições de vida do no

ruem. setor que absorvera
27"" dos recursos totais;
aos empreendimentos de

turra-estrutura para os

quaís serão canalizados
58"'0 dos investimentos pro
gramados; e às aplicações
oricnl:Hlas para a expansão
agrieola e industria com

uma cota de 15"".

Este programa de inves

timentos em setores bá�i·

cos terão como ob_ieth'o
imediato acelerar as condi·

ções próprias do desenvol

vimento econômico e social,
at:-'lvé,> de novos estímulos

à producão e à valorização
do homE'm.

Dessa forma, procura a

Auloridade-:; e POPU1:)-- admioistra1;ão catarinense

cões ele Pall1C'ç,-l. S:;tnt., ,;..consolielar a esfrutura eco--

Amart' Aguas Mornr,:j. nõmica do Estado e div!.r·

AnitapoU,-;. São Bonifáei., sificnr a sua produção. Com

'Paul(l Lopes e Gal'rpE'o:! i<;so. aumentará a renca

"per capita "esladual e me·

lhores condições· de vida

seri'io proporCionados à po

pulação do Estado.

(Trans('ritn do Jornal do

Como'rcio di' 3/7/63).

homenag<>al'ã'J <) Govern\": ..

dnr Ivo Silveh'a em 511"

terra n'3t�ll. dia �6 dI> cor

l'l'!lIE'., DeJ.�gaçõ�:; de todn:;
{),.; n1unicioios citados e<;

ta.,ão em Palh�ça na dal:1

precitf'-tla. ,I fim de rend·�'·

I}
de CHAPAS DURAS

DU. EX

IEaf I.·� :
..

,"
... _'t-__..) � : ���t;��,!,;�':�I"<i".,.las de lJ,,, .. '!l. d�""'oI\('�) :

_ j I:. rcc"ba q":lt�uer I,in!ur., :
.

.....;,_; d__ ...J : �

d�D

A eiloll«;1\o <lã .nmda 10'
cal vem se processando
num ritmo apenas suficien.
te pau cobrir o crescimen
to d.:!mográfico. Tudo i&>o
traduzia estagnação, agr.l
vada por pressões de ou

tras áreas vizinhas de pt·os·
peridade crescente, as qlle
já est<io impondo com se'..lS

atrativos um processo de
descai)itnli7ac;ão do Esta·
do.

Os setores produtivos sub
metiam-se nessa estagn,t
çáo relativa, porque nâa
encontravam apôio nos <.�.

s., o probl�ma é forrll' �,,� r,."�t,,,,.,\., 1;>1("< 101"1 'mlb.inlu
de CCOllr,m'� aplique �s Plaqlle!.�,; populatclIi <H�I.
Em tro� (�'�po' �g fo"." " onr� lM,',,"-. co", u:r,� ''1 ...,.

r�n:la bt<nlta e " um c,,�to c�Jlm""I.· )��'t;."r,c.o(1k ,,,"

m",s o.,-alo qu.:. o !"'..-,J di! �;r,h,,). As P'.lqUd �e; ! .,}

p\llare� çe; Chapas D"rat". n,lO ..mpun�'" (, "�"'II"r .. '"

voda.;il.o comp,ela da .�,,"!�tlo t!..l :�Ir,_.,'-'.

PLAQUETAS POPULARES (PP) . rEnAS OE CHAPA DURA OURATfX NDft":Al "8"

nueATEX
S.A !1!OJ$TRI,\ E CQ/l1ERCI('

o programa que sení. ;r_

val10 é o seguinte:
Dia 26 - 15 hora�:

Recf'pção.

srü tl'iO'1H:) n� carinho<,

�,f��;;;i:it' "":':;;'""- �1NSTITUIO BRASIl- ESTADOS lIH!nO.S
MATRICULA ABERTÁ PARA

AULAS DE INGlES
Dia 26 - 15,30 horas:

Sei'são Solene na Câm:u:t

Municipa! de Palho.·�
rCl'lSiãO <'!O que �erá inau

gUl�<ld() I:etrat:) de S. !-.:x

cia. :) Guvernador Ivo $'�
veira: as 16.30 noras:

Missa Sr.lene da ação d.

graçfl !leio· transcurso d'>

anivel'sário ela Con�titu:

ção EstslIual

- ------- -. ---------

RUA CONSELHEIRo MAFRA - Duas COS09 n. 109
e III

_

ótima Oportun'idl>.de.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Confortá
vel caso de material perto da prOL?

AULAS PARTICULARES
CURSO DE ADMISSAO AO GINASIO (INSTITU

TO DE EDUCAÇA0. ESCOLAS DE COMÉRCIO ESCO
LA INDUSTRIAL).

AVENIDA HERCtLIQ LUZ N0 35

CARVALHO PINTO DETERMINA /t.
COBRANCA JUDICIAL DA DIVID,�
RIO. 24 - O ministro da Fazenda determinou a cobrail'

ça judicial d� divida ativa da União. Em memorando (">i)

procurador·gerai àa Fazenda, o sr. Carvalho Pinto ressalb
ser indispensável a cobrança, diz qu-:! está certo de cont2"'"
com integral =olaboraç[\o e empenh'J dos procuradores da
FazE'nda e pede sugestões e providencjas para alcançar seu

objetivo.
O ministro Cú\'alho Pinto quer informações em cinG)

dias.
COQUEIROS - Rua São Cristovão ao lado da Igl'ej-1
Casa de 4 quartos - 3 solas - COzinha - terrenc

de 11·550 m2 -----------------

RUA 14 DE JULHO 953 - I:stre'ito saido da .ponte
quem seglle para Coqueiros. Casa e terreno c(lm
782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES N.� 32 - Casa de madei
ra pagamento parte à visto t'esto a combinar.

'rERRENOS
AV OSMAR CUNHA Quase esquina com a Av. Rh.l
Branco. Terreno de 296,40 rn2 por preço de cr$

1.300.000,00 a vista· Apenas estará a venda nestes

30 d1as.

COQUEIROS - Rua Juca da Loide, lote bem situado.

, .

RUA ARISTIDES LOBO N.o·8 FUNDOS junto ao

Hospital Nere1J Ramos terrena próprio P("]fO ser lotea

do, areo de 10.pOO m2 - Preto convidativo.

RUA ESTEVES JUNIOR. � Magnífico lote paro res'i
dênci.a rle padrãD fino.

JAR:D�M ATLANTICO - 1 mognífic'} late bem pe-rt:
do asfalto.

INSTITUTO DE APOSENTADOR!A E
PENSÕES DOS INDUSTRIARiaS

DELEf!6(IA EM UNTA CATARINA
.An:':.\ AR nll'ltESAS rox TRTHL'I)';TE

J'\TE'i'TE DE REGISTRO

I - Nos t�rmos do Decreto n. 51.103, de 1·8·iiI. as em·

pn>�M inrtu<:triai!>. contribuintes obri�atôrias déste Institu·

to. sõ poclel'iío obter a Palente de Registro para 1963 desdI'

que comprovem. pcrante a respectíva Coletoria Federal, pn!
meio de Certi.dão. a f;Pr fornecida pelo IAPI, que não são
-devedoras desta Instituição.

2 - Convid'lm(1s, portanto. as EP1prêsas vinculadas <)1)

IAPT. que esteiem em debito para com êste Instituto, a sa·

narem essa irregularidade, para que esta Delegacia possa
fornecer a CE'Ttidão QUP as Coletorias Federais deverão exi·

giro nos lermos rio :mm·fl. mencionado Decreto. para fornp·

cimento da referida Patente.
3 - Qualquer esclarecimento sóbre esta é_-.:ie;ência �.

ni prestada DOS inlel'e.<:sados TlPl", n",l"''''''_''ia do I.A.P.!. sita

na Rlla Tiradentes n. 15, em Florianópolis.
. .......--

Florianópolis, 23 de julho de 1963

RU

A'1Al}HY Ci\l�tlA.L NEVES

De!egadn
- .... ---

Prepare·se você e seus filhos para bolsas de estudas
.

nos Estados Uoid0S e outras valiosas oportunidades qlie

lhe concede o conhecimento da Iíngu'J. ingiesa, aproveitando
o Cll1"SO eficiente do IBEU.

O Instituto Brasil·Estados Unidos oferece aulas de in·

glês para principiantes e adiantados. Aulas especiais E'Sl'l)

programados para crianças, após o �rimririo.
A matrícula já se encontra obel'ta no IBEU, Edificio

Zah:a, 6' andar. das 9 as 12 e das 14 lls 21 h�ras. Fon;_�.�::!l')

� ·:i;·,,;;�i
BANCO NACIONAL·

DE MINAS GERAIS S. A.
RESUMO DO BALANÇO GERAl EM 30 DE JUNHO DE 1.963

ATE J_.AÁRRECADAÇÃO-�
IMPOStO DE RENDA EM SANTA

CATARINA AUMENTOU EM 110,50%
S�undo esclarecimenlOS pl'E'sl�do:s pelo Délegnda Re

g-ior.al do Impôsto de Renda neste Estndo. senhor HeI.i.....
Milton Pereira. até jtlnho do ano llurntc, foi 8rrceadada
pelas reparti(.:6E's fazendárias no E.<:tado do Sarttn CatarID:
como receita do impõsto de l'l.'ncb, a impal'tinclQ d_

CeS 12G.8!i7.r,44.50, a qual l'epresentn :llunento dê nrrece4tl·
r[;o (iUf' superou a melh(1r das expc(·latlv!1.S, teni,lo nUngido
a ei!ra pe.centual de 1l0,f,O'�'" sôbrc o recolhimento de l.gun1
periodo do ano anterior. qUf' somou" Qunntia de Cr$
53Ii.173.41':l,20.

l"lÚV.:;]S .1" uso do Bonco. môveis, almoxarifado e instahçõcs
Caixa

-ATIYO-

11.17!l.771.602,M
:16.73:!.641.71&6!l
13.073.526.3D3.2U
2JJ55.644.620,�O

45.976.987,222:�D
133.883,742,(}()

30.955.760.6�O,6J

I'ASSIVO

3.44:8.500.000·1)0
47.254.989.943.�"
6.534.150.756,u
42.055.463.991,{l,

659.350.891.10
:10 955.760 830,68

PRESlDENTE
VICE PRESlDENTES

DIREToR PRESIDENTE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
DIRETORES

CONSEUIO OE ,\n!\1INISTn.\(:'\O
Paulo Auler
M!ltQn ieira Pinto
loar Dias (Ie Figueiredo
José Wan11f:!"leY Pires

OIRETOFrA EXECUTI\·_.\

Edm"H'do de Mag:.tlhães Pinto

tMat'cos de Margalhãe� Pinto
Franci::;co Farias
José Luiz de M:1fgalhã0<; Lin�
Amonli1 dh' Padua R"chn- Dlmz

Fernando de Mnrg<llhà('s Pinto

José Carvalho Monlcira - Tce., Cont n<) 164 - CReMa.
CONTADOR GER!H.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ielevis
'_

em anla Catarina
"Impossivela Transmissao per Raio
la. de uma série

V' I"
atmosféricas de diferent ... ;

ACY CABRAL TEIVE IS1="2I .ind'lces de rerracêo forma.

U II da-s �de_ massas de ar de
característIcas diversas 'I::!

temperatura e de unidad ...

As superfíetes do e-nte
to ent:e tais camadas g :

ralmente se Iocalízam

periferia das zonas de 3.1"-\

pressão estáveis e de de�!'l
cemento lento, .10 peno-to
que procede a chegada rto
uma tempestade. Sob cr-u
d côes estáveis de tampo.
as duas massas ue ar ,.J.

dem reter suas ceracteru.
tiras originais por muitos
dias a fio. enquanto se dc ,

1:lC3m lentamente. e a o'�
tenção de -tnaís do .1IV I
muito sussaroa AO NOU
MAL e muito frequente ne :

58'> r('a�i,;es".
Voltaremos .utro -na

com' mats detalhes a res

peito dos estud .....s prelun,
nare., e da exp.'riência ,ln
tica rene nas cid�dp: d",
Tubarão e srcreróu 'Ih

COMUNICAÇÃO
O Clube Deze de Agõsto comunica a seus distin

tos Associados que encerrar-se-a no prôxlmo dia 25, a

Inscrição das Debutantes para o Baile de, Aniversário.
a 17 d(! AgÕ8to próximo.

A DIRETORIA

ARTUR BARRETO NA UNIVERSIDADE DE MIAMI
NA IGREJA

do Divino Espírito Santo, próximo dia

vinte e oito de setembro, a elegante M:t

rilia Peluzo e o Comandante oíeuro de

Oliveira, receberào a Benção Nupcial. O

Sr. Eduardo. Rosa, foi contratad-o para
os "comes e bebes" da receocão 4U�
acontecerá no Clube "12 de Agôsto' ou

no 'Galera Clube. Será um grande acon

tecimento social na Florlacap.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOSAtendendo a insistentes
solicitações das comunida
dades do setor de Santa cu

tarína- o Min stro Lúr-:«

Meira- em agosto. dê! eno

o JOVEM
Artur Luiz Barreto, filho do casal Dr.

�. J. (Ivete) Barreto, enviou ns-tíclas de

_iami, onde está estudando �a "Uni

versity of Miami", Disse que ja se acos

ttlmou com o paladar da comida amert

cana, visitou o gigantesco aquarlum com

uma. variedade de peixes de todo o mun

do, conheceu bonitas garotas, assistiu o

Concurso de Mi�s Unlversq e torceu

multo por Mlss Brasll - Ieda Vargas.
Quando chegou naquela cidade, um Oa

dillac último m-dêlo lhe conduziu até a

Universidade.

Em seu estado prelimi
nar, consta do relatório ia
conctuuto pelos enggnhet
ros a seguinte observaçâr
que c-neioeremc« import l'1
te:

Foram extraviados dtverscs documentos pertencen
tes à Firma IRMAOS LIVRAMENTO CARVALHO
LTDA. _ CASA DAS NOIVAS - e ao Sr. JONAS 005
PASSOS LIVRAMENTO CARVALHO. Pede-se à pes
soa que oa encontrou fazer entrega dos mesmos à Ru,J.
Conselheiro Mafra, 57 - ao Sr. numíense de Paula

Ribeiro, que será bem gratificada,

passado autoi ízou ,,� [:1'1-
meiros estudos para insta

lação, em. Tubarão e em

S:derópo:,s de repetidoros
ue TV à semelh anca dos

que e�i8tem em \'olta R,�·

donda. Esse ... e-tucos ['I"s',n

counados ao vtcc-Prest
"dente da comoauhta Si

derúrgca Nacional.

Segundo 'estamos mtor..

mo!los íntctatmente foi CO,l

"Deixando-se à,e lado cs

f-enômenos espo;'ádicos qt:f
podem uossíbtutar a trans
missão de sinais de VHF
DURANTE PEQUENOS l�

TERVALOS de tempo. pa.a

26-7-63

PASSOU
ontem, no Aero�ort� '·H.L. d -enno

ra Dr. CarloS (Léa) Kreb-.i Filho, em

viagem de Porte Alegre - Rio de Ja

neiro.

DEPARTAMENTO CENTRAL
\ DE COMPRAS

nos fixJ.IUJS naqueles 4l�o
pern.Item uma R.:<:CEPÇAO
PERMA�ENTE vennca
mr,-, QUE :e POSSIVEL r.

NO QUER€NCIA
Palace· o Cônsul Geral da polônln.

Sr. Plotr Glowackl. reccpcítmou com um ob�ençiio de sinais fracos,
porém c nsiatentes, pu.
desvio nn troposfera e o �

dtsrcrsã- na Ionosfera ou

EDITAL DE CONCORRE:NCIA. PUBLICA NO 63/07_018 .DEPOIS

de amanhã chegarão na Guanabara,
procedentes dos EUA. () governador Ce1-

Sr Ramos e Sra. Deputado Joaquim �<t.

mos e Dr. Alcides Abreu.

sultad r uma C3.r a geogrs -

fica da. regiú-. para se t",·

uma idéia das rttstâncra -i
•

entre as cidad..es de 'I'uba

rão e Sideró!>aJis, de um

lado e POltO A�'�sre de o

tro, :-o')-s éue sta cutma (.lt"

O Dep-u-tament - C",,,''':ll

1e ccmreas. torna púb.t
Co que fará realizar, n,

dlcl 15/8/63, às 15 hcraa,
ris sua séde. à Praça Lau

ro Müller. nO 2, CONCOR
. Rt:::NClA PÚBLICA,
ccnãtçõcs seguintes:

Central rh' c-mores. --é
às 13 hora!! do dia 14 d �

agosto de 1963, medí an-e
recibo, em que menctot-c
rá data e hora do receb.
m-n'.o, assinado por (UH

cíonàrto do Depantamgnvo
centre, de C. !,.;;>f9.fi
,

,c - As proP"Jstas sed 1

apE'rtas, às 15 horas co .H'l

14/8/63, e NA PRESEN
ÇA 90S PROt"ONENTl!:5
OU SEUS 'Rti:PRESEN
TANTES LEGUS.

na u-p.er-ra.
O FENOMENO de t1est,�:")

na t;·sp:ls�er!l. re-pmsâvoí
pelo APARELHAMENTO
E.3P.II..RADJCO de stna.s

COM
., I

viagem marcada cara � RiO de Janet- I
ro- o Dr. Celso Ramos F1ih'J, Cel. Blvr .

dio Petter e possivelmente o D:·. Nelson

Abreu, que irão neceber o 00vernatkr

Cels(' Rameis, na chegada na Gu.mn�anl

se ír-ígna.n a trsnsm: �:·3�

da. topografia da �·e;p5.o. O!
engenheiros ene· ntr<Jra J

. 2íJ km e 240 km. aprox:m ,

dament,e, e a existéncia 1e

altas mÜ"ntsnhas entre t�

ua-tante [�rtes ném da Z'_'

na n lI'mal de cê!b€_ ..ura C!:1
em ·.;"ora. cs â a,.;soclado <I li A

.

,

fen ,"J:l€llIJS :J ,e-teo' ológico�. I j.,
_

E e:e ') ,'esulbdo ri' � " � ,�. t. L
tratlflc<1ção de camad['.'3 ___

REGRESSOU
da terra ele "Tio Sam", o jornali!';�a

Carlos Alberto Silveinl Lenzi, que n�,
próximo sabado no AHa� da Igreja arl
DivIno Es:-:irito Santo, vai se enContrar
com ZuJeika Mussi, cara receber a Ben_
ção NU!>Clai - tLepõis l'écepcionarão r:.::

ccnvidados no Que;êncla Palace.

1- O'QJE'l'O DA

CONCORRt:�'iCIA

RECEPCIONOU

d casal Dr. EUIP�rüo Dol:n Vie'ra cor,'

um jantar. o PrefeitJ Canslnni c Sra. n<1

Hotel Balneário Cabeçudas.

las.
VENDA

Pelo" ."I·ulPnt"s
concluiu-se de

Wil-I _ JEFP, marca
que a !ransm'�sãJ n J:

"raio v'''ual'' seria impv:
sível, ::eja entre Porto A

legre e Tubarão· �,"!ja entll
P ,rto Alegre e Sideróp1-
Iis. !l,)is (.._; qualqu,�r '.k;

tlu�s cidade.,; da re�:ão C1-

u:r:nense !lãQ se p.)�e ·'\·e�·
.

a c,,_:-�tal g'luch;>.
Entretanto. a" cndas '-I>�

�ád.o 2':!re�ent3.m cara.ct-e

ú;t!r.a,; -b,:stante !'emúlhar
t(!.� à:; dai; ondas luminosa.;
e p�dem ser reH",lt1a _.!(

fraladas l,!;isp�rsa<;
Qu.:m amai:: e-evat>.a f!'
a frequênc:a daquelas tim
to mals, se aprmcimara.)
destaoS.
Na região de VHF. onc!,)

se situam as transmitisôe,.;
de TV, a interposição ,j;.
um obstáculb entle o emis
SUl' e li recepto,r pod��"'$! a �sslbI1idad� ao

comunicação. pOis ii ref ... ·

xão das endas na ionc-;;fe·
ra é praticameme inexl�"
t.ente nessa fta:xa a n'io
:;er scb cJ.etermin� �as con

jições.

.

tijNA'SIO fM UM AltO
!:v�, modêc'o CJ � 3A, s�
rle 451 GB - 53.983; ,.

m(Jtor nO 3J _ 10R.471iE"t1
HP. em ffial estãjo de �O!)

scrvação de propr'edad,!
d" Departamento Estadu?l�
d� (h>o�rafia e 0artografla,
pelo preço ba'se de Cr$.
�OO.OOO 00 (trezentos mO
crtl?'f'ir's).
- Um Quantidade - 1

III - JULGAMENTO

CIRCULANDO
PRISCD..LA na cidade, a Senhora Dr. Teodo�o L<,'-
ThorsruaJ. americana. radicada lis (Clemildal de Ol:veira, que está pr)

nosso Estado, brevemente será minha curando fiX3r residênda nesta C1pit"
entrevistada no programa "Rana-r na Col!l� se sabe seu mar'd(' Dr. Teodorr
'SOcIedade", na Rádio Guarujã, é pos�:- exerc'e alto cargJ no 16° DRF.
vel que aconteçl no dia quatro cle ago<;
to próx1mc.

, ..

�o Julgamen:,) do �(Jr'

corrêttcia serão otserv:;
das as di"posiç5e� do a��.

.23, do Regulamento apr.,
vado pelo Decreto n.o SF
25-08·61/382.

t\{'VlU ,-uni :lIUJUIt:l> pfUIXJDrllOau� - r "Ir" ...

"'- !. ...... w "' .... " U, "UIV'I' ,"",OU';'Ç.J 14b Cuf(�
.". ', .;,,,11.

!NSI.lUTO DE iPOSENfADOftlA E
i1:ruut) ISO) Ii\LI'U,lIKIÁltIO)

I!El.lUAlIA EM SAN1A (ArARIMA

NOTAS NA PASSAR1"LA
ELI Heil· inaugura hqjE', ExpOSiÇão d'!

Pinturas no Museu de Arle M:lderna -

MARINHA, ontem, na ;'Flo: iaCilp" inat'

gurou 9agamento de dlferençl do mê,
de junho. ccrre�_p-n�leJ1�'� a"1 Ciument{, -

DIA '1rimeil"J de a:i!';�tf), no "12 de AI1:';';
to", Exposição F:laté'lca. - ABELARDC

Ramos Gomes. Filho e Aivaro .)r.arte, c:r,

férias nesta cidade.

A concorrência poderâ
ser anulada, uma vez 'pie
tenha sido preterida flle
malidade expressamente
exigida pelas Leis e a ('

rnis.s�o importe em prejul
zo aos conc-:-rrentes. ao)

Estado ou à moralidade c;a
·Concorrêncla.
r Departamento Ceri

trai de Compras, pór sua

Comissão 'Julgad0l1h..reser
va-se o direito de anular r,

Crncorrêncla, caso as pr ,_

postas apresentadas ni·j
�1Sp8adau!' �' iD_r6s-

SOBREVOANDO
Na fronteira Santa Catarina - Ar-

gentlna, um avião da FAB, do Dest. 'W

Base Aérea ,te Fpolls. comandac'.o pel(,
Minhh e com os oflci ais: Ten. D-::trla
Macedo e Teu. Luiz Cost$- Mattos, Sd.
Omi, procurand-: localizar um aparei I,')
argentino que caiu na terça-felr!>.

OBS. - O ,referido JE
EP< encontra-se no pátio
do Depa,rtamenr.1) de }ti!,.
trada de Rodagem.

Faço público que se en

CGntram abertas, nos periú
dos e locais indicados, ins

crições para preonchimento
de cargos para o serviço.pu
blico tederal e Administra

-ção Indireta.

Ü� ....GhlÇOES A SEREM
l".c..l.l"""" l.c.LAJ I.A..P.lJ. das
H .l4S 11' horas. &bertul"d.
�wl'/O,) E:Ci..;\Jflameu!.o

UU/vI.J/uJ a.s 1', horas
L;. ;)10 - DA.llL..UGRA_

.I:\.J o SPF

C. 588 - _ESCHl1'U.H.Arl.iu
- IAPI, IAPB, IAPC, IPASE,
IAPFESP, IBGE, HSE, lAA,
INM, INP. L.BI"!
Taxa: Cr$ 200,00
Vencimentos: nivel 8
0., 587 - ME;NSAGEIRO

IAPI, IAPFEP, IPASE, HAC,
Taxa: Cr$$_ 200,00

r���=� serão
pagãs diariamente, na Dele
gada do. IAPI, EdifieJo
IPASE, - Z' andar, das 8,00
às)'1 horas, de 2' a 6' feira.
OS candidatos do interior

podem inscrever·se por pr:)·
curâção, que deverá ser

acOmpanhada da taxa de
in.seriçB:o e de 2 fotografias
3x4. tirada dê frente e sem

chapeu, paTa cada concurso,
titUlo de eleitor _e para os

caJÍdidatps do sexo masculi
no,' cl.JCwnento que compro.
ve esta:re� e� dia com o

�rvJçº militar:-
'os. candidatos que estive

rem. uu.edtos nos concursos
de Datilografo e de Escre
vente-Datilografo para a Ad·
ministração Indireta pode
rão igualmente inscrever·se,
para.os mesmos concurses
do Serviço PUblico Federal,
devendo esclarecer tal fato
ao ato da inscrição.

Vencimentos: Ilivel 8 l"l"'r;"nópolisr 19 de julno
INSCRIÇOES A SEREM de 1963

FEITAS PEW IPASE das Amaury Cabral Neves
14 às 17 horas Delegado do IAPI

--------�----------

II - FORMA.LIDADF.13

MOSl 1 "-- Os IntereS5ados de-�
veria atender as .seguIn
tes formalidades:

,AltA tr1\t Bm! P�SA TEMPO COM SUA FAMíLIA - RE1JN10ES SOCIAIS -

a - apre.sentar declara·

ção de crr.heclflfel),to _
':l '�ses do Estado.

submissão às normaS dI)
Edital nO 001-28r:1-196', • Florianópolls, em 15 de
publlcado no DiáriO Of! �

•

Julho de 1963.
eial nO 7.226 tle 8 de feve·
r.e!ro de 1963;

b - Os envelopes, CO:l

tendo propostas e docu
mentos, deverão ser entte

gues nC! Departamento

Dt1NÇA�'Tl!:S COQUETEIS - FESTAS DE A.�IYEKS,l.RlOS - CHA

DANÇANTES - ETC.
o\""a�J,I� 'I'J:::RRF.O no ROV"I .. HOTE1. � 1'':1. 2;;1� O'ortari:tl

"!.LV t.t:.n taxa

Rui?ens Victor da d'lvll

PRESIDENTEL;. ,H:} - 1:i1;(.;RZVENTE
.lJ",� .� ..... ",�·.MV ut> �t"'!"

Não rCçl) carid.ldc, quero apenas ser come \ . .] ...':. Desejo escudar, tr;:l!xdh;'I, se:r útil

eOni ;1 ;l)mLt q ue me deram, já sei dar 3lg Lins passos, aprendi a ler e escreVtr. Mas <lH1d;J

pos::;o mdhorar muito, cu (; milhares de outras crianças defeitu?sas que _queremo� a,p�
nas Ullla oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nU5S;:I_ úm,p1pl:ill"

.

�

��;�;;�'i��: ::';:;�'�;:I�'�,:2f�'�":�:"��;��::��:�:���• ��f:[{�E:':;OA��b"'O/���g:�t��;�:; ��::�i�:
. .

25-7�61

v . ._; u - lu'.lL;lAL DE
ili.J." ��.l·hAytHJ ao SP.:;'

".oIV U�1ll taxa
." ".IC1Ulentos: nível 12

L,o.)vl-�lvU�::; A SERE.iI.
.r_._.u ........ l'L..1,.U DNER dus

DEPARTAMENTO CENTRAL I

DE GOMPRAS
EDITAL DE CONCORRENCIA
PÚBLICA N° 63-07-017

1 ......" 1':1 horas
C. titi8 - CARPINTEI-

Ru do SPF
I� ao tem taxa

CAMPANHA PKO-CRIANÇA DEFEITU06A
\

Vencimento: nível 8
C. S8ti - MECANICO DE

MU'i'UH.ES A 'COMBU">
TAO do SPF

O Departamen�,:, Cent':aJ

de Compras, torna pú�.i
Co que larê. realizar, rh)

dia 15/8/63, às 15 h?ra.:;,
na sua séde, â Praça Lau
ro Müller, nO 2, CONCOR
R�NCIA PÚBLICA,
con{ljções .seguintes:

recibo, em que .�enciona
Tá data e hora do recebl"
menta, assinado por fun
cionárIo do Departamento
Central de C<:,mpras.

Não tem taxa

c - As propo'itas serão
abertas. às 15 horas do dia

14/8/63, e NA PRESEN
ÇA DOS PROPONENTES
OU SEUS REPRESEN
TANTES LEGAIS.

I - OBJETO DA

CONCORR1!:NCIA

VENDE,SE MÓVEIS
-VENDA

tado�o:e;n�tI:a d�e=::�I�:!:� n"!Ô5��IS ;::o!;:cõ:: �
com o sor. Guilherme Gonçalves D'Avila, â Rua Alvaro de 1 _ JEEP, ;>elo Jt�:lCa"valho n. 12 ou pelo Telefone n.' 3677. base de Cr$ 150.:)00,00 (C ..... l

III - JULGA......t:ENTO

No Jut;&"ament:l da COD
cO!Tência serão observa
das as dlslX sições do a�'t

�23, do Regula�rt.o apr,
vado pelo Decretv n.o SF
25-08-61/382.

24/7/63 to ,e c1nCoenta .nil cruz",

ms), Unidade � Um

Quantidade - 1.
--------_._------

VENDE-SE
Um DKW - Vemag Sedan c6r t:aramelo motor 1.000,

O.K. 'l'ratar com BATISTA, Hotel Ideal, ne.;ta.

OBS. - O referld � r<:;·
EP, encontra-se dePosltdR
do na Mecânlca Nêtio
Martlnello, em Crlc.llL.. i,
em mau estado ele com��

vação.

A concorrência poderil
ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida for
malidade expr('ssam.ente
exigida pejas Leis e a o

mIssão importe em prejul
zo!los conc('rreates. fi'>

Estado ...u à m;Jcalidade da

ConcorrêncIa,

. �ERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MmleA
Dt'MIClLlAR E DE URGÊNCIA

(SAMDU)
II - FORM \LIDAOJ!!S
1 - Os Intere�"'Sados df!-

I verão a1Pnrl"- "'I seguln- O Departamento Cen-
tes torn;J,aUdades: traI de Compras, por su,;

CONCORRJ!:NCIA PúBLICA Nos, 6, 7, 8 e 9/63 a _ apresentar declara- Comissão Julgadora, re.'rer

T. ção de c('nhecJmento e
Chamamos a atenção dos Srs. Interessados, para n· aubmlssão as I1Qtmas ii"DIARIO OFICIAL DO ESTADO, dooS dias 15 e 16 do COT- Erlltal nO 001-28-1-i96?

fonte, onde acha-se publicado .Edital para compra de pUblicado nl) otário ot\�
:- (li," i ':. ...

materiais de ESCRITóRIO 'E HOSPITALARES. clal nO 7.228 de 8 ôe teV4a",<'I'E SUl �nNTRI�UIÇAD PARA A CAMPANHA PRÓ·CRIANÇA DEfEITUOSA, A ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE: Comunionmos, outrossim. que maio.... inform""õ,. ...iro d. 1963;
A" .... ,.. 1,', .. ,"'-'0"., .' C,-,,"ça Ddwuü," �.A C.D. - A,·. Pml �"o'li.,�u ,�n��II1�;'�M RJ:Clre",,·,,�nm i Ç""nça D.rmuusa -

���:lh�r��t;g,Il.�:�a:e��� :i:s��:�� �o��: Alvaro de
b Os envE'hpes con.

Florianópolls, em 15 t("� - c;I(l'�' ",.,- "I 1', I", .10 Toledo, São Plulo u. ," ';1"" "" ,

I f

-

I C \' rJ '\ I J 1002 5àt> P.ulo
te

�

t 'd .tulha de 1963 .

. '\ .. !;,,:.. (�'" ,f., E'I"'"'''''',· R,,� lm:,:;:':z :.l.e;�I�i�<J� 9," _��,:�.: �,�"()("Çl" S.,.n;(tf;�1r�';;R:,�,1 c,
e - -

'R:� ·�tBj,ti?!\�Mt 1"1,� Florianópolis, 17 de julho de 1963. m:l�;O�, ����:ã�s �:r en���
1.0'''"', '''-" 0, .. ", .. ,

. nir-;-i" -

I "'W" ,.,� \. \'.1';;", gues no Departamentp Rubens Victor da ,Silva,

��'�1t�$i'�::·�·r�:::::::"'c�::::C l,o �;:,:".��L��:��;����;:·.���;:�:':·;�;f::�:�5�!�3_. ,.2;�:�0�1�?��;��t���I!:;:� �

va-se o direito liie anular a

Cçncorrência, caso as prr,
postas aprl!sen�adas nAo
correspondam aos interê,
ses do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�,#'j!.&,H�'I:�:�;�:II', '�\5n;;:,�,j)��;7"J<'r'r:;';'�,I�,���
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Dc�. armanooCalil, na fi�sem�léia:
Reabertu,ra Hortos Flbrestais:
Laguna, Ibirama e Oíieães

Na ses6iio de 18 do corrente para Rodrigues Parteja a Ciu caçiio medetra a'pr�n_4icb., �'{( ta�o e aquela autarquia, para
o deputado Nilton Kucker de� sob fUndamento havia d1acur_ to ltaja! et • emb..road. Mi·' re.bertura dos hortos florestais

»cnctvu, da u'lbune do Legi�la dílnCia da mercadoria dcspn- via CabO OrBngtl y� ,b!,f 'I)O_�: tie_ �guna, lbirama e Orleães.

Uva, Irregularidades que vem chuda pt Cocex apreendeu par outras medidas - Jul&'.4� nece..,� � proposição, aprovada par

::�;:�.en;o �:'e:X�:rl�:�e:e '�: :eavli:te G��a:::a:allhd:::s�t:r::; :�ri:: :�:�.�:��da·�:��I,t:�; ::,a:::I:::e�o!te�;o��,crita abai

Brllsil apreendeu já em porão armazém cais do Pôrto pt im- para re�guardar e<lnc!)tto com�,
do nllvio Guanabara em ltajal prensa regional públlca alfOra elo mederetcc paIS vrt;que' n�_* Senhor Presidente.

Jote da mndeim destinada ao que lote restante levado Fale _ pode Cicar merea taclli�4�e� oi

:er�c::o p::;:o::��:e�,he:'maoo l�� !:�;:II ;:::i�:� :::t�:e;(!�: :::;:;sáV:�!ce';:� cor���;:.i:�� nn�doI9;��h: :n:ti�:;nd�aci::
levado para Porto Alegre, vIa navIo Cabo Orange do Lord dações Leclen SloVlrI�Jtl �re.;�· Santa Catarina celebraram

terrestre, foi liberado eenlo em Nacional pt concluimoS qUe �ra stcenee '. ..:,,' acêrdo em razão do qual os

bncudo no Cabo Orange pora ves irrej:!ulares est.ão ocorrendo O deputado Armando, C.'ll\. h6rto! florestais de Laguna e

Snn JUan de porto Rico. luce dlversilicação e"igén�m5 nUma das últimas a�e41_ .db,\, Ihlrama - POIItos cuja atlvl-.

Hl"qUereu entiío, O tepresen- autoridades responsáveis 1'6:- leglgldivo es\;.ld�l, lo)ie1tci'at' a.de cessou, e�\ 1960, ec ci-

tante do PSD de Itaja!, despa_ to ltajai et Palegre pt esta a upcdiçiio de mcnsat::.m t<ale\ pirar o prazo fixado partes a_.

ehos telegráficos ao Preaiden- Assembléia pr<'tagonlza a scuct grMlca 'ao Pr"aide,te do In!l� eords.nl.e$.
te do Instituto Nacional do P' ta voasêncta, ·;tuto Nacional do .Plnlto.,enj' Pleiteou_se, então, a renOVll

nho do Banco do Brasil M�nls_ �ediata providencia sej�m carecendo a necCssidad! d. ,co�* ção de acôrdo c neste sentido

:ro�O:,aér�iaon;::d� :�nlcnl�ú::ri: apurados vg através reclasslfi tlnuidade da aeqi<Ío e."hA ES'f,.;. ::��:::d�0::����za�,ãe:n�:gi8�:: •

- Estiveram conferenciándo com
Sr. Governador Ivo Silveira, àS 9éliuIn
tes pessôas:

Sr. Albino Boing;
Sr. Francisco Vieira;

O Dr. Ivan Mattos, Diretor do Ser· Sr. Prefeito de Garopaba; ,

viço de Fiescaliza.ção da Fazenda, esteve Sr. Marcos Castelan, PtesldEltltA
no Gabinête do Governador, despachan- Câmara Municipal de Ilhpla; .

!�
do, ao que nos iniormaram, assuntos Sr. Augusto Teixeira de Melo,.l:andi

l rerer�t.?s à nomeação de novos Fiscais dato a Prefeito pelo mtmicipio de Ilhota;
J na Paz.enda. recentemente aprovados c:m Sr. ejeto Alm('id�ereild<lr de !lho:

�':'" t., Oll,»C"",", !'�:::.. ,'..... ':. ,.�.

corrênda e solicitando a8 pro

\'Id�nci"s cabíveis,

A PrDpósi�o, aprovada por

unal'imidaoe, contém o aeguin
te texlotelegráflcoenvllldoll.&
nutoridadaS precLpit.ada�:
Assembléia Legislativa' por

proposiçãQ dcpu�ado Nilton

.l\u<'kervg leva conheclmun tc

vossência firma indústria pra

tenee Ltda vg novembro últl

impedia e"portar Pê rtc Hajal
taç,'0 nO'lO_62/1ll29_1785 foi

mo VI( COnforme litença e"por

partida pinho serrado com des

tino San Juan de PUerto Rico

",",-'--

o DEP. IVO SILVEl1lA, atualmente
exercendo a chefia (lo Executivo, acaba
de Pn!staf. aj,ravés do Decreto 425 da'
Secretaría da Eduoaçâu, justíssima ho

menagem ao eminente c dinâmico Gover

nador Celso Ramos, dando-lhe o nome

ao Grupo Escolar J'llodêlo, em Vias ua

Conclusão no bairro da Prainha, nesta

Capital.
O Governador, cujos primeiros atos

foram de amparo à criança escolar, tem

sido, em todo o periodo da administra

ção, como que o estudante dos sonhos;
das esperanças e dos Ansêios de cente
nas de milhares de jovens catarlnenses.

Deve ser sobremoda honrosa para
o sr. Celso Ramos, a homenagem que
lhc presta o Govêrno. Porém mais hcn

rosa é ela ainda para os futuros alunos

daquele estabelecimento, do ensino pú-

�
blico em nosso Estado.

----<>-

Conforme já tivemos oportuni...ade de
dizer, os Srs. Deputados não fazem fal-
ta no Palacio do Govêrno. Anotamos,
por exemplo, num só dia, a presença
dos Srs. Parlamentares Paulo da Rocha

Farias, Nereu Chisoni, Abel Ávila dos

Santos, Nelson poo.rlni, Nilton Kuckrt,
João Bertoli, Aura Vidal Rl,UIlos, Augus·
to Bresola, Paulo Preis, Francisco DalI'

Igna, Henrique de Arruda Ramos, Vai·
demar Salles e Armando Calil, todos

êles, evidentemente, mantendo contactos
não só com O Governàdor, mas muito

principalmente com O Presidente IV>J
Silveira.

Percorrendo os corredores e lotaml0
as ante·salas, provocaram, de um colega
do reporter que aguardava, desde cedo,
entrevista com O Sr. Governador este

comentário:
- "Se o Palácio fOsse LOJA os de-

putados seriam o ARTIGO DO DIA

----<>-

INGU;S PARA BRASILEIRO VJ!:R

Para o Prof. Nelson Teixeira Nunes

Chefe do Cerimonial do Palácio, o Dr.

Alcides Abreu, enviou cartão postal dos

Estados Unidos onde se encontra acom·

panhado o Governador Celso Ramos,
com o seguinte têxto: "Pois ê mcu car..,:

here we are plenty of sucess, defining
this as thc first of many future trip;;.
Um abraço do Alcides."

----<>0<>--

DIRETOR DO SERVIço
DE FISCALIZAÇAO

J IZO DE DIREITO DA COMARCA. DE SAO .JOS�

EDITAL DE PRA'CA
Faço saber aos que o presente edital de' �raça com'

Apenas nos cinco primeiros' prazo de vinte dias virem, que o porteiro dos auditórios

:�:;;:od:a:7�t:md:u�::, ;e�::: S A Is O R il S O 1 �::!���� �áq�:mt:ne:;; �e��b�orpr7::�e ��e;:�=: n:
do do CaMpo, onde está 10ca_ S O C 1\ F E Z I T 3 dia trinta (30) de agOsto p. vindouro, às dez (lO) horas,

linda a qualle toalidade da. In_
à porta do FÔro desta Cidade, no prédio da Prefeitura

dú�trill l?rasileirlll de autilvei
.___ ���:�!P��c�� ����:,b�n:;��Ci�����zS'e-:�h�����:, o:

cUlos, arreClldou pOuco menas

VENDE q: quais são os seguintes: - Uma (1) lixadeira de fita ava.
sado. Nêsse per1pdo, loram

� -,j l- liada por setenta mil cruzeiros (Cr$ 70.000,00); U� (1)
que toda a receita do ano pas- Uma máquina de e"crp.- torno tubular automático, n. 29.772, sem uso, em perfeito
lecolhidos aos cofreS dOmunicí

t ver STANDARD _ m�tl'ca estado de conservação, avaliado por cem mil cruzeiros

':'
;'

,
pio !lIai, de am bnhiio e meio BOURROGS, era

-

perteilo (Cr$ 100.000,00); Um (1) terreno de campo, mato e fachi.

RePI" d eADe I"a :',�m,':,",se!�:s'8:pe::::i8�r pr::�� te�:a�oOmd'BOccNnE"'T'T,,",ÇãOn,;:,'.,_:.l. nais, com a área de oito milhões cento e vinte e cinco mil

.1
<oU � •

metros quadrados (8.125,000 mts2), com as seguintes con·

Ven:e�ge lesidênc1a sita i

BUO orçamentária., que é de 3 gação Hoepcke. !����a���re a:o:e���e SC:h:tzt;er:�ss�� c�:i�:r::!h�!f, ���:
"l'",T.�.n.:._•••Si� •• 'ml". �_p8,8'L•• :, BRASILIA TERA' UNIVERSID 'II'IE

dito e Angelina Matilde Coelho, hoje ae Heriberto co2vl'l
.. u �v � ,,_ A!i

Ramos; a leste com a posse� da Invernadinha e terras' c!e
Bertoldo SeU e ao oeste com terras de Pedro Matias

DO AR �c�:rl�:�i����:toàse f1��ó:��0/18�c��tz�i��:ve�-J�s��b ��e n��
BRASILIA 22 (OE) - nicas em tcdos ()'S ramo!'; meros 6.987 e 6.988, desta Comarca de São José, avaliado

da aviacã" comercial. A por hum milhão setecentos e noventa e cinco mil cruzei·
Unlversidade, receberá ros (Cr$ 1.795.000,00), perfazendo o total de hum milhão
alunos de todos os EsW' novecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros Cr$ .

dos ..::) Brasil· que qui, 1.965.000,00). E quem nos mesmos quiser lançar, campa·
zer.em partidp3:' de cur- reça neste Juízo em o dia, lugar e hora acima designados
sos de mecnica navega- E para CQnstar se passou o presente e mais de igual
ção; motores ou1 ros. teor, que o porteiro dos auditórios publicará e afixani

no lugar de costume. Dado e passado ncsta cidade de São
José, aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e
sessenta e três, Eu, (Arnaldo M. de Souza), Escrivão a

datilografei e subscrevo.
Manoel Lobã.o .Muniz de Queiroz

Juiz Substituto.

Foram tomadas hoje a_�

primeiI<lS provIdências pa,
ra Instalação da· Universi�
dade do Ar, nas proxlmi
dalfes de Bra-sílla, desti-

CLtNlCA DENTARIA nada a formaçã') de tê�·
Co:atamento l1as a:recçôel -

dá bôCll em adultos e

c�lnça.s pelos metodos cU..

bl'!o e clrurglco. Confecça"
de proteses pareJalp.. to·

Iai. I

'rea& em que 05 bôrtos nc-es-

taJsfestão situados.
.HOje um ano decorridO da

J_�M.�nuam 05 'postos abandOna
dlis e RS, ;'egiões à espera do

riin'ipi_o (loe trabalhas que mui

;t;i;n::�m
à prOSperidade c,

>�ste.o! O motivo, Senhor pre

srdente reqUeirO Vossa Excelên

cl-.r.�e:.lllgne'd'e submeter ao ve

to.'d'a·c'll'sa e endereçar-se 110

Presilie{l,te do Instituto NacL')-

Azlftando Calil '

Deputado

'\- NADA DE
} REBITES!
�Ja em seu car-o

Loba de treroe "('QLADAS"

i� -.8Q$ mata no aprovel;\f
��,I!�� das Lonas.

'[ASA DOS fREIOS
ifui $.ntos Saraiva, 453

:,:� tsTREITO

----<>O�',' ::�l '. ESCRITÚRIO DE
ALO TENENTES "

.. i� "ADVOCACIA
pa'lá�io�o::��:�!�d:ar;o�ib��s����=t

'

ADVOGADOS:

nador a promoção de varios Aspltinte3
da Policia Militar ao pOsto de 20 .. Tenen.
te, cuja solenidad�, no últUno domInto
revestiu·se de grande brilhantismo.

Saia êle, do Gabinête, com volumo-,
sa pasta quandO lhe perguntamoa' sê ii
estavam os "'galõ�s" dos novos oUclais,
Com aquela Simpatia de hQmem s�tnp
bem humorado, re:;pondeu Ó Cotonit: ;,

- A coisa hoje é diNren�. as cui
sos são rígidos, com métodos Os�.màis
modernos. O tempo das �Qli6çoj;s
já passou. �: i

E contou:
" :

- Em 1930, um voluntarfo, atQUI,
SITOU o alfaiate de pequeno 'vila.rl!!jo ',�
entregou·lhe um corte dei "kaqul" PIL"
a confecção de um fa�damento� com II
maior urgencia passiveI. Tomada à me

dida, já ia saindo o REVOLTOSO� quari
do tirou do bolso 14fllll peçá de dez me.

tros de cardaço branco e jog�do-a �
bre a mesa, gritou para o arnedPontad
alfaiate: - ISTO 'E' PR�S OtV,lSAI,:
- "QUANTAS" - perguntou o outro. '.
o valente MILITAR" bas�te Irrttlid
ordenou·lhe:

- QUANTAS OS cARDAtç DE'! .. �.

aos Srs. passageiros.

Dr. Frederico G. Buendgens
Ac. J. Márcio Marques
Vieira

lho - Crime
,

PREVID1!:NCIA SOCIAL
Recursos - Aposentadoria
Rua Felipe Schmidt, 52 _ 1"

andar - Conj. 5

Fones; 2246 e 2657 - Horá·
lia: 9 às 11 e 15 às 17,30

Éol!t1nho , mesma rua nD 86.

25-7-6S

""""'.....-

-

Dr. Aloisio
Monauilhotl

EUDI�NCfAS

...e .as h.()rás se contam em prazer
.
O•. do".:. ,uma espontânea alegria em cada gesto, em

oada pal.na•.• o prazer em QOlnum do mesmo cigarro:
.. de fuJQOQ ..letos, suaves. cuidadosamente -combinados.

IlhoU cigarõ·od
,. �I

a

I '.

"""II' t••d19ã0:'l bom-tl;Ô'*t>
'II'·="'''''''''''''w'''_%%�

Brasil: 100 Milhões em 1970
Em recente conferétlDia reeü

zada em reurnão do conselho

deCiniçôes sôbre êete fenõme-,

têcnlco da COnfederaç.ii.o Nacio

nal do Coméro:io, no Rio de Ja_

neiro o profêuor Gly.con de

Paiva ressaltOu o fato de que

em 1970 o Bra�i1 'crá Uma po

pu!açiio de 100 milhões de ha

b1illnti$: de,fl,ritjfl��em ,gue lEI

..ncontra o paia cqm 'relaçãO a

quasetodasasnecetll'idad.éll'ae
vida, coneluíu dizendo que é

fácil imagina{_I;Q o qlÍe pode_
r' acontecer daqui para frente

bilhões de cru�,.,jros para todo Em alo datado de 9 de julho

último, o executivo join�iIlen_
scm II lIt:Cst.lçiio dos muis di

b]ltu II Ação Social <te dotnvtlle

5am II; prestaçilo dos·lDuis di
Ciltidadc recentemente - vi
versos servlç06 de u6si�lúJ'lci
aocíul,

o exerciclode 1963.
Como lie recorda, no ano pllS

sado foram recolbldos ecs �O_

tre� dos govêrnos Jederul, esta
dUal e mUnicipal, em S;'o Bcr_
nardo do Campo mais do 22 REI-MARCAS E PATENTES

Agenle Olie!iI,l !�iI,��,�p,�,��e 1nd!lSI�laI&tlol,slIU Ile marclJ.<J, pllte",,,,.. se mvençX:;, nome, co.
ft.oerO(oI8, utULQa ";6 e.sL��e,�camet'lo, 1n$1UnltU, /nue, d.

propaganda e marClU de exportaçdo.

Rur',Tenenle Sílveira. 29 - 1 U andar -
SA IS - IAIoTOS DA CASA ""AI" _ fLORIAr4O:
POl - CAIXA POSTAL. 97 _ FONE �912,

bilhõesdecruzeir08.
A propósito, é de just1�a

re5�al,t.ut a �ontribuiçà.o que a

ind&Úria lorasilelra de llulo_

peças vem emprcst"ndo e'1\ (II
vor da emancipação nacional

nêase setor. Grande- númcro de

emprêSlIS brllsllelrllS vêm fu-,

com o crescimento a,nuál da brfcandc as mais dive'»us pc_

popUlação, que � de 3,5 POt ças para vaiclllos motorizalios

cento, I, ",ntre a. quuls " Fundição Tu

py S. A., de Joinville.
CONTRIBUIÇAO DA INDUS

TRIA BRASILEIRA DE AUTO_ RECONHECIDA DE UTILJDA

.MÓVELS DE PUBLICA

ONDA DE ViOlÊNCIA
NA GUANABARA

RIO 22 (OE) _ Uma on· Uma fenhol'a. esprJ<:8 dr.
um: engenheiro argentino,
.em visita ao Rio, foi a l'

da de virlêncla deSf'nCR
deou-se nas 'Ílltim:lfl 24

horas nfl Guonllbara. Al(lm saltada 01' tl'ês
de um ],1 Lro('Ínío, dõT_:;- 11 ,- VENDE-SE URGENTE

I!:Jlclllslva.mente com bo· micícllo:'l e (\l1tr�s ("·,,rrio')-



,DATOR

PEDRO PAULO MACHAQO

.018 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA
SETOR oos ESPORTES

FLAMENGOiO fará testes no
o atacante Idési()o atua", tendo o seu passe e"tipu1 ,

mente vinculado ao Marel- d- em 5 rnílhôes de cru-

110 Dias de ltnj,lÍ segutrri zetros.COM'SS!,O CENTRAL

ORGANIZfi50RA DOS 4°5 JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
o emtssérto -ubro negro

Que esteve na eí-tade pr-aia
na solicitou c embarque i�

mediato de roésío para ,�

Rio de Janeiro,

para a Guanabara, a fi:.1

de ser- submetido a testes

no Clube de Regata", (lo F'a

meneo.
A passagem já se encon

tre u" ... JUi:lO� de rcésro. e.;,-

1

de' cadeira •..
�/,�� fotografia, fornecido pela

eco. sem o n'l'�l 9 nirt

guem será permttido essrs

trr jogos gntuíta�ente.
FESTIVODADES

O Museu Nactonaí de I

mteracão e C�lonização nâ J

cobrará ingressos. As de

mais rest'vídades (EXPo&'�

cão rncustetct. Exposição
Agr1-Pecuá:la, Exposiç'ál
de Orquídeas e Exposi.c�,'.)
Filatélica) cobrarão ingr€�
s-s. sem excessâo. se"vjnu..,
(> cartão de tdennncacão
rornecrdo pelo CCO amca

mente para que os compu
nentes da delegncôes E:',

portvas assrste-n àe dívuu

tas dos 4° JOGOS AB:t!!H-

TOS DE SANTA CATARI

NA, não prevalecendo para

as demais testivitiades pro

<gmmadas.

orevístas no R�gu\amen
to. s'a-ão p-rtc d) Conse

lho de Jul ....am-nto U-,l

representante da FAC (que
ser á o presidente do con

se'hol· 'um .err-e

de .rcmvn'e e Três mem

b:r'" in l"cs.1: 8 .wlo CO'l

grosso de Abertura. den

tre (1 -rnresentantes d 3

m'un ;ipIug_ part.oto.mte

INFOR).'1ATIVO NO 2

Amlg:-s coestadu"nos ",;1

ternos fi es'ebeie-er cont-e

to acerta das ,!U .TOGO:)

A"RER'T'OS' DE Ro\N"TA CA·

TARINA, paro novos tnro->

Toe' dI' 'n'erê 'se geral: Ho

'e art',e�f'ntamos trecho-s

'mponantes do R",<u!<1-

c-ent- e 'Código de Dispu
tas, antecíp-ndo-nos
exemo'ares lmo-e--o-s nu"

oPOl't�namente' expedito
m0S li f.O-lf'S os muninipr
catarmenses.

JULGAMENTOS DO TJD
IMPRESSOS
Nos pr6xlm-;S dtss e. C)

missão Central o-gamar
dora enviará o-s rormutàrt.a

Impressos para as Inscri

ções individuais de etlétac

nos 16 torneios ou dtsput.m
constantes dos 40s. JOGOS

ABERTOS DE SANTA CA

TARINA. Seguicão junta
mente tormuíãn-s para h

picação dos dirigentes rh.s

delegações, bem como o ,

cartões de identificação.

tura suspenso por 3 partr

dl!.�, ?-mb:;s beneficiados

com o sunos.

p�oce"So seguinte: Jô":)

Almirante Barroso c E_>.\!.

Como acontece tôdas e o

somanac, esteve reuniõ'

na noite de «exta-rei-e o

TrIbunal de !Jusdca Des

portiva.
Inicialmente e c-ienc..

rIo procedeu a eleição p)

rã. os cargos rle presider-te

e vice presidente, tendo

em vista Que esses cargo>

se renovam anualmente.

Procedida a ereícõo. o

juiz Milton Liberato foi r�

conduzido ao carg- de pro

ardente o mesmo aconteceu
do ecrn {I juiz Lauro santos

que permaneceu na víc.,

prestdêncta.
Compareceram a r,cunl

ã'.J Milton Libe'!'ato. Lar-

1'0 Santr", I O.mi Bat'bat("l·

Que retofnou ::1.0 Tribuna:'

Osni Meira. Júlio Cezarin:)
da Rosa (: Mar�") Allrér:o

Kriegel'.
Pl'jm�lrl! ))r'),�f'''SO ri·'

pauta: documentos do i -

g ....
, Flgu("irense e Po,;tal Te

legráfico.
Indiciados: Dj:J.ima Ber·

tancino do FigueIrense, U'"

tlgo 51 e 52 e Pe(]r:J Vent�(·

ra, também do ::tlvi negro

artigo 109 e 114

Decisão: Djallnfl. f'll,;pe�

so pnr ':0 di.:'s '': Pedro V<"l

melras _

ImliciarlQS: 'récntco li"

co�rSELHO Barrosa c apttador Luud;

no Pedro da snvc.

Decisão: ': juiz relator

osnt Barbato levantou a

. preliminar para o arquiva
JnPTIÍf) do proce·_.;,:;n. ludo o

v'sta a falta (lo nome co

Técnico (ia an.ros- qu.'

não f:li citado n'l denuncia

do deleendo- preliminar q p

foi aceita.

Prnccs�(I refe"ente ,v

jr'1D"() Marcilio Dias e Olim

pico.
Indici:l.doo:: Rotinh" ,]<1

Marcilio (' Wilson Silva. :.1:_

I"ctor rb departamento ie
nrbitro da Liga de Blum,'_

ili o reu sôbre o DIB acre-

• lci mais de 30 anos.i
idcnte do DIB.

ottctas c no Jornal d('�
• em digna de jorn<:)
ioría aqui da Guaria

1�. S. KJ CanQTC"õ'J ne ":nee"

ramento será cor; 'uiJ

por etctcã- um C:'l '..0

DIRJGEJÇ'.:'ES

O setor' ctreüvo ,1:1.$ d >

legações poderá t ....J'; _ ur,

cnere gera]. Dos n�"("'S,!

res- Um médic-. l"}':lis mn s

sagtstas, Uma acomp-rih
'

11

te (no caso de mscncõc

femlnint''». a)""fl1 r! u ...,

têcnico para cada mo(ia!�

sitos pu;a tal-c'r'?;o: cap r

cidade e Idoneidade e�r.(l>

tívas c')'1',ro\·"III"." c-ntor

Lp d mi:" o Regula
mento em ,'ig-nr.

10 da CBD num do.':

r -íe Futebol, e espera
i nse cuenco da visita,

<1 Novembro víndou-o

"s U::l clas:ie, promove -in·

, de outros Estados,

ACESC comJlelou ontem
,S �tE anDS de existência

CONGRE:SSO

Dur;:-nt� a r' alizaçf'.o d,;';
40s. JAC:C, " C !l"":'C''' \) r?ct

aos COMpetentes, t:1.1 �"flf' ,"�.':'�..-t"'-':l eM ()_l.'e ,SI?

como sucedeu li r r '!leu de S. S. credert·

�
ache o particif:l:nt,� in�cr'-

i:1a18 PJl.ra exe'
.

<.Js d;versos campos f\�' _ o nos 4°g JASC O che�e

� n{ls clubes esportivos. . '"
,!er<.ll e ·:JS seu� dois a3'."

;!our:�'�;ÓI' . �
"��d�:P�:!V�e:�m��:t �! ;��:�ãrJ�-p,mderãf) J:ela de-

18clliclades para o t..-ab le os clubes e entid'l.' ��
4es tratam sob.:\ ,)] : a I, ,prensa esportiva. J ATLETAS

�,:.' Sô p:lderiío �".

l' ar s 4°;;. JASC aJétllS caIU QU

I _.ii r(!sidência e

'nclr:i a êste cote' :,

negro carioca, mas 1
T' la por cima loi Li-,I .. i in.,'!�ritos. (.exceto os fun"1o

o ,namengo, dentro i nanos CIV1,; lJU miiJtar,'

f na delesa, apresen! � tranferl1lo;; t'm :,bjeto ::L�

dan, e com

um�taJ
scrvlço). Os inc!uid"s ne,;

te caso t�rão qu� apr:'s,.,,!!·

-tiO, e Airton bem '. tar ate,tado de zeu� 'upe-

c.i:nlnar. Também' '. rlores, provando a trausfc_

:'"•• '3 col{1red quJ1',
renda legal':'l1en!e.

ú.e P.lU Grande. J �
1

���� �l�;�!to c:�ra A��S���r�cSões 10s �tléh
. '_,:\ Jordan, E].j

deverão Sf'r acomp"nh�d9;

m. ' de ll:t('�tado de r,p,:ddênci".

hTo1 de cruzeiros.. : f�rnec'do pet- P�ef"ilo M';_[

, il2{1 assisti ao B �

I
mclpn!. ou Juiz de Direito

pe�o marcad{lr d ou Delegado de Políci"!. (;

,i ·1 do bi-.campei1;,1. . encerrar-se-ão com a jn�

'VBtnOS ver o que cltamou a 't:nt,-ão do torcedor� talaçã.'J do C.ongr.essro de

08 criticas.
.J • Abe.1-,:tllr� ...Ditas in,-;�rjçi)(;,;

'. �'�::.�:.;:.:"(:,� � ::. ':;:;�,:nhO��,:
ogadores de

Primel�r
de �os os rom

dores e tecnicamen pet aros est-ão el1' pel f"

tas condIções rle saude "

1 'vam no Quadr"' que' pcd't!-em praticar e ..

" 'J e Zognlo, e as atua porte�

? e tudo mdlca que
) t')s CLASSIFICAf'AO

<3 ': ,::t:que
e NlltO'1� �o�sc�����e��rãod;ea����::

td'�·pEo,'totoneep�,i,I:.'

I
tem sepnado 00r modalid:

,� '"
de e SfOX). Nã') haverá ven.
cerele .. ; computar-se_á U!l1

�
..

õcs de cm;.:'" Nas pr-va.... individuais
, " Antônio Viur eomput9r-.;:e_ãr); _ 13 D' 1

�nr,:> (' Ohria 2. x '1, tos. a, 5, 3. 2 oe 1 P'Jnto, p'l-
�o 5 x Canto do Rio, ra o 1°, 2°, 3°, 4' 5' e6" ('')

• loead:l, re«p�ctivamenh.
_"'.",''''·",a====� Nas provas de revezamel._

.

.

to em Atlet'smo e Natae';.,
a c"ntap'fl-m será f"ita e:IÍ
dõbro. Na,.:; Quebras de r.>.

c�l'des computar-/,:.S'_. U;'1
pr-onto nas provas indb':

? ,[t colocac:}o do.�
rlu�is e quatn na� ri", l'e> ..

,�, u s�'ndo a seguI1- ;:z��teo�to, como ab::mo p�

nir-'e-:lO P' ra :nstaL1r c�

Jnr p-r3 c coú:l' a f'l

tUf:l C :13de- .crle, p'l.r:l tl'l
l\-lais um anh'crsário de fundação completou on,

I
tcm a ASSOCIft,ÇAO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS m:
SANTA CATARlNA, surgida no cenário das lutas t'spu:.

tivas c jornalísticas no dia 24 de julho de 1956 paI"3

congr"trar qualltos, através dos jornais .. emissôras da,

I
'ú"fl n. sua pal'ct"la de colaboração ao esporte de SanLa

Catarina.
Com !>"t'te unos de util atividade. congregando cert':I

'(' cinrpenta c"onistas esportivos, a ACESC é uma rea.·

!;'l;' �., llndsa!ldo tão 5Ômente de am pouco mais de

comlJrecl1sao da parte dos !j:ells associados a[im de

impulsio'1:i·la mais para a lrente, de maneira a que s(>

sinta mais lorte para atingir seu objeU,·o.
Prt'side·a o confrade Luiz OsnDdo Martinelli. do

('arpo de rert!\to"e� da Rádio Guarujá, a quem enderc·

ramos cumprimenlo!!.

ta" c'." f's�un·os e�-p ei::-i'

p?r? e rr�:n"'l�o ( l�
g('O'. A mesa d!rj�ent.e (1:l

C<)n' $') � :i �'ll-

b último proe::sso q j.'

cOll"tava da uauta traz:'<

como indi('iad')s Morem' (l.

Ba,roso .e João Neto.

Decisão: . tt'ansferido p'J.

ra a próxima sessão. UnLI.

Vf'7 que na. indiciaaão hou

ve engano no l1rme do in··

frat'.Jr

ca 1

t,,, (..:'0·

in'iO:;i
C': re

pr�' ntan·e� das f...,le!.''l··

cões e�p:r"tiva� :"!ujos ('3p�c
tas con"tem dr)!; Jogo."

DECISÃO SOBRE A LEI DAS 12 HORAS
ADIADA PEW C. N. D,

PU��TÇÚ;::S

prOSSEGUEM OS FESTEJOS 00

ANIVERSARIO DO IPIRANGA

CBD h3bituoll-s� a f')ft):.':'

p 1" injullçÕes p,,!itícas. ('(1

mo aç,::mteceu. reeentemrp

t.e no sul-amerlc'\no· mau

d�ndo 11m escrét.e Incxpt':'�

sivo como aconteceu c,'u

(\utros Mll-americanr;,., e

j}an-al11(,1"icnnos Com baip_

11(,.<;, p.:'rl1::l.lnbucancs e g'llt
ch:)s.

Rio, 24 (V.A.) - CND <1-

diou decisão sóbre revoga

ção ria Lej 51.008. qu,� cs'

tabelece prazo de 72 hora:>

entr,e um jôgo e rutro, c!i!

futebol, Que Sil/lo Padl·

lha que!' transformar pai f'.

o prazo ele apenl-\s 48 hon.. ,..:

em prejulz-o de'., profisl'ji).
nais. O Chnselheiro VaJe,i

riio
t'cin'l.' ro'; c'ntill"'l' nl' m)

(lalidflne '�m que se verifi·

cou a inf'.'ação e serãu dez-

classificado,,-. O'> mun'ci

p'os que apre�entar€,1ll eHl

su:,_s equipes atléta" proFs-

As camemoraçõ€s de ani

veri>ánJ do lplranga r' 1-

tebol. de Saco CiOS Limõe,>

iniciadas dia 6 p.p. vão t2�'

sequéncla com o seguin!;;:!
'earnet';'

D,a 26 - A':<. 19,30 hn.

._,. Encerramento do Ca,Clf
pconatç. de Dominó.

Dia 27 - AR 23.30 hrs.
-- So:i"Ee c.e aniversario fiO

Clube Recreat.vo Limoc;j'

Dia 28 '_ As 9,30 _ h�.
- Partida de futebol ent\"()
sócias veterancos do club-r'·

em homenagem ao Depósi.
to de Bebidas FlorianpDii�.
As 13,30 e 15,30 hrs . .....,.

partida dE- h'.JUl':J. entre [.

plranga e Osvaldo Cru,:,

. em h(!lnenag.f>m ao Verc.l

dor Baldieero Fllumeno e

Deputat[o Ivo Montencgr.).
Dia 30 _ As J·OO hl's. -

mjf'sa em intenção das ,,1-

nlas dos sóci-;s falec;dl 'i T',t

Mstriz Nm:sa Senhora 1u
Boa Viagem.
Dia 31 _ As C.OO hor·:5

- Alvorada ('011' salvn (I �

21 tiros.

Ola 31 - As 2000 !l1·S. _

Sessão solene de B.niv,er�a·

rio, com entrega dos prê·
mlos conquistad �<: dura",

te as festividades,

f'10nal:;. (lue nãa &jam e5-

pee1fi('�rnente amaclore"

perderão os pt:nt�s evenb··

glmente já ganho" e) -

tlêta se�â df'finit!vamron�e

desclassificado do certa-

lue.

SORTEIOS

Os s:"J,tebs par .• os jo� JS

. fie Vol,�ibol. Ba"OJuet" Xa

.clrl'z, T·,ni.s de He�9: Pt,-

ll!lcbil serão feitos '('

g� a"':" o C'mgr('� 'o :l.' LlSiÓ�
(C;�ml\fO�

O' TITULO
',� p"";� ,

mepte ,cc.nvocadas pel'13
Superv:sc.-es d"� respcct!·
vc� D�:-:artamento.s,. prL:
sent<>s 03 municipios lnt::.

re�sadoE. (.'11 cada m<>da't

dade c�p-rtlva.

A nova luta. entre Cha.--
.

les "'Senny" Liston e Fl"'yci

PBtterson, pela �i�ulo Mun

dial dos pesos pesados, ter
minou com? a primeira. da

maneira !ulmimmte, ten ')

o c'am:;,eão, que gela pr'mei

ra vez defendia seu ti�ulJ.

INGRESSOS

Nas di ·�Iltr.'i de }�-:1c1r(_z

Ma�'cílle Dia.:lI a
JULGAMENTO

o p.:;:.
r: Am'.:lca. cr ,1

··"-tÍ.:EL PROMOÇAO DA RÁD:O GUt.Rl"', i ""::'!:'t'Q A!lW:rCOS "ASES" DO PEDAlISMO CATARINENSE E BRt\SllEIRO

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



� negativo. O homem or�ulho_

so Lende li exsltar-ue ti iii pró_

pl·lo; procura diminuir Os ou ,

tros e, ,,"�im alo·ançar n.1 Ji_

na) O l!l{!SI;1O objetivo, sObrepor
"" aos seu g�melh�ntes. O ,-i_

,,1"0 " o d�iitt'ui<lol" s:io ('"e1n_

p]u3 cü,illl'US do urg\llho mvil,',·

nu, :Êles pretcn�enl comparti-
porque IhaT da CiêncIa do súbio; limi_

tmll_se a proclam"r que a cf

qUe as !!;randes

csp;l'itoniiol'as

sam de um enu'r<lllhado de ab

surdos anrtouados , que toda

cultUra é inÍ'tel porque ousc.,

leta".

pensador; "1'111 certos perio_

É mister, pois, que snibamae

aplicar oS mQ;()S qoo nosso P"I

I'�"l,i "Os i"sn;rn para. fi obtcn

cãodoquepl'eterdelllos,

EBsb, como é óbvio, deve SQl'

doa da histJria (qUando Q� i- a ""ssa preCipllCl p"eOCllp,,�;-,(I.

dolOs públicos .,·mlll homeus Prot;cnf O bem pelo bem e

de ciênci", e,timados pOr sua ,,�(1 "H� �"t lsr".,<.l' li datul-

s.1bcuoriaJ o honfem orgulhosO ,lade v"idosn c, como se di? ,'uI

ptetendin, pOSSuir 11m l'IIsto sa �:"rmell(e, pnra FAZF:R CARTA?;

soda cáustica

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. <LETRO QUiMIC"A flUMINENSE

Embaiagem Industrial:
I

Sacol mullifalhas (Papel e Plástico) de 50 auilos

Embalagem Doméstica:
Cai,,-as de papelão com 2.4 pacote I plásticos de ! 1/2:b

Repr!>�entonles poro os

Estados de Sonto Calarmo e Paranó

BUSCHlE & lEPPER S.A.

......___J,,�� . Blumenou e Curitiba

"e5t
._ _ _ :i

A HORA PRESBITERIANA

L _

N::J'JO S'\-.. --Ia MíNIMO: - Os representantes da

corrossão 'f'.'-- rte CDcS �;::-",�nj_z:;çõcs sindicais da Gua

nabara, ent rco- ';1 ,9' -tst .. O do 'I'raba.lhn e previdência

,..,�,ir"r;6es que consideram prtoritá-

F0."""nte: 1'C>l:

tono o r>�

.s n'vets ,10

retvínõt-asn o

M'nímo, em
"

.faís, r-inda em viga:';
r-r-ae-nenta-ão dos acôrdos sa

'1:' -o �'lhir;o Família "'.0

a do documento, os

consultas, onde 01 .. 'remos a cou-rão dos nossos dírtrrentes
c )-" c: n ')S e trabalhadores. Aprocettaremos

co na rovts'o "Resenha da Previ

nche l� I ttamente os pontos a

VALOR---DA AD -vr "'rnO::IA POR INVALIDEZ: - A

nposen
n:

cicc u

tribi

, � corresponde a uma renda

.e benefício de segurado, acres
rio cada grupo de 12

...
con-

o n-ãxímo de 3",0. Assim,
no maior S0'2. o valor ce

Z Jade ir até 10:)% do sald
o calculo dó acres-amo con

ndent ...s a cóntrlbuícões men-

, em €!ll que o segurado houver

(art.49 §--futicoJ_.

qu •

sua li'

rio, de b

síderar

sais re I'

parcébtoo ou 1

JCXX XXX xn:

cia: O. in�,�!o se��i a da entreda

do respectivo na repartição ou do afasta-

mento da ativi0.'. de por parte do �egurado, se posterior
àqt!e!:l data (2�:' . ,S 53, 54, 55, 56, 57). O valor da aposen
tadoria por vpl:>.t.ice será igual a da aposentadoria por l.'l

validez.

APOC'GPT.\DOr,TA r:'1� TEMPO DE SERVICO OU

ABOFO D _ elA: - Ant8s de requerer' qual.
n'-e Aposell"�dol'ia _por te' .pa de

� ,) e Al:Iono de Permanência
.

em

), convém procurar n'l institui-;:ão

EUG1l:NIO r- ",TLVA

e

ANTôNIA S. SILVA

ALCY DA STLVEIRA
e

ADA PINHO DA SILVEIR�

_ -.;,_, " !J_"',�-, u.� partir paI al S parentes o peso

soas de amizade õ contrato de casamento de seus fl

lr ..<s. oc)[ri,i,'\ ('lU 1�/7/E3.
NÉRIO EUG.l!:NIO e LíDIA MARIA

CONC()"'R�'TrTA P,\""'" ,m""nJ\. UE

STlr.A'l'A.8 DE VEf(itJWS
EDITAL N,1/63

confirmam
C9-tClUMA FLORIANÓPOLIS

24�7-63

De ordem do senhor Diretor R"'cnnnal d'ls co-r-tos e

'!'el"í<rrafos em Santa Catarina. taco E8hAr a r111"lm tn'e-es

sar nnS'311 rrne se acha a'herta nesta Dirptnria '1,�'!;on"l, Con

oorrêncta Pública, para venda dos seeníntes V"í"1110S:
_

1- 'n"..,n (1) T.;p."-,,,,,i,.-,p Che',,,,nlet - <>nÍl lq:ifl - »Iw-a

�5 _ n. rl0 M0tnr lJ1,o;C?'L pnSfP;)1rlo sõ-oe-ite ....,,,tnr cu-s

sts l' �nrrfweri" 'F,Y1l m"11 estAdo (\e �'ln,,('rV"�no, pelo pre

ço mínimo de Crs ::lDn')()'l')) trint<l mil ernzei-os.

II _ Um (1) Jeep MilitHr Wiliy'S - ano lf'l48 - placa

40. n. do ·Motor laCl!} - nossuínôo motor. eh-sais e carr>

ce-'n. em ovm estodo fie c()n�prvA."'ãn. pelo preço minírno

de CrS 400nool'l) nuar'ent.a mil cruzeiros.

III _ Um (1) C,,-minlJão Feder-al - !ln') tt'4!l - utw-a

40. n. do 1I1f<')t(1r 1�fiR'I2fj. l'n,>�l1inrto me-toe. ch-vsts. cabine

de oeo, caixa de troca. e diferf'incial em m"u pst"rjo de r-on

sp,.,-,.-,nll.", pelo preço mínimo de Cr$ tiO,OOO,OO) cíncoenta mtí

cruzeiros.
IV _ Um (1) C:-:>.minl1ão Ford - Imo 194\ - 'Pla�R R77,

n. {""I Mntnr 8R'l,f\I1SJ59, 1'''�''111ndo chl'ssis. motor. r:!J.h;np, de

aoo. ,·ain. ele t-oca e diferfln,..iH1. em m"l estado de conser

V<l""'"'. nela preço mínimo de Cr$ 50;000.00) cincoenta mil

FiAMUUS
CVfltec'ClUfKr�e ,-\uolque, quantidade na rneJhO'"

'ji-11,ÚUI.h ,,' "',;-,nu' preçt..
F..d Zcb.o ] o (Inda' core 10 I F=orw 'C.4Q ..

- ----,-�_._-------

TEATRO jlIVt·P() I"lF rI\RVAlHO·
sa. RÉCITA OFICIAL

da

ASSOCIAÇÃO CORAL DE FLORIANÓPOLIS

- 9 -10 -11 de agêsto c-.

INGRESSOS - Cadeir-r'< nlll'>lpradas à- venda

Lojas "RE�NER '.

cruzeiros.
.

V _ As propostas deverão ser nnres<'nt.R.d"s até ?s 111 'l,O ----
--- ----------

nor-s do n;R. 111 ÕP I>.",..,;'_t(). na n1 ..eorte Regional dos COi

reícs e 'reterrr-ros em Florian'ônolis.
VI _ 0<; inte-rú'Ssa10" en"!!.minhl',rn.6 St1" 1)"'o""o<:t" ,..,.,p.

rtt-n-e nrntr"r':ilo 011 a�r�nT':;:<; de ('''l't� rE''''''ltr''ti'' "O ��f'\hnT

������:B!e::�:,:;S r:�:�:�osol� :��::�;:;�<;�m��:��:���� �"

assinada pelo nro,..,oranJ0., com firm<l rp('onhp"H'l 0't11 enve

'n""" fp"h""" (''''''l. a in-:;crição "Proposta para concorrõncm

púb'i"r. n. l/R3".
V1T ..,- fi s ur"ué'stM devem ofúr€Cf'r pTeço para pag'l' f

CIRURGIA OEI'ITISTA
Atende Stnh,'ra!, e Crl;_lnC<iS.

Me odo p. lC'ológ1co nlod;rno-espe�,alizodo para criem

ças
Alta rotaçõo,
A,,� qD-lc-e d� flua
A!f;;nde "Orllen.t: curn hvro m_orcada d.,::; 8 às
e dis,IS os ,j,,8 hUfOS

1)1.-10 Sã.� JorQe. 30

.,;

_.,
.. '( 4. I'� , " ., ": ,. l1J. JI1"-
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tenta o cinco milhões em

1.962, o aproveitamento de
um desnível do Rio Canôas,
geraria um potencial ener

gético inicial de 3.840 KW e

daí até atingir um total de
4.800 ytK, suficiente para a

demanda atual de energia
elétrica naquele munícícío
e visinhanças.

-

Foi Justamente no encon

tro do Povo com O então
candidato Celso aemos, que
se e"''-l.,u:�mat.izou a futura

ãdmilli.:Ma;;�o barriga-verde.
Nos setores diversos das
neccssrdcdcs do Estado, es

tabeteceu-se norma técnica

e adnunrstratrvamente vtã

vel, fazendo com que o

Chefe do Poder Executivo

instalasse um programa sé

rio, paralelo aos reclamos
dos oatarmenses.

cos. que "Santa Catarina es

tava parada". E aduaia da

dos, pelos quais se evidencia

va essa anomalia. Citanda

como parcela mais responsu
vel pelo sub-desenvolvimento
a falta de energia elétrica,
anunciava Sua Bxcia., com a

ênrase de quem realmente ti
nha uma mensagem nO'/3

nêsse sentido, que alabore
ria um plano quinquenal de
eletrificação, a par com um

outro de emergência, priori
tário antes de mais nada, pe
Ias prejuízos constantes que
feriam as classes produtoras
e consequentemente negativo
às rendas publicas. Eleito,
estabeleceu as normas pelas
quais tlesejava nortear essa

meta governamental e entre-

[(lU a Centrais Elétricas de

Santa Catarina a missão de
executá-Ia.

o seu investimento e orien- foi assinado o contrato com

a Construtora Nacional,
companhia conhecidamente
idônea, para a "Construção
das obras civis da Usina.
Pery,

DADOS TÉCNICOS
",-I

tendo-as com a sua estrutu

ra técnica. de terras e de matas, cora

joso e autêntico nas suas

iniciativas, a índispensavelCIA, PERY DE ELETRICI·
DADE

CELESC, A PIONEIRA

Embora fundada em 1.957,
a CELESC, apezar dos com

promissos do Govêrno de

então, não acrescentou ne

nhuma força energética a já
existente.

Dai, certamente, o píoneí
�i�.OlO da emprêsa índustrtal
lia Govêrno. E pondo mãos a

obra, num ritmo de trabalho

que se ressaltam nos resul
tados jâ alcançados, não só
awnentou sucessivamente o

seu Capital, como absorveu e

criou outras emprêsas con

gêneres, alimentando-as com

o ES.YADO
O lU.LS Mn!�(1 DIUID DE SAHiA CAfABl1U. C

Plnrinnópolis, (Quinta-Fcira), 25 de Julho de 1003

Dentre essas subsidiárias,
surgiu a Cia. Pery de Eletri
cidade (CIPEL), não só para
atender aos projétos espla
nadas na Plataforma de co
vêrno do Sr. Celso Ramos,
Aomo para estabelecer, no

menor prazo de tempo pos
sivel, condições de sobrevi
vencia econômica a uma ri

ca região do nosso Estado,
situada na zona géo-econô
mica dos Campos de Lajes,
ou seja Curitibanos. Coin
um Capital que subia a se-

A barragem de captação
será construida no desni
vel do rio canões. de alveo
naria de pedra argamas
sada, eixo retilíneo, altura
7,00 m e 247 metros de

comprimento; canal adutôr
em terra, secção trapezoi
dal, comprimento total de

257,00 m e altura de 7,20 m.

A barragem de tomada de
agua, será do. tipo gravida
de, em alvenaria de pedra
argamassada e comprimento
total de 110 m, além de ou

tras obras -eorrelatas, con

dicionadas à instalação do
material elétro-mecânico.

CAI\-HNHO PARA 'A REALI
DADE

Dia 19, na séde da Cen
trais Elétricas de Santa Ca
tarina SIA, presentes os

Srs. Hormelíno Largura,
Diretor Presidente; Albino
Gol Debella, Diretor co
mercial e Engenheiro 'I'e
místocíes Formighieri, Di

retor Comercial da CIPEL,

OUTRA DAS MIL
F:NERGI�\ ELÉTRICA, RA·

ZÃO D�.) DESENVOLVI
l\lENTO

Nas praças publicas, o Sr.

Celso Ramos afirmava, ba

seado no parecer dos técní-

Santa Catarina no

Engenharia Sanitária
Congresso de

adverte-se sõbre os graves engenheiro Annito Petry e,
aspectos da matéria. ao final, elogiaram a dis

posição catarínense de so-

O CONGRESSO Jucionar a carência de águã
e '3SgÕtO.

INtCIO JÁ

Atendendo determinação
do Sr. Governador, o inicio

das obras será imediato

a-fim-de que, no proximo
ano, 3. Usina Pery já esteja
em funcionamento, ..oJ.evando

Entr� reuniões e pas
seios, o sério e o ameno,
vai transcorrendo, nesta

Capital, o 2" Gongresso Bra
sileiro de Engenharia Sa
nitária. O encontro de téc
dicas ilustres não deve ser

entendido, apenas, sob o

ponto de vista da. contra
ternização de' brasileiros,

,. mas, principalmente, como
.

énsêjo do acêrto de suas

coordenações, no sentido

global das questões brasi

leiras,

As dependenoias do cer

tame de engenharia-sanitâ
ria apresentam "stands",
exposições e esclarecimen

tos, mediante gráficos, a

respeito da problemática
de água e esgóto. A Guana-

bara, por exemp rêz uma

mobilização ge bservan-

do-se, além das peculiari
dades inerentes ao ccngres
so, um esfôrço de seus ele

mentos de auferir vant.. -

gens publícttãrtas para o

eovêmo do Sr. Carlos La

cerda.

D.N.O_S.

Em_ Linha São Pedro, municipio de Caçador, foi -C:0nstrui�a
Outra das mil (f.otol.o engenheiro Actr Cam-

2- Batalhão Rodoviário.·
Batalhão "Rondou"

pos representa o Departa
mento Nacional de Obras e

Saneamento, setor de San
ta Catarina .

A reportagem, êle falou
dos projetos daquele ór

gão, em território barriga
verde. As bar-ragens do rio

Itajai-Açú constituem obra
índcsvtavel aquele Departa
mento. O D.N.O.S. também

participa de realizações Ii

gadns ao abastecimento
d'�gu". c rêde de esgotos. -

Pura o corrente cxerctcto,
há uma destmacâo de ver

bas de alguns bilhões de

Por Decreto n- 52252, de
10 de junho de 1963, pubh
cada no Diário Oficial de
11 do corrente mês, o Sr.
Presidente da República
vem de conceder a denomí

nação patronimica de BA-

�t��h�� R��O���i�. ao 2"

Trata-se da concretização
de uma antiga aspiração
dos integrantes do 2" Bata

lhão Podovíário, de inicia

tiva do CeI. Antônio Andra
de de Araujo, ex-Comt da

Unidade, e que teve no

atual Cmt, Cel. Floriano

lli!..ô1.1er...J!..m, .t.�balhad_or in
cansável pela sua obten

cão.
Rondon, insigne vulto de

nossa história, foi o primei
ro, e por oito anos, Co
mandante e organizador,
nos sertões de Mato Grosso,
do 5" Batalhão de Enge
nharia, formador do atual

HUGO AMORIM
jâ em bom estado de recu

��:.ação para à. sua residên-
Nós de "O Estaçlo" que

temos no Sr. Hugo Amorim
um velho amigo e eotaco
radar, enviamos os nossos
sinceros votos de pronta
recuperação.

Deu alta hoje do Hospi
tal de Caridade, onde este

ve Internado por vartos dias
o Sr. Hugo- Amorim.
Destacado lider pessedis

ta da cidade de Biguaçú, o

Sr. Amorim foi submetido a

delicada intervenção cirúr

gica sendo transferido hoje

PLwC, ao cnetogo, o Dr.
L..n ....b _ ....<l.�:; 1"_:1'-', ex-dize
tor da '�"'�"l�O em Santa
Oaturma, era lotado na

Guanabara, _
confirmou a

existência de um programa
de arca envergadura em to
das as regtoes do Brasil.

Outro f1i!grallte do diretor do ÚAES, engenheiro anulto Zcno Petry, aprescntan .()
.

o plano cetannense de água e esgütu, que atcançuu _.I:"ra11l1e repercussão no a

C..ngresso Brasileiro de Engenharia Sanilãria

. "fAEllDA BECKE�' EM FPOllSOUTRAS NOTASSANTA CATARINA

Dissemos que o Estado O engenheiro Carlos Kre-

Barriga-verde mandou os bs Filho, interpretando as

engenheiros Annito Ze.10 resoluções do certame, afir-
·retry.e Aldory Ga11ois, de meu-nos haver tendência

DAES; Acir Campo� do generalizada, no sentido de

D_N.O.S.; Camacho Leal, da que o D.N.O.S., fazendo o

Fundação 8_ESP e o enge- papel de supervisor, estrcí

nheiro Ângelo Orortno.. to suas relações e atívída-

Registro digno de nota dos com os órgãos esta
verificou-se na Comissão de duais de engenharia sanita

P)anejlÜriento: k ifIu.e eonsig!' \ ria. ;.... Questões relativas
DOU na ata de seus traoa- ao abastecimento -d'agua c

lhos um voto de louvor ao a fixação de tarifas constr-

Segundo I tnrormacões
�ornecidas pela Professo
ra Emiliana armas Carde
so da Silva, Diretora eh

Departamento tlr> Oultu

ra, estará se ap-esent mero

trais do Brasil.
Trata-se de mais uma

promoção daquele Depar
tamentc' dando prossegui
mento em suas preme
ções culturais.
Façamos votos que n

Departamento de outtu
ra consiga obter grande
sucesso '3 e�erbDJ�!i . f'.P.,�1
suas anterior�s:·\hrQili!ofpkJ·

Estado de Santa Catarina,
por seu plano de obtenção
de recursos para água e 'es
gõtos, em 52 cidades cata

rinenses: Como se sabe,
tal programação prevê, o;;e

obtidos, além das disponibi
lidades .do Govêrno catari

nenses, recursos de entida
des publicas do país e da

"Aliança para o Progresso"_
Mr. Edumund Wagner, Che

,f.e.. da Divisão de Ãguas e

Saneamento, do Ponto 4,
no Brasil, afiançou a êste

repórter que o plano cata

rinense é pioneiro e serviru
de padrão a outros Est9.
dos.

"Um trabalho de gabari
to", assegurou, convictamen
te, Mr. Edward.
Representantes de outras

unidades federativas, pre-.
sentes à Comissão de Pla-·
nejamento, debateram. o re

ferido planejamento com o

ruíram os temas das conte

rências do- conclave ......Ao
mesmo tempo tiveram b

gar as mesas-redondas.
Técnicos da "Aliança pa

ra o Progresso" observam
os trabalhos e mantém COrl

tatos_ Além de engenheiros
Educação, enoontra-se na

Guanabara pa�·ticipando
de mal.';. uma rounião de

Secreta rios de Eàucação ,

convite do Govêrno da

quele Estado, idêntica !l

que foi r,ecentemente reo.·

lizada em Brasilia.
Na oportunidade o Sp

cretârio da Educação de
Santa Catarina, irá eXP0:
a situação do ensinçi -bar
riga-verde, aos partici
pantes da reunião de &-

o Dr .. -LinHo, Pr-try, diretor do DAES, exp�e o plano catarinense de âgua e e�g.ô.tó
QU� n'creCl;<l um voto de· louvor da Comissão de �'lanejamellto

-

Por proposição do radia
lista ANTUNES eyEVERO
(Râdio DiáriO da Manhã) e

com aceitação unânime da

assembléia, a ASSOCIAÇAO
DOS RADIALISTAS DE
SANTA CATARINA resol
veu 'conferir um VOTO DE
LOUVOR ao radialista CA
NAGÉ CO'ITA, pelo lança
mento de seu programa
"VOC.E:: É O JURI", domin
go às 20,30 hs. através da

co-irmã Râdio Guarujâ, vis·
to ser o programa - no

próprio dizer de ANTUNES
SEVERO - "destinado ao

esclarecimento popular e à
difusão da cultura em nossa

terra. E, em suma, um pro-
'grama que faltava ao râ
dia catarinense".

Presente à assembléia, o

Dr. CANAGÉ COTrA res·

pondeu. na hora, que "aeei

ta,va o VOTO DE LOUVOR,
nao como uma satisfação à
vaidade própria, mas como

um incentivo a si e aos ou

tros moços desta terra, a

que cada vez com mais en-

tusiasmo iutem pelo desen
volvimento de nossa radio
fonia para um plano mais
elevado de cultura e escla

recimento, dentro do ideal
do mestre RDQUETTE PIN
TO - pioneiro d�' radiofo
nia nacional - para que o

rádio seja utilizado, como

veiculo, PELA CULTURA
DOS QUE VIVEM EM

NOSi3A TERRA, PELO PRO·
GRESSO DO BRASIL.

sanintaristas,
se ao 2" Congresso cirur

giões-dentistas de diversos
pontos do Brasil. Explka
se: há Vinculação entre êles
e o problema.

O Governador Ilda Menc�
gheti, engenheiro também,
prestigia a promoção gau
cha, Sexta-feira, recepcio·
nau, em Palácio, as delega
ções visitantes.
O "CORREIO 'DO POVQ"

divulgou, com des�aque, no

noticiário geral do con·

gresso, . edição de quinta
feira, a répercussão do pla
no catarinense na Comiss::io
de Planejamento.

Nãh raro, os debátes ,per·

dem·.s;e. pelo excesso de pa·
laJras e ausência

.

de obje
tividade. De um módo ge
ruI, no entanto, como as

sinalamos na reportagem
anterior, nota-se a for,ma·
ção de uma cdnsciência vol
tada :;Jara irriportâncla dos

programas de 'engenharia
sanitâria. Enquánto pesqui
sadores levantam os índices
de mortalidade, resultantes
das precárias condições em

que vivem populações in
teiras, elaboram·se rotei·

executam-s� .
projeto.'>,

PORTO ALEGRE" (Do

Correspondente) - Ação
coletiva dos Estados, .fa

zendo sentir ao poder cen

tral a importãncia priori
târia dos programas de

água e esgôto parece·nos :l

fórmula mais adequada de

conseguir·se com que seja
mais efetiva a participação
do Govêrno da Republica,
no auxílio aos empreendi
mentos de engenharia sani

tária.

JULGAMENTO
PROSSEGUE

J.

LONDRES, 24 (OE) -

Centenas de pessoas com

primiam·se 'em frente ao

prédiO onde funciona·o Tri

bunal
•

de OLDBELLI em

Londres, para apreciar • o

processo de julgamento do
médico St8Chen Ward. .!\

audiência de hoje, que é a

terceira, começará com O

interrogatório de Marga
reth Richardson.

cretários:
. ELEIÇOES MUNICIPAIS

.

A 6 de Outubro serão rada, ImbitUba, SantO 'Ama·
realizadas eleições. pe.ra
Prefeito e Vereadores nos

municipios de Catahduvas,
S.ão Martinho,

",; �ãa3Bonifá.
c��i[n�f.h�e��:;:�dOLe��:
Aguas de Chapecó, Ca�am
bu do Sul, 0&0, Imbuia,
GaIvão e São Domingos.
Para p'refeito nos municí
pios de Rio das ·Antas, NoVa
Veneza, Santa Cecília, 11\10-
ta, Ptmha, Luiz Alves, Co
rupá, Agua Doce, Ponte 'Ser-

ro da Imperatriz, Pou:;o Rlb

dondo, Rio d'Oeste, TrOlll'
buda Central, São Erancls·
co do Sul, São Joãô. BatiS'
ta, Cunha PO'rã, Marttvflha,
Jacinto' Machado, Praia
Grande, Abelardp L�,. Fã·
chinal dos Gued,es, Qrão pa·

rá, Rio Fortuna, São' LoU
renço d'Oeste, Campo EN
e São José do ·Cedrp. Para
Vereador nos municlpios de
Lebon Régis, Armazém 6

Siderópolis.

Se o certame em realiza

ção votar resolução dêsse

teôr, ter atingido objetivos
maiores que, normalmente,
se obtém em tais ocasiões. TAC -�Cruzeiro do Sul

nnvos horários e�novos VÔOs
,

AVIOES CONVAIR 440
DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO

SAíDA DE FLORIANÓPOLIS AS 100 HORAS
PAr r WRITIBA - !AO PAULO. - RIO

SAlDA AS P AS HORAS
DO RIO p:m, FLORIANÓPOLIS

, IARIAMENJE A.� 7 HORk <:

AGORA AV'N� DiR,ETo) .FM
��qg�,..�.��;!R��'��f IUR�2� : �Út!L.,

Em Belo·Horizonte, cat>ital do Estado DO LEITE, quc
!mjlrc O "io de Janeiro, o litro andou vai não vai para.

Cl'� JOO.OO. Ficou am pouquinho aquem.
Fm pôrto·Altg-re, canital de outro Estado super Pt·cu'-,

rin, ji a:.Jda por Cr$ 65,00.
E<;ses dados não vêm a propôsito <to preço pnr ·UI'II.

�;í1) cit:\dos como prova de que a inU,lção ainda oã!) ell

trou 'lf'flllf>r na fMe ,Ie contJ:-ole, anunciada como primeiro
pa<;�n lJ�ra a contenção.

Enquanto isso não acontece, o govêrno estathllll vai

r('ccb�1\do as e-..:ulf>racões políticas da oposição, vot"da :i
f'<;�'�S demt\í;o'!ias naturais

�: ... , .. : :.:�:_'I::.i· ;.I\1S I!"ri!;::.:.Icrcs udt'llislas (lu':1 :\
-r .. �

1"····'··, 1'·"··' ,�"" II "f"d'ltfl Ilõi.n ,<""a. NOS EST!\lln-;;
,'1m (;OVI�I{NOS UnENIS'I"!\S. eh'''' m."abam

AÇÕES PREFERENCIAIS
DA PETROBRÁS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
RELATIVOS AO EXERCICIO DE 1962
PETRóLEO B!tASn,EIRO S/A - "PETR08RÃS�

avisa que, a partir dc 17 de julho de "1963 e atê 31 de

Agõs II Vfn"flnllrn. cfrf'uad. aos acionistas rcsidentes�nfltl'

i:�e�:!�::����::,:::��;�;:::�,�;;ç�:;:���o���:���:�!��
• I

VISITANTE
Encontra-se em nossa Ca·

pital o Sr. Waldemar Grub

ba elemento de destaque
do Diretório do PSD de Ja

raguá do Sul.

Em Florianópolis o Sr.

Waldem:lr Grubba trata de

interêsses particulares.
"O F:STAD()" apresent.a

1,I;_0 ilustre visitante votos

de uma feliz e agradavel
perlluu\<;o,.\jJu ,.1', •. G::-.,:" ....

sr

J!';U, _�.�.,;_�
.., .. ;t,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


