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Presidente de Honduras deposto pelo Exército
TEGUCIGALPA, 3 (OE)

o Presidente Ramon vn-

L dIeda Mornlez, de Hondu-

Ce r arns, foi cerõsto hoje pelei aExército. As primeiras no-

:7t� doo���'a;��:as a�OP�i���: ••
pais ruas da Capital hon-

�:::;a:�ç�V;�O a a��:�: (I
Civil. Há nouctn de mortos

e Ieridcs. O parécto Presi

dencial foi ocupado pelas
fôrças do Exército, sendo

ainda desconhecido o desti
no do Presidente ViIleda.
Moralez. Em nota oficial, a

III" Zona Militar de Hon

duras, informou que toma

va o poder em virtude das

flagrantes violações da Cons

tituição do pais. Em Wa

shington O Departamento
de Estado ln!ormou que já
teve conhecimento oficial
do golpe militar que der

rubou o Presidente nondu-

L .� del·· eri

renho.

seria enquadrado na

Segurança N�cional
·

RIO, 3 (OE) - Revelou- ção. O estado de sitio seria banqueiros e bancários vot

se que, como consequência pedido incontinente, caso t.-n a desentender·se.

::ta:::n;:�d�o:'tU::��'t'�: BEN BELLA QUER PODERES ABSOLU-
mtntstérto da Justiça e en- .

i�:':::'�:t�,;d�, ':;g:,:��: TOS PARA REPRIMIR A REBELIÃO
nacional. Assessores daque- ARGEL, 3 (OE) _- Fa·

le Mínlstério, são de pare
cer contrário ao enquadra
menta. Não entendem -

um

pcsslvel enquadramento de

Lacerda por seus pronun
ciame�tos. rnrorma-se que,
o govêrno está hoje com to
das as medidas esquematt
zadas para em caso de agre
vamento súbito da situa-

lendo hoje perante a as

sembléia nacional o Presi

dente Ahmed Ben Belja,
exigiu autoridade absoluta

para esmagar a rebelião de
--------------------------

'CARRIS: Ainda o problema da greve

Galllia. Afirmou que a pc

.ula.çiio civil da região não

Será molestada pelo Exér

ctto. cuja ação se limitará
a reprimir os rebeldes.

RIO, 3 (0E) - Os traba

lhadores em carris urbanos da Guanabara tem assem

bléia geral marcada para
hoje na sede de seu sindica
to, para decidirem sobre

soluções a serem apresen
tadas hoje a tarde pelo
grupo de trabalho presidido
por representantes do Mi

nistério do Trabalho, que
estudam o problema dos

pagamentos dos etrezados

relativos ao aumento sala

rial, concedido à classe em

janeiro dêsse ano. Caso

não sejam consideradas sa

tisfatórias as soluções, se

gundo informou o secretá
rio do sindicato dos empre

gados em carris, a classe
voltará a greve total aos

primeiros minutos d,e ama,

nhê. )
,

em São Paulo é
rão retomados, depois da. registrado apenas, um des

greve. Segundo as autorídn- carrüamento na Cia. Pau-

des, o movimento transcor

re pacificamente, tendo-se

lista. O Governador Adhe-
mar de Barros afirmou que

parcial
a greve é parcial, e que pre
tende visitar esta tarde, al

gumas das cidades attngt
das pelo movimento.

EX3rcilo Ocupa Orla �lãritima

WASHINGTON, 3 (OE) - convoque uma reunião dos
lideres republicanos no

Congresso para um exame

em conjunto do problema. O
Senador Everett M. Dire

sen, do Illinois, IIder da

bancada republicana na Câ
mara Alta, foi abordado

ticrmente mencionada. No

entanto, a administração
aostra-se particularmente
_)reocupada sõbre dois as

pectos do caso: a possibili
dade de os russos fornece
rem parte do trigo amerí
cano a Cuba ou, então, que
parte do grão

_

atualmente
em poder éfás soviéticos ve·

nha a ser liberada pelos
fornecimentos norte-ameri·
canos e entregue aos cuba
nos. Qualquer das du�s hi

IPóteses provocaria uma

ampla repercussão, tendo

em vista os esforços que
vêm sendo feitos pelo Go·

visa a ameaça de greves em

vários setores de transpor
tes de todo o pais. O rnoví

menta paredista seria ini

ciado com a greve dos fero
rovíãnos bandeirantes, já

d���n� desde FI zef� no
ro �e hOJl,. PU.ltt!- l\t-;ada

ministros da guerra, mari

nha, eéronaunca e justiça,

foi a adoção de medidas de

segurança contra a greve.
Os mesmos informantes
confirmaram que também

os pronunciamentos feitos

pelos governadores Lacerd�
e Adhemar de Barros, em

regime castrista.

Ao mesmo tempo, notí

cias recebidas de Paris e

Bonn revelaram que a Ale

manhã Ocidental e a França
concordaram em vender Ia

rinha de trigo aos soviéti

cos nas seguintes propor·
ções: as firmas alemãs for ..

nece:'ão 250.000 toneladas

para entrega em março de

1964, ao preço de lB milhões

de dólares; e os franceses
venderão aos russos apro
ximadamente BO.OOO tonela

das, desconhecendo-se, po
rém, os detalhes da transa

ção_

BANCÁRIOS: PRAZO PARA
OS BANQUEIROS

bancários da Guanabara,
decidiram por unanimidade

RIO, 3 (OE) - Reunidos dar um prazo de 24 horas
ontem às 21 horas no auto- aos banqueiros, para que se
móvel Clube do Brasil, os definam perante o Govêrno

FAB faz
ECONOMIA

RIO, 3 (OE) - Não terão
o brilhantismo dos anos

anteriores, as comemorações
da Semana da Asa, que vai
de 16 a 23 110 corrente. O
Minist.ro da Aeronáutica,

Banqueiros x

Bancários
RIO 3 (OE) - Banquei

ros e'bancários estão outra

vez reunidos no Palácio. La

ranjetres com os Ministros

do Trabalho, Fazenda e Co

mércio Exterior. Os enten

dimentos em busca de solu

ção para a crise bancária,
se estenderão por todo o

dia de hoje. Os bancários
tem nova assembtéía geral,
marcada.

RIO, 3 (OE) - Desde. as
16 horas de ontem estão de

prontidão as tropas do

Exé_rcHo e da Marinha, se

diadas na Guanabara, en-

néujrca e da Justiça. Infor
mou-se no Palácio da Ouer-

TREmo DO'GI�t\NJ)1!; ·OLEODUTO CENOVI\"'-� CE·<:Si�..·,.�._"""--'"
ectme uustra os lrnbalhos de Ct)llstrllc,.�iio do njeodutu que do lJôrt(l petrotltero de

�UUt'dO (('t>n(wa-ltâJla) ligará êsse porto II t\lcmanha Ocídenful, atravessando II

eÇ"",
pl'::l !Ca��ria da estqda d.0. onndtd�rto Bcrn�nlu. � capacil1adf> de tran'lporte

-o,IfOllfll�� 4JtfPiIhã,H ..� 1UUSi:l. de produto bruro e tf'udo UDI

OD1:P1-.Ífrt.·lftO"d' úrea- .1..000 b.m. a-""Ál�ss� 3U cttr.u..!i dt- it'tta.. �1W"e O"S qu"ir; o Po,
o Rcnn e o Danubio

GESTÕES PARA A EMENDA
CONSTITUCIONAL CONTINUAM

Salário família para os traba
lhadores entra em vigôr hoje

RIO, 3 - (OE) - O Pre-
�-----_.

ardente João Ooulart assinou CABOS E SOLDADOS A
esta tarde o projeto de lei

que ínstteuí o aal�'(Q. ,,,ri;. CAU·SA DA PRO·NTIDA-Olia para todos os trabalha-

dores. A lei a ser publicada
amanhã no Diário Oficial,
entrará em vigor imedia

tamente.

Agitação em

MANAUS
�1ANAUS, 3 (OE) - Gra

ças as providências toma·

das pelo governador PUnia

Coelho, o movimento gre·
vista que eclodirá na capi
tal Amazpnense fracassou

totalmente, tendo todos os

paredistas voltado ao tra
balho depOis que foram li

bertados alguns lideres sin

dicais que se encontravam

presos.

ra, que a iniciativa da reu

nião, foi do Almirante Sil
vro Motta, adiantando-se

quanto as da Aeronáutica que o motivo da prontídâo,
eram postas de sobreaviso. foi o 'Htígto criado por
Os motivos, nno.,foram on- numerosos Cabos e Solda
ciatmente revelados, e em' dos do Corpo de Fuzileiros

consequencía surgiram as que voluntariamente, te

mais variadas especulações riam se apresentado à pri
em tõrno dessa prontidão são, em sinal de protesto,
A dectsao. foi tomada de e em solidariedade a dois

pois de uma reunião no diretores da Assocíacão dos

Gabinete do Ministro da Marinheiros e Fuzileiros, de

Guerra, presentes os titula- tidos por Ordem do Minis
res da Marinha, da Aero- tro SilviO l\lotta

Adhemar Desmente: Não Manieve
Encontro com La cerda

SAO 'PAULO, 3 (OE) -

Na noite de ontem o Gover·

nadar Adhemar de Barros,
em contacto com os jorna
listas, desmentiu rumores

que teria mantido com o

Governador Lacerda. Disse
o sr .Adhemar de Barros

que a noticia e absurda e

carece de fundamento.

Greve
sfo PAULO, 3 (OE) - É

parcial a greve deflagrada
hoje em S. Paulo pelos fer

roviários das empresas es

taduais e pelo pessoal dos

departamentos de águas e

estradas- de rodagem. O mo

vimento paredista, abrange
totalmente a Cia. Paulista

de Estradas de Ferro, afe

tando 'parcialmente a Ara

raquarense, a S. Paulo-Mi

nas, a Bragantina e a Cam

pos de Jordão. Na Estrada
de Ferro Sorocabana a si- RIO, 3 (OE) - Tropas estaria ligada ao recbemen

tuação é praticamente nor- do Exército foram desloca- to da Associação dos Cabos

:�: �n�� at;::n� ::���M:' A� �ll=::acf�J�p�� t�
rovta em Sorocaba. A cía. orlo. ma;��de estão prêso na segunda feira pas- ao ministro Abelardo Jure.

:::::!S�:;çõ�!O��:uhavi:! s� ::��i����dO :a����:mee��� P:r�: �:adaP�a���:� do Minis-
ma assegura que o as-

do paralizadas pelos gre- cialmente, que esta medida, :�:�ã:r����:l t���:�o �:
vistas, voltaram atrafegar. ---

�:�,dO�t��rn�, ;::��.: MÓAGEIROS NÃO QUEREM
ao longo do curso da estra-

:� �br�;:;d�lgi�n:i�to;!��� ENTREGAR TRIGO
brada. O secretário de trens- RIO, 3 (DEl - Vai faltar panificadores, os moageiros
portes de S. Paulo, sr. Da' pão na Guanabara. Os pani- estão esperando aumento

goberto Sales, declarou que Hcadores irão hoje a SUNAB de preços que está sendo
cessaram todos os entendi- comunicar que seus esto- estudado pela SUNAB, para

;:��;:as�n�7ss:IG�J��f��: J�e�rik��W:��:6 çiered�:���� :!���i:r�: tri�o�ntrega da �;��o��lit:r;�ta f��sas�����

'Kennedy qõêrOõvir os RepUbiicâiiiis
de trigo norte-americano, vemo norte-amerícano para
Iluantla inferior em 100 reduzir ao mínimo o comér
milhões de dólares à ante- cio do mundo livre com o

Exército· e Marinha em prontidão
RIO, • (OE) - Informou- que a prontidão estabeleci- nha e do Exército, com a

se no Ministerio da ':Justiça da para as tropas da Mari ééroneutrca de sobreaviso,

BRAS1LIA, 3 (OE) - O

líder do Govêrno nu carne

ra sr. Tancredo Neves, ini

ciou hoje gestões com ou

tros lideres ém tõrno da

votação do projeto de erneu

da constitucional, visando a

reforma agrária. O sr. Tan_'

creç_lo Neves, manifestou-se

esperançoso, a respeito de

um acOrdo entre os parti
dos, para os próximos dias.

Exército ocupa
o RIO

RIO, 3 (OE) - Unidades

do Exército nêste momento,
estão se deslocando de Cam

pinho para o centro da ci

dade, onde ficarão concen

tradas no Campo de _San·
tana, e no interior do Mi

nistério da Guerra. Estão

equipadas de tanques mé

dios e armamentos de ata·

que e defesa.

de um sup6slo encontro

Desarmamento continua em Fóco
rou que tratou com o Mi
nistro russo sObre o desar
mamentõ.

e os bancáriÇls na reunião
que se processa, por convo·

cação do Presidente da Re

pública, permanecendo a

classe, durante êsse tempo,
em suas atividades nor-

-----------------------�----

mais. Os bancários, volta
rão a se reunir hoje em

assembléia geral no Sindi
cato dos Metalúrgicos as 20

horas, para tomar conhe
cimento do resultado das

conversações, que há quase
n -horas vêm s.endo d,esen-

LIDERES ESQUERDISTAS
DOMINICANOS AMEAÇAM '

ÃSAN DOMINGOS, 3 (OE) quo aaaumiu O Go'omo do Ligação RIO·S O PAULO
país, depois 'do 'goipe mili-' RIO, 3 (OE) - Até o fim dos estudos para a ligAção

- Lideres esquerdistas do- tar que derrubou o �resi- do mês deverão ser apre- diréta do Rio a Niterói, se

minlcanos advertiram hoje dl:!.nle Juan Boso:.:h. Di�scnlln scntu(los ao Consdho -Na- gun o

que ')lSlâQ prcHltôs II. se le- .que. te� armas ú 1l0lllens .ci::mal 'dc !ral.�ot·�s, .?-S, mentú

:vanfAl'e!ll., j i\ .Q�a'\510�.: l�P:, S�ic�eR:��s _
p�ra),).Itar,; eelJ\: .l'E!�\I��d9:. �llqHd�$_ �1D:, k(tt:_�11 i?�nfr '_. tlr\lij G.� l1'a..1 'OUt!!ôVl;;l"'" l'",\i>ij),,�"'O .d�.tr,lJlffiiO 1;;111.i�;t"tl.�J)J.�

NOVA YORK, 3 (OE) -

O Secretário de Estado nor

te-americano Dean Rusk e

o Ministro de Relações Ex- ----------------------------

t"'o,,, da União So';',;o< Contrabando: Ina.uérito ProssegueAndrey Gromiko, estive)"am

reunidos ç1u:mnte trê$ horas

em Nova Yorl,. Após as

conversações, o Secretário
de Estado Americano dec1a-

RIO, 3 (OE) - A comis
são de âmbito Federal que

investiga e extenção da te·

. de de contrabandistas de

tóxicos no pais, vai deslo

car sua açii.o para os Esta·

dos de São Paulo, Mato

Grosso, Alagoas, Maranhão
e Estado do .Rio. O Dtllega·
do Carias Alberto Garcia,
presidente da comissão, ja
apresentou relatório parcial
ao chefe de Polícia do
DFSP.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UMA POESIA

O· mar que eu amo. ,,'; ....

A vida que levo -

Esta ilha que eu adoro.
Tudo isto faz parte de um mundo _

um mundo cheio de saudades, alegrias, tristezas
A hora do Anjo se aproxima,
a hora 'tnste do entardec�r _

o mar fica solitário,
- o céu torna.·se róseo,
- a humanidade para a fim de apreciar o pôr do sol...
O sino de uma Igreja tõca - chama seus fiéis a rezar.
- as velhas se agasalham,
- pai de família chega em casa,
- . o estudante valia a sua pensão _

a moça assiste a wna aula.
- a moça não pensa na aula -

ela olha pela Janela, sente saudaQe,
fica triste .80 se lembrar que algUém estâ longe.
Ela sente uma distância - divaga: um pinheiro apa.

[rece),
um monte verde, um cam�o grande enobrece sua

taImaJ - as matas,
as cascatas, aS borboletas azuis, verdes, amarelas ..

Ela vê, através da distãnc1a. uma cidade grande, ma
�, cheia de arranha·céus, de letreiros e luzes quevGo aparecendo, ela percorre um parque meio ilwrunado.

ela pára diante de uma ponte ·pencil - ela vê uma Ilha -

a tJha da ilusão, do poeta, Ela pensa no moço que a acom.
panha, que conversa com ela, ri com ela.

Np;to, ela Sente que a noite vem caindo, que o sol já
se pós; pára com as divagações, que a vida continua
que um dia o moço vem ... , E, então ela se põe a rezar,
UID3 saudade toma a"orma de oração, uma préce que el8
entoa naquela hora, a hora do entardecer, para que o
'!baço nAo fi esqueça, para que o moço seja feliz ..

FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Antonio Collaço
- sr. Murilo José Lopes Vieira
- sr. Plácido de Oliveira
- sr. Gerson RogériO
- sr. Alcides Carneiro da Cunha
- Jovem Zulmar Francisco Coelho
- Jovem F'ra.nc15co HUmberto Vieira
- sra. alga Macuco ..

- sra. Jtrica P. Grams
- ara. &nilia D. Medeiros

"M'arln cndMUSefl.

rerrwías e da capital Pau
nsta. Soldados d, C"r;·")
rle BQlDbeiros e da DOPEI,
também se encontram �i11

lrigorosa prosttdãc, cola
bo:rando cem o patrulha
mento da cIdade.

GREVE NACIONAL
RIO 3 (OE) - O pacto ce

unidade. e ação esvíou te

legrama ao governad'O. A
rthemar de Bar!'os ao N
mandante do 2.0 Exé:'::i�a

Surgem boatos em torno da situação
.

Politico Militar
'

t
,

comecmevos Sociais

•.��1. LI{�L..�

Baiuca em foco - No Palacio da Assembléia Câmara
Junior na Il.a Con'4,llnção - Ouerência Palace tem

novo gerente
1) tnteusmcnte

tempo na cidade de Vitó
ria Espirita

�

Santa. n:ii.
permitiu que t) avião lia

Cruzeiro do Sul, que .j(,�

'Conduzia. atemterrdo cr.n

·vUe do cronista Helio uc
rh. eeccsse no aerop. -rto
Mal-. uma vez fI::a pir x-r

feita minha v.st'. a aqu 'ia
cidade.

21 Parttctpuu de ]:1\

Jantar no P3!acl" das La
raníetras. �. ccnvn- de (I )

na Ma�la Tereza nautort
o slmpátlC'J e ('legaste c>

!'al, sr. e �ra. Charles Fd
garri Mnllz (Ncld.::)

31 RUa de Ca ...sla Vi0"
na TV Cr-ntlnen!31. nn pr,)
grama "Encontr') ·'om J:l
sé R'.Xiolpho" a ç.c'di:l.,
de�creveu s,'u ..e :;�i(l() d �

baile de D�buta:ttes
Golden Room do Copa. \1:1}

dos mais el�glart[)s.
II ..

4) Com um grupo De :\.

migo.:> da im9renSl. ca'·!'l

('a, partid:oC'1 de um Í;L1l
la� nu ·'T(I�·Club(1··
M:�cyr SlIv'l C 'cu (:,'1.

j�nt() anlm;lV�m a m<.vj·
l11(nt lrla nnite no Top

:'

5) ;
.

.1 ci�Qde de Juan.i:
k 110 iJl."Óxlnn dia 19. :;.,·(1'1

tee�rô. �'2�r.�T!t.1t:!.t :'!l:!)e

1�,I;�t:����·;3b�rr1Ji�;;;�
le" Uma f ..mosa ol"qU\S . .;lJ"Cl.
de São P9.uto esta rã Cl�l

pauta n<l fC'sla 'lUC e.!il!;r;.)
leunlda:.; Debut"ntl'::i

diversas cidades de E·st�
do. 12) Realizar- ..e-à ama

nhã na ceoere o. E. 8'1 ..
·

to, a cerimônia (1") 03'>;(

mento da sr-ta, güvta !'.:

neto. crm o sr. Jo�é C:.Ir-
1(J� Müllcr�- 03 eonvírta
d-s de Silvia e José C."

Ias, serão receccroneucs
na rastdêncía do ceset �t.

e sr-r. Fer·2.� Fe::;>e FeUd)

L�ilta

61 vtaíanoo pe:.! Eut",)·

pa � Dr. Eduardo T3p8.I:,.;
Diretor do Hotel. Glória c

Pre-tdente da A, ...ncifl.";,f;:,
Brastíetra .d a Injú::;tri'l. ,:'
Hotéis.

'

7) Cem o cento- Llvio
Roman-a f' (l co.uunto .j_l'
Zé Marta- contínua basu,n
te movimentado o "Llrtl,�
Clubc".

13) "Baiúca '.

bar restaurante r12 p'.,,-

predade d")�:- M�n0lo
Rimbau· que .�e�:.l lna:lgu
rade: lzr.anhã

Sl Continua sen,lo d�

sunt� nl cidade o :;a�a

mcnto da bJnlta Mall!i.!
Pe!uso, ex-Mi:,; Elegant'
Ban!!ú. agora :-:('nhor.;_ (.,.�.

pitão Tenentt' Dja.uro O
liveira.

141 011S'ln L'no. a

b, nita da ciclade d2 L::.

ges. venceu o primeiro t.::s

te do Concur.�o '·V:.z ti!'
Curo ABC"..1)rcmoçà:> em

Scmta Catarina ri� R��',)
Guaruja.

9) P'd altamente co:,,?

nlorad::o ontem· o dia (ti
"D·'n�i�[a Latino - A.:)�{'
rlcnno". Na Facul(\ade éle

Od(JDtologia. o dr. J0sé -

dú Rosa féz uma paI .�, :.:1

alu.�lva a data

151 O slm;:!i.'h_) {."\�J;
Layre Gom.·; ITe·e:;.,:
;ant3"11a nJ Qu"r('>lcia P::;.
lace em companhia .1(; J:1
·,du.;tr!al Argentino (' ,ril.

Tino Tulll10) No G:llden Roo.n cri

Crpacabana P:.Jlace apt"-
t'landQ O bellc;slm·) ShCWi·' 161 CI nfcnDe Jú h.lv;J.·

·'Teu Cabelo nã;) NegJ.'· ') mos divulgado ::o.nterivl"
mente· ·�sta de D")f�e (:1.el"gante eas)"l :-;, .. e :1rll.

FI",!ndsco Grill::o (Am'-.\ gerênckl do QuC'rência 1-'.1-
lace Hotel, o dr. Milt.:)lt

Dall-Negr.o
- O

novo.'..1'��:h�l\� �:t��íl�t!u-�
ccntinu<.!ra CGm as pct:nv
ções liociais e mu;to es!)�·
cialmentc :oi noite do �e
veil

li) lL:Jgo mai� a...: 20 :13.

��gl:����!� �: ��:e��b���
se-a. 'J!. in�taJação da lJ.1

Convenção E,t:1rlu!!1
Câmaras Junior

Supremo -TribuDll Federal
sn .'It _ Rl'lalor " EX",o. f:r 1I1,.ssl). RecorridO' E>ltado de

O SUprl'",u 7Mbun,,) t·ed�- )lini.ir" '·ilas n.:; .. " - Repr,·_ Santa Catarina. - \ aTlânjmi
ral Jull:"ou (Is selruintl'S pro",'� 8l'nl.10Ie: Procurador Geral .1,1 d"d .... n�IrlIl1!."' pr'''")01l'1<lu
SOl de Santa Calarln,,: U ..publlrll - Intl'reSllado: Jo5o

So, 49.0:>3 _ ltelaM n Ex01".
Sr. )lInlslro lIl'rm..s I.Ima.
I",pf'tranlc: I'lInl<) J, A. n"�
n.. - Rceorrt'nt ... : Ueinz ",,_

nnch. - lIeeorrjdo: "I"rlhun:d
de JUijtiÇll. - Coneed ...",m a

urdem, unànimam ..nte.

Rtoeutso.s de lI.bell" Corpo!!, I'oul" Ferreira - Represent:,-
da: ,\5Hl'mbl"ili do Estado de :,\"0 10,922 - Kel:.to>r: O .:'1
Sanla Clltarina. _ Julgar"m mu. sr. :'IIAlitro iterr:1t'"� !...ima.
jmprOt'"ed�nle a rt."pr"st.nlao;:;", - J(ccorrentes: S.A. lmfustrla

1J�llIio IInilnlm... .. Crlrméclo Châpl'co c outrO".
sid ...nl". - (Ad,·oKado:·.r. \, �.ã!':ul.

R� .. lI ••jd.: Fa7. ...ndll ""hll,·a F.ij

."\"0. �9."4 - Relator o �;�_

01". Sr. Mini.. tro I· ..d..., Cha'es

1ml,('t."nlo.: Arquimedea Dan
ta" - R""orrl'nlo. João l'ej{I.>_
,""tO SObrinho _ Hecorrld,,;
Tribunal de JIIOIliça,. - .... O'I;l"..u

I'e provlm"nl0 l'nunlme.

.\gra..o de In ..... llm ...nlo ('rimi
nal.

;'1;0. �O,{16;:í _ Iklat.Jr o ExnHl

Sr. Minl�tr" lIarmes Lima -

Ágrayantes: n�n ...dito Ratistotti
e o\roll. .\do·ogado: Geraldu
Sall ...", - Agrll.·odp: JuStj,:a
J>�liclI /S ...gou ..... rPr:o"·itnl'ntn
l·nÂnlml'.

_
SO SOl - Uelator o .Ex:mo. Sr

lIb1bd:ro Vlqor Nun� �.I -

;ttep_ent.mte: J'roCut�r Co'"
ral d. Republica _ Inte.e5,,1I.<l0
ADtônlo Josi de .\lal,," e olllrOS
- Repreaen&a.la: ASHembl';;.'1

LerOO&f'ni 'EstadUal. - Deram
pela improtedência d" r",p.t"Wf1
laçio i. unirllm1dad". '·""',,,111

'.",Wm, o P"'�ldenle.

:-';0 SU _ Relatot' o �o. Sr

l\lInlstro Victor Nunes Leal -

lUpt'"ent81l�! PlQIlurador er
rai da RepabUca (ca.ua 1111.

nidpal de B........) - RIpre
lIent.dll: AuOIItl6Ja L!.laIatl-

dual. - (Ad\·Oga.t•• : ."'�é Car
11 ....·11 ...... de mao."dos ri"· lru! Hal�lro). - D"'U_R.� provi

Seguran(1I mento t'm parte, contra o '"01.0'

;';0 9,91:> _ Rel,,:,,": .L::<nw. d.. Sr. �lInist.ro Rlb.,lro .Ia

Sr. :\1I018tru ."l1homl\a.�n Gni- ("Ottn. 'lU" dn\"n llT{lv;l1Ie"t<> i11

mnrlÍes. Recorrenf'el!: ninO Fúl tutum, Fu!ou I)<�!) Re�oTr"!1
,·10 Tlo.toluzzi I' ontro,; f1f.n'- te o Dr. "aurielo I'l'nha ria
�"da: �Illrla de :"JII.<ar,.I" !-"rl' Rocha,

A .. ultimas noras da rat

de fie ontem. os mmtaí�.<
que já haviam reuredo-s..
para suas res1dénc1as 11.1-
ram chamados de volta a

quartel, atendendo Q. deter
mlnaçân mmlstenat d

prontidão geral. concor.u
tantemerste O" boatos :.:::!

t cda a sorte suesirem n.:.

cidade e as redacõee 1€

jornais e agências de not!
eras em torno WJ. gr::o.viJJ.
de da aítuaçâo ponncc
mtlítnr. relacionada c.mt

a greve de Sã:. Paulo. n..
forma-se- r.o.:: exemplo,
sôbre uma rebelião no

quartel dc-, fuzileiros ne

vete. na ilha do üoverm,
(.:r. 'sobre movímentacâo

.
de tn oas para fechar ..� a.s

J�ociaçâc (I!).� sub-cnctais
e s:.gentoJ da ::o.rma,(.Í_:'
ElSe.;: boato, merecer nu

formais ctesmen-rccs la
marinha. que 0<; consrde
rou corno "mera pstcoio
gfa" daqueles que (Ie�eja=",l
a conru-â-. Por outro , .. -

do. u cruz'ldcr Minas Ge
r.als que pc:manecia 'lC

largo, cc:reçou '\ ser ;nu,

vimentada por doiS �Il()
ca(]")rcs. indo parar 'pI'Ó
ximo ao aero!)Orto de Sat.

tO:; Dumont. Es.�c b::JJ.to
serviu de prote'itosa ae·

ronautlca. que exigia à e

tirada do Minas 'da Ciibe·
ceira da plJta, visto tOl
nar pertg(-sas as op� ..?

ÇÕE'S de :-o:>u"o e declJ;[I
gemo A marinha jU3tiJl..;,}.a
citando gane ni) reboe.·
dor. Imedlatameme or{le
u(,u que O Minas Geul:'
acende"se as sua� ca](!�i�
ras �ara. com elas ÜC.>!ll
carse .!Jara. outro posto..)
Mina0;; Gerais está pronto
a deslocar-l'e a qualquer
momento �"a qualquer

:a;��..:r::.:�
delras· !>Ilra qualquer

me-rgenci3. P\tralelam ..n

t('. f")i apurado que na reu

niã::J doiS ]ministros, :iec.
diu-.se que doravante ú�

pronunciamento" ",m qn'!.l
.quer a.::eas das f()rça� ;!.!"

m3da�, so serão feit') .:

través de nota;, eonjUlu.3
Essa r>r:vicênci;J.. a1;.1.", I:!'i

tá .;:endo in!('rp:·ctada r.o:;

meks .:,OliticCls c:')mo "('

gurança exlgkJa pel::o ,lre-

s!dente Ooulart· que de.ic,
j9. �vitar. num moment.)
qualqu�r· c··lse em uma
das torças e possa pas,;&,
a agir por c')nta prOpll<1.
SAO PAULO _ Prosseil'c
il131terada a .gre�·e dOi; ' .. r
:oviârios. d"Js secvidofes
rio Der>artamento de .4.:
�uas e Esgôto.s e d'J De
p!lrt,lInento de E·.-IIrad8.s
de Rodagem de �. Paul,'
Scldad:s da Fôrça Públ:-
ca e4ão patruiÍlando os

pontos estratégico.; das

CINEMAS: (ARTAIES DO DIA
- CENTRO-

- BAIRROS-são josé
às 3 h3.

James M:l.Sen
Kate Manx

TERRA QUE AMAMOS
PanaVblon - TecnJCOI'1r
Censura: - até 14 ano,;

às. 8 hs
Pré-Estréia - Pró "3. Colegi",i

C\âssico Instituto Educaçpo
Dias V.elho

gloria
as 8 hs.

James Darren
Deborah Walley

-em: _

F"I!:RIAS NO HAWAI
- EaslmanColor. -

Censura: 5 anos.Raf ValJone
Melin:.\ Me:·cury

PROFANAÇAO
Cen:;ura: - até 18 an1s

rff.z
às 5 e 8 h�.

BRIGITTE BARDOT
MICHEL SUBQR

TORNEIO "DE AMOR
Clnc>maScope

Censura: até 18 an(<;

rOIJ

Censura: - até 14 anos.

império
Boris Buzancio
Stane Savar

H-8 O ASSASSINO
Censura: - até 18 anos

raJá
às 8 h1õ.

RandY Sparks
v,enet'a 8tevensen nt
CANAL DA MORTE

genE'fal Pery BevtlaCQ\o.:l
e 80 presidente da Repi..
blíca. declarando que q 1>'1.1

quer violência policial con

tra os ferrovlarto� peüue
tas, resultará na emedtaca

deflagração da greve r.... -

ci:mal dos esuvocores. UI:!

rit1mc'S, portuá.rios e fe�

roviárlos. O presidente til

federação nacional dos
terrovlArl<l.� já. se encon
ee em S. Paula

. Comerciante MARIO LEAL
Procedente do Municiplo de Bom Retiro acne-se entre

nós o nosso muito digno amigo senhor MARIO LEAL, abas
tado comerciante naquele prospero municipio onde é ele
mento prestigioso .do P.S.D., acatado e benquisto da soo

cledade local 8 quem o nosso diário transmite cumprí
mentes.

NOVELAS ORIENTAIS - Coleção "O Mundú
da Novela" - Editora CUltrix - São Paulo - Mais
\Un ótimo \'olume, nesta coleção que está divulgan·
do algumas das mais importantes novelas das prin·
clpais literaturas mundiais. Aqui temos, numa orga·
nização do poeta. e ensaista Jamil Almansur Had
dad,' um &mplo panorama. da literatura oriental, on·

de foram enfeixados textos representativos das li·
teraturas babilônica, hitita, hebraica, egipcia. persa,
hindu, chinesa, árabe e japonesa, dando-nos a visão
de um mundo desconhecido e fascinante. As tradu

ções são, na maioria das rezes, diretas.

'__x---

ARlGO' - de J. Herculano Pires - coleção
Contrastes e Confrontos - volume 10 edição da Li·
vraria Francisco Alves - São Paulo - Em seu "Co·
meço de Conversa" o autor explica: "procuramos
oferecer ao leitor, nêste livro, uma informação
geral sObre 9 Caso Arigó. seguida da necessária in·

\en>� "os,. ,MpeCtos <te Sua f!"Ilom.enolog�lult..HI.,�!<lIi_"'.l!:""""nt.. ""'"'
conhecido .escritor paulista, ao tratar deste caso que
vem, de há muito, chamando a atenção, continua:
"acreditamos ajudar um pouco, com €lste livro. a

melhor compreensão de um problema que não é
sbmente do .sensltivo de Congo�as do Campo."

OS FIDALGOS DA CASA MOURISCA - Julio
Dinis - coleção Saraiva - volwne 182 - 183 -

Edição Saraiva .__ São Paulo, 1963 - romancista
bastante popular em portugÜal e no Brasil, conti·
nua contando com um PÚblico fiel que se delicia
com suas histórias romantistas. Dai as constantes
reediçOes de suas obras, como esta que o próprio
autor inUtulou de "crOnica da aldeia" .• De JD dis
se. Eça de Queirós que "viveu de leve, rscreveu de
leve, nforreu de leve".

AR - PROXIMOS LANÇAMENTOS - Ainda
para és"" ano, a Editora Autores ReWlidos, de São
Paulo está· anllnciando o lançamento das seguintes
obras "lnspIraçio Estranha", poesias de Mauro Ri·
beiro Sampaio; "Contos Miudos", de Edson Prata;
e ,Agua do fJanema", romance de Oscar Silva.

ROTEIRO - PROlC:lMAS EDIÇõES - "Croni·
cas", contendo trabalhos de PI. Soares, lImar Caro
valho, Marcilio Medeiros Filho, Paulo d8 Costa Ra·
mos e Raul Caldas !ilho; "Sereia e Castiçal", poesias
de Pérlcles Prade; "Boi de Mamãe", desenhos de
E, Meyer fUbo tendo por tema êste popular auto
folclorfco; e "Os Nossos Iguais" ,contos de Salim

Miguel, são as próximas edições desta editora cata·
rinense que teve como seu primeiro lançamento
"Uma Voz na Praça", ci-ônicas e contos de Silveira
de Souza. O lançamento dos dois primeiros titulOs
está previsto para começos de novembro, por oca·
Sião da 11 Feira do Livro, promoção da Câmara
JunJor de Florianópolis.

{Para remessas de pUblicaç6es: S.M. f_ CP 3M

__

Flo
__

rIanópo
__ .. _I!:..= ..�ta Catarina_..._' _

PARTlCIPAÇAO
TAM4RlNO SILVA E SBA.

VVA. ARACY SILV4. PIMENTEL
Tem o grato prazer de participar 80S parentes e pas

sou de suas relações o contrato de easamento de seus
fUbos.

STELA. E OCl
noivos

f'poliS. 30/9/63

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos .. domlngoo pela ZVT--25 R6dIo_
Garlbaf.çfi de 1!torian6polis ÓS '3 horas e 30 �fnutos
A H�l:' "'PRESBITERIANA. •• Agra�cerT,oi
�Inton (li', ;

. .."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Por motivo de ténu:n I

• do mandato de .cu blC.l· J
cr.mo Juiz d) T R �:. uu

xou aquela Colenda C·ntc·
o Exmo. Sr. Des. Bell:;â�ill
Ramos da costa. que v;

nba exercendo a Pre-údon
cía (Ia. Justiça Eleil.,w,�
neste Estado.

Na sessão de sexta-r.nro
última. o Egrégio T,;n,
nal, prestou-lhe as n"ó,
lnsquívucas hcmenngens.
sendo saudado pelo nes
Vitor Lima, Více-Presí-hm.,
Wolney Colh1ÇO dp Oüvon-a.
te do Tribunal Regional E
Procurador Regi'mal I':le:_

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTAÇÃO DA FACULDADE DE (IENCIAS ECONÓMI(AS
OA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

'UfA OIlIQOlUÇAO ...O '.I"UU [.'NOGUO O[ C:ONUITI)S [OI"I..LO[5 n.oI.Aa.o.l

i\ INDUSTRIA CALÇADISTA REGIONAL

(Edward Navarro)'

III de uma série

Assim, a perda de um boin operário se, de um

lado reverte em algum prejuízo para -o seu empre
gador, de outro. resulta em benefício para a socíeda
de que ganha mais um homem de empresa. Sob êste

ângulo e análise põe em relevo resultados pcsítívõs
e convém, mesmo, frisar que a grande maioria das
emprêsas do ramo foi organizada por ex-operãríos.
ll::ste fato ainda hoje ocorre e não somente no Rio
Grande do Sul, pois, na cidade de Franca no Estado
de São Paulo, as investigações apresentaram resulta
dos idênticos.

Outra causa retacíona-se com menor amparo por
dispositivos legais, que regulamentam o seu trace
lho. Assegurado ao menor o direito de perceber o

salário de adulto, quando executando a mesma tarefa,
de seus serviços torna-se menos intensa e orienta-se
em sentido diferente, buscando' a contribuição do

operário adulto e já iniciado.
A análise destas duas causas acentúa que as

perspectlvas de emprego para os egressos dos
cursos de S.E.N.A.r.. ampltarn-se dia a dia e realça
a importância do sistema T.W.L (1) Demais, den
tro estes o prlmctrn parece ser o que tem preterên
cia c realmente proporciona melhor nível cultural.

Destarte, permite aos seus egressos acesso mais
fácil às funções de hierarquia intermediária ou su

perior. Sem embargo,' os cursos ministrados pelo
S.E.N.A.I., na opinião dos chefes de emprêsas en·

trevistados, são passivei de critica construtiva. por
aluarem lUTI tanto fora da re:llidac1e e, em canse

qtlê,.'1Clü, o )lrcpuro dos profissionais é incompleto.
Aqui vislumbra·se outro lado da questão que é a

expansão e aperfeiçOamento dos cursos industriais,
cujo exame foge dos objetivos do presente tra·
balho.

.

3 - TECNOLOGIA

O período de vida ütil do equipamento no setor

calçadJsta é de 12 anos. O valor da maquinaria em

uso é de difícil estimativa, sua idade, varia entre

10 e 12 anos. sendo, por conseguinte, razoável admi·
tir·se a média de 6 anos. O gráu de aproveitamento
é estimado em cerca de 95"0, num turno de oito
horas.

O assessoramento técnico no setor de calçados
na região, pode ser considerado satisfatório. O
Técnico de calçados de nivel superior, não faz fal·

ta, o mesmo não ocorre com referência ao Conta·
dor c o Economista. A técnica empregada no setor,
em principio não é tã.o complexa, que comporte um

engenheiro de prOdução.
Algum:ls emprêsas ao atingirem um certo gráu

de desen�lvimento, enviam um dos elementos pa·
ra o exterior - França, Alemanha, Itália, e Estados
Unidos - para frequentar cursos ou fazer estágios
de observação. A escolha geralmente recai num dos
membros da Diretoria ou empregado mais catego·
rlzado técnicamente, aos quais, posteriormente,
atribui·se responsabilidades inerentes à parte técni·
ca no processo de fabricação. A experiência e os

conhecimentos assim adquiridos não revertem em

beneficio de uma emprêsa apenas, isto é. daquela
que foi onerada com as despesas de viagem, estadas,
etc ... Existe um intercâmbio ou troca de experiê!1'
cia entre as empresas, de modo que o avanço téc

nico que ocorre numa repercute nas demais.
Observa·se a existência de uma certa concor

rência entre as emprêsas no aperfeiçoamento técni·

co de seus empregados, ou membro da Diretoria,
no exterior. Esta, como não poderia ser d� outora

forma, tem resultado em benefício geral e não espe

cifico, como já se ressaltou. Demais, são 'frequentes
os casos em que um determinado indivíduo depois
de seu regresso do exterior, sem disvincular-se de

sua organização, passa a orientar empresas toman·

do·se uma espécie de consultor. Nota·se deficiên

cia de possoal provido de algum conhecimento técni·

co para ocupar as funções intermediárias e subal·

ternas, sendo que êste aspecto de assunto já foi

abordado quando se tratou da mão de obra qua·

lificada. -J'''�
(I) - Training Wlthin Industry -

Curso Preparatório ContinF'nte
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

_ Baseado nos mais mod.rnos processos pedo·
gégicos.

= ���09�d°\,7rc�O� FERREIRA DA SILVi\
-MORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS K-."

P,qç,o.,su.� 'i�s:riç:ão à .Ruo Dr. Fülvio Adúe.ui
00 3..4 [��������� 'iIió�:dJd.;v'�:

torat. que enattc-cc.uu ;J,�

qualidades do hOnlenng"<l
rio, quer corno c!l!,j(lfl'),

quer como Juiz e Pre,HII€'il

te do Tribunal Re(;llLal I�

loltoral.

'A noite, o Dcs. Bells.irlo
Ramos da Custa. fOi I:"mw�

nageado com um .FJl'Ltar,
pelos Juízes e Funcl(.t'li;'if:s

v daquela Côrte de Jw;t;�:1.,
na Churrascaria Rj·;�1..'lr·l1·
se- ao qual com ooio-cr.i-n

ai' maís expressivas p 'rS'j

nalldades ela m<l.�i:;':'atl�,a
catartnense
Em nome dos runctc- L<'

rio,,· falou o Dr. Cid .J! .é
Goular-t. Que dtscor.-e-r só
bre a brilhante ce r.rtrs. dr

homenageado. .1:'1.11' (IS

tempos ele Juiz de rnre+to
em dtversas co-nnrcas tio
no-se Estado. saheat.uvro
os relevantes <;c�nç{""s prcs
tacos por Sua Excelência
à Justiça Eleitoral em

nessa Terra, duran c 'l sua

permanencía como, Juiz S
ronvo o Presidente. do 1:1-

buuat R�g!onal Elncrni.

Agradecendo, dib,..r J no

menageada estar p,�.-:thif)·
da natural alegtln 1l1lQ il"!

vade o homem. no ".1", ncer
mais uma etapa .te "tia ,';

da, vendo-se cercarí • "a

admiração e eat'ma ce
seus auxntares e SL-;'; ..-dt
nados.
Disse, também. ·10 '.,jU;I1-

to lhe é grata a ccnvícçâo
de haver concorr-ido pa-u
a realíanção de ):..I('!� "; li

vres e aemocranccs. sr-n

lindo. ao término (lo M:U

mandato. a ccnsc.ên-u rio

dever cumprido.
Em se-são reaüzac'n �,

gunda fei:9. dta 30 de '1('

tembro ultimo, foi (', ·�!to

para sucedê-to. na ,he:=I
cia elo ggrécío- Trit/l"�:I!. t)

Exmo. Sr. Des. 'dã,) Tlt'r·
nardes· quo ext:rcia as

funçól's de Cnr:egedn, "8-

lelt:::jraI.
COube ao D�s. Vida," Li

ma na qualidade ie "!lu-

Presidente, man!fc.';'·tl· a

sua ExcelêncIa, a �.I'.isfa

ção do Tribuna.l I}(\r "e!"

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA

SEGUNDA VARA cnEL

DESTA COMARCA Em') (,L

DE PRAÇA COtl-r o PH.\ZO

DE DEZ (10) DIAS

o DOUTOR CLOViS
AYRES G:\MA, Jlliz

desta COToa:('" dfO 1"111-

'rianóPJJ:s, G?p:tal Jc

Estado d(� Sa!"\t:L C .. tl".-

lina, na fCl"'l1-l Jl1

etc.

na sresíuêncra, r,'�,H' ,

ímpar do Juiz C!U� s.uup-c

soube conduzir-se 'li' :.1.1 ..

neíra imparcial I! sorenn.

levando-nos a arr' evc- sc-b

sua gestão. a mesm-, l"r.hu

de equilíbrio, �e.('ni, tade "

harmonia de seu 811(U'f'.'·

soro .

Na vaga de .rutz. nrk,·t'l

com a saída. do De s. TIc

ltsárto Ramos da C�'."I[,

assumiu Q Exmo. 3;.' D(>;;.
José Rocha Ferr.::i:·a Ba3-

tos.

Saudando-o disse oDes.

Vitor Lima. 00 júbilo L�

Tribunal, vende-o fie ....,'1"

ao seu meio. pois qw·:,
ilustre magistrado já e'ccr

cera o cargo de .rcta e nr

Procurador Regtoaal- sen

do larga a sua rôtna de �{.,.

viço ..
, já prestados à Jus

liça Eleitoral em

xstado
Sucedendo-o n a T:·;lJl'n·'.

18.10U o Dr. wcrnev C .·1

laço de Oliveira que, e.n

seu nome e no da Pr.-c.t

ractorta Regional. �<.' asso

çíou às marufestaçôcs de

alegr-ia daquela, casa. Jll'J�
eretcãó do. Exm'J S". D('�.

Adão- Bernardes r-aro a

Precídêncla. e pe:a tuvc-tt
dura rio cargo o!:. ,�H:l. ao

Exmo. Sr. Des -er;'eirll
Bastos.

Agra.<:lecendü.
n-" homenageados. em vi

brantes alocuções. 00 �(,'J.

empenho em bem -ervtr

durante- o seu rucu-: 1." :l

���.���a Eleikral e-: n>s.'

_ Dr. S/-Pl; ,

MASCARENHAS·
CLRt'RGIAO DENTISTA
El[-Estn�iário do rim',m

tal Nava! em Oirurgja e C!\·
nica de boca. Modtl"lllssiuH
�'Jn',:Jltóflo futuralna '

Cadeira euforlca - Alt� ro

�ação.
RU:l Brlgadelro SUva Pae�,

n. ]"j Telelone: 35b'l
r:p"r"'R.o. nn PSP""IH,'

Em cada �OUPA adqUirida
à vigta ou pelO Crelllárto
V(X!,Ê GANHA ."
1CALCA

_ \
ESPOÁTE ./11
de linho //A
ou casemira

o :-10\'0 ASSOn,\DO, ,\ Tl'R

qn.\

-----------------_._---

CARTA DA ALEMANHA \
hurltl�Hr e dl""r�\fk"r ,I IIr"�,, mica TUrquia �ara com O )Iu-

J>rore�sot Ih. /lnmann )\. li"

,;iio ('- " "U�lo <I,> ,'id" C ,dITjr "s cado COmum •

m"tc:tdoll "01< produ,,,,, <]0 mlln De importância dt .. 1 �ct,i ,".�

d" Inalro. te processo 11".a " livre dri:U_

A" l,rec'I<;",'� <lo Irulado ue la<:íiO de peSSoail e ...apita\!; <I.,,,

,,",w"\''';'i .. <]" TU"Jui" "('nLon" tro do 'pai" e enlrc " TUrtjuiu "

Ira". " ..."Iltel" C "pt,''';�ii"." )I("E, do djreilo de .e"ld"n�; ..

.on, (111(' ('<tiio I<endu .·I .. \",ra_

do� Ir"lndol< ,1�lIl<e 1I,:.""r",
T't.>,·_.;", ..r,,� tr;'� ,'tall"< ,Ic

industriai� ,'co"'erciai� e da

política cume,dal frenl,' " l�r

A Amêrica

"ciros países.

mente o A.n.c., i�to ê; Arg�u

tina; Jlr,,�i[ e Chile; está otJS,'r

vando corn.b"$tante descoufl.;,n

�a O movimentQ de a""uda�,i"

tle n''''os p"íst'� "O' i\lcrcadu Co l'l.l
2",) pe'íullo Ir"",.;II"ri') ""r"

Xa rase final �er" "r):"uni/.'«I.,

A t .. '"l ... "ord,,"a�ii.o dn jlnlílh'"
.. cco"ômip' dn� d"ls ""nlt"I"",,>,'",I, OU""1," "Om cerl" ."z"'" O

!\ICE e�tá 8.· formando" "'aio'

ç"r. cla'a C o]Jjeth'a da" teb_

�üeS dêssc fOrh' Uj;"fll\lamCn'"

""ra com a Amêrica 1,"li"".
O tratadO de 110m .. , de 19.�;;

qUe in!.titulu O ""ereado (',._

mum Europeu", <,slá pre'-e,,,I,)
entretanto; a aSs�ciaçiio II.. "u

trOll <,s["dos do\"clh" 'Iu",lo,
dCBrl� ((ue professem "E e'ljl'.

th'O!! e meios de inte):'r .. ,:,;n ,'0

ropê1u, "lsadQs pelo "'�".II". A

Gtéd ..
, em 1962; IIe linhl jo"_

nRdQ o prilllejro pai� "��o.-lad,,

A!:,ora a TurQoia, !i<"pL'i'. tle

anos d� ncgociações,
st)!"ondo liurceiro assu�;ilL!,) fi"

"Mercado COtO um Euttlpcu ,lo

fali" dos dezoitos E�hdu, "fri

c"ntlS,. Que pOr �Ua ,'H CII"I'i_

bu",,,, aS finalidadc" .1·,Ir;,h

do d(' Huma mediantc Itat",lo"

OICtcado ComUm do mundo, �,."
:lo.)

Qoe h"ja "'" agOr" Um« d('finl
-rur'I"'" � •. (Ornar,', ""',"l1ro de plen"
plcn" dlrtdjn da (""",unida;)" Ea'nümicn Euiop('ia

direito da ('o11luoi,I:'d"

li �or::;�,i,Od;� :Irne::,�:��::"" I::�i[ �::�::�:àode ::'�O.::�i::dO c:�,�
!>tIo tr'Ln,U"rLo de, du'" :ln"�: cnmpfti'nda � .. r('fere li caSo>!;

d" m:meltn tI(' d('�e!'�e!,' :\I'''� f,rHi;;lmi no trll�_t ,o,
. Xcs"',,

neCc""âríOS I�,ra 'Iue a Con�elho aS duas p,,,t,, <:.'o'lh .•

Tllrut:. �e lurnc mcmbro de Ille tant('s di_�1".e de um '·ot.. , ,.",i;,

PolI .. r'; O ConSelho ('mitjr rl'_
J)uruol,' ti I,,·.iudo l,rCllaralú eomeodações e ('m rl.'t'-"mina-

ritl .. 'l"ur'I"I" b�"diciar-·"·--.í
dos eaSo� ded�ões. "dcmu\� ()

da "Jud:o cllr"p,>;n pnra a te_
Conselho terá que rU"CIBn,\r

"unIjCru�j;" d.· II"" econumia.
conlO tribu",.. dc "rbltr"'::""l.

São dOj� I,,'n,·fil"iu� \uin'·;I>.I'';, f;ocllitan<lo :10 m('Snlf' len'\IO "

"UH!' uUlr\)M m('n"r"''':' 'IUe <I".
contaj" entre OS pllrIHm�Hto!J

u) h COl1)onjtl"de E"on,,,,,l",, As negoda{ii.,,, .. tc"pcito du

:::;:�"�;" c::::::.:eril, E::::p:::I
...

�� :t:�:�::,aIO:: nrl::�1:::0 d:ni;�:
II1\,,�li""'nj,,� "11\ cmprê!!lí'"0 eionamcnto do "�lerC:Jdo Co-

a"lIinado em .\111, .. t .. , .>Xtrc,nnn"·nh· r,,,or';"ch, nO de maneira Que .. '''mPB enor

"Ar,,' ri" 'ln I1llth,jc� de dôt.;,,� me, gaHto n" formula<:ão GIJcontendo us cOndi<:iies <i" "�S"

tladi.. d .. "l'urqui" cBm " ("0",1<

nldude Econômica EOIflllcj" _.;

nma pro.... , de '111(' o� cOntraen

IrS de Roma e;:';;o re'Llí·�:.nd ..

OH �eus objetivos' e ...or.õ,"k,,� e

pnljticoH pOr meio de 1','>,·e.1uS

muito ('quilihrados, f"rmnlllgo�

li lonC":"o prazo e ,-jS"nd" l! eSia

Europell", "m 1958/5!1;

In\'C!l11ILU'ntOI< l>Tuie1adns tratado; ê P'0"8 dai< grande�
jwlo plano de Ik,sen"oh"iml'n!o dificuld"des, e aO me'11IO tem

d.. g�,-�tno ri" .\nkar,,; po d" firmeza .. cert('za; e"",

11\ j,; dur""tc " p.'r'"do Iltejl,l_ qUI' os dBj8 1,,<105 r('�oh'eram o�

rutôrio d" cin,·o uno�, Istu ";
.tê l!161!; II� produto!! ti .. expur já dois

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS

Edital de Concorrência Pllblica
N, 63 - 09 - 022.

13 hprB" tIo diq 30 de ,li

tubro de 1!J63 lO"l"'i,U1lc .L'·

eibo. em data que:: m-nel',

nará dab. e 11"1"a tin 1", ,:1'

bimento. assinadJ p\l!" 1 un

cionári\) do DelJ:trt�l1H'nto
Central de Comj}r:t".

c _ A� pr:Jposti\� s�rriu

abertas. às 15 hUt,lS d:"l l;iu

30/10 63, e na p,·(',,·oeJ.
do.� pl"�\)()ncntc" NL

rC'pn:'Selllnntes. h'g<1ls.
III - JULGAM!,�NTO

No julgamr-nto d::t cnr,

corrênC'i::t serão ',b c:v,HhlS

as dispo;;lç&_'s do �rl. 23 ,L',

Regulamento aprov_H)o i}"

lo Decreto nO SF-:.!5-08·6;'

382.
A COllcorrêtH'i'l podem

ser anulada, U!n,l \'t:1: que
tC'nha sIdo prckrld:i. {O!"

mall,bde .>xpr·:':':111't!nte

exigida pel::1s Lrh (' a (11'01.'

.�ão impo!"lr C:!�I P\'�'jH:Z I

aos C(ll('Ort"I'\HeS, 'lO E.:t.l·

do ou it moralidade tia C.';1

corrénrill,
O Deparf:tllwnto Ct'n�r.u

de Compras· por "ua Cú

mis�ão Julgadorrt· rCiC'

va-se o direito de an,-lI.' I

a ConccrrenckL, rU�Q �

propostas ap'·C:ient.td
correspondam aos int�:r.

f'e,; do E!:itado

Florianópolis, utt :lU d

setembro de 1963.

(Ruben� Vict-n' da Si:

va) _ Presidente

DR, SEBASTIÃO MOURA

tO·H;

CIRURGIAQ.DENTISTA
CLINICA DIURNA E NOTURNA

Ex.Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S, Paulo

'!'ratumento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

HORÁRTO: Das 8,30 às 11.30 c tl.'ls 14 às 18 hOTaS

2'5 4"5 C 6a FÊlRAS ATÉ AS 20,30.
mIA NUNF.S MACHADO, 7 ESQ" JOÃO PINTO

dIas cio mês dr:> sete,':')'(.I "e e�tar Ilnterell.�p<la I\'·�,"I No� do'-" unoS Hel:"inlc",. du p'" ml1m Europeu.
ri) ano dt, mil no\-"r:'::('lllt <

('stnbllidllde por moth-o� "p.,li- ríod.. tr"n�lt<Ítlo, �e"í rcalizauo "E�'):s esclarecimentos TI:LrC�'fl
e ses"Senta e trê", En. J:l..l"

licos _ e na organizun,n ,](' \lnllSn " \1"�S": a uni,;" j,du"I1"1 mI' (I"e siio úleis ii oTientn�r.\)
Jo., BC'b. ""'v",, O •

OUARTO� (

;;�";:",�:��:"���z:r ª�;��f�:ff:,;f{i��E-l.A,.�.. R•• :f�

luçíio "'ILJ� i01purtanh'� ,Ia. ;l�Sodu�ão _ com " Grécia e a

FaZ SABER ao<; que

prC'sente editaI ct� or .H'J.

cnm o prazo (Ie drz ,101

dias virem. ou d&le c�.;n'l-·
cimC'nto tiverem que :10

rlia 23 de cutubr:J de )I�r.?,.

â� 1430 (quatL.rze hor.!. ('

tr:nta), â frente do e'l!·

flcio da 2a. Var:t Cível. fi.

Ru:! Vlsc0nde de OU'-o

Pret::, n. 57. nesta Clda.lc.

o porteiro d�� au(litôr;'�
dêste Juizo, tr:1râ a p:j:!:i
co (I,e !lre�ã:J de vend..! ..

arrematação � qJ.em. Ll:3.:�

d.er c () maior lance tJ"fe"t

cer· sóbre a :mvortân('i3
de Cr$ 20.000.00 (vinte \l:,;

cruzeIros). do bem pe.lil':'
rado a ILAH PERES B,\i1-

BOSA. n::s auto" n. 722 c!

Ação Executiva que �I�:;

move A MODELAR S. A., "

seguIr transc'UO;
Uma g-�>lad('f:,a mr."N

BRASTEMP. Pr'ne'ue. m.::

elelo C P. 10 2249-7. (.')L�!

pIe ta. cor branca.. Iml{� üe

altura U'lr 50 em de :J.r·

gura e

-

·{'gular f'st:lc1:J �I'�

con"erv2çnf" e funeÍ";:ln·
menh. avaliada (·m vi,ltr'

mil cruzeiros.
E. para que .::hegu(' r 1

conhecImento Je t 1 Ie.,

maild\ u expetlir o p,c;e11-
tI.! (>dital que .�erá afix::;,':)
no lugar de cm�ume �' pi';.
bllcado na f:.'rmf\, ;Ia lei. D"
do f' ua�'"ado nes�n CI,I"d"
de Florianónoll,:, n'lS \':nte

r"LL1\); fi!:"o.; noz�� Turqui" -:- " ue facilitará Iam

hHldad('

Europcus, intetCAsadn�judkILr " outros_

f' lm""� rcc"bcr�" lralamenl_<1 ""m as r"jur:111 negGclaçõelt ellL

\Ifefcrenrlal nOll lrat"dos l'0nlCr tBrno fi(' associaçiicS d" oUrro"

o Df'pal"tamen�o C,'n'ral

de. C, tLl"pl"fIS. t, r:la pUhli';')
que fara realiza:',!lO ::1<1

20 10/63. às IS horas. nl!

�Ita Hccle, a Praça LaL:"

M\1�Ir-r· ll. 2. CONCORR.;:;N
elA PUBLICA, nu,.: c"'y,:

t;(it·� ·t':::-uil1te�:
I _ OBJETO �.'\ CON

CORR1':N'C'IA'
VENDA

1 _ Onibu<;, m<Lr,�a } t-rd.
motor n01883· ano H48 ..

com 8 cilindros e 85 Hp.
em mau est3do de con��'r

vação, pelo preço bas� Ut

CrS 150.000.00 (cento c c ,!

qur-nta. mil cruzeiros) U
nidade - 1 Quail.'jr!ade -

I

OBS. O referido ni�lls.
encontra-se à dispQ,<;iç�D
dcrs .�enhorc:< interes:iad03
no Depart.amento Cer.�"",t!
ele C�lllpras, Praça L':Il'o

Muller. n. 2.

II _ FORMALIDADES
1 _ Os interessados ,]t

verão atender as spgui'J.tes
fnrmalldade�:

a - apre"enla, .õech::1.
ção de conhecimento e .<un
mi�.-;ão as nOflnilS do 'CJ.:

tal nO 001-28-1963· P\ü.ú
ca no Diârio Of:cml ,;.u

7.226 de 6 dt' fl'verei�u ::'1'

1!J63;
bl _ Os envelopes, con

tendo propostas e d(..c.u
mcnlas· deverão ser .:-n

t.regues no Det>3.rtmueilto
Central de C{lmp,·a�. ate 1...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Clube "12 d� Agosto" Dia nov� de novembro :_ noi·
te de ga'la - Escolha da Rainha e Princesas das De
butantes de Santa Catarina 63 - Desfile "Noite de

Estrêlas" de BRUSQUE

'.' A I _,=. ;-
__-_

"2

fU;:Z;;;;Õ9Aiii��, �(
- Dia Sefe Entrega de Diplomas às Patronesses do

Baile das Debutantes da S. "Harmonia Lyra".
- Encontros dos "Brotinhos" Domingo no "12"

VERA

e Sylvia Lemos. fizeram

o "DEBUT", no COPA, no

Baile promovido pelo con

frade Barão de Siqueh 9.

Junior, do ruàrto caneca

As duas gcacíósaa debu

tantes são filhas do mui

to símpaticn casal wns-ia

Lemos, êle Diretor da 'f't:�'
fumaria Elizabeth Arden.

ESTA'

previsto para a próxima
semana, a vi'Sita do GQ\'f:f
nadar Celso Ramos, no

Norte Catarlnense a fi�u

inaugurar obras de

sua Adminisf:;ração. Eln

Porto União inau-

gurará Côrpo de Bombêi�
TOS e a 6.a C. M. da Policl:\
Militar. Em seguida irá a

Chapecó, onde instalará a

Secretario do Oste Catari-

NA ASSEMBLE'IA

clonará seus convidados

para festejar as suas qu-i
"CASA PORTUGUE:SA"

torze primaveras. de Celso Pamplona, será
NA MATRIZ a atração do !}i'l\XllnO ôc

mingo, no Clube '<12 de A

de N. Sra. de l'i'átim3.. gesto" no "Escontro dr.,::;
contecerâ O casamento da Brotinhos" � Jovens da
'Srta. Deise Bilbao com o \soeiedade flor:a:iópolitaz.u
S-. Rubens Soares. Os ccn' e Helena Martins. con-u-
vrdados s.eu1áo recepctona- tuirão a atração da
dos na restdêucta dos pais da.
da. noiva. LOGO
TANIA

Mara Sima.s Pereim, he

je, com um jan�a;" rE>cep
'Clonará .seus convHados
para comemorar os

desesseis anos.

A SENHORA

Traute Zadrosny, ê :.t Pa

tronesse dias dô;butalltc.g

da Cidade de Blumenau.

que amanhã, serão aI)l'I:!
s.entwd'as O�j,,�almente .a

quela sociedade.

FALANDO

LEGISLATIVA DE S. C. em Patr�messe. no pró-
hoje, às vinte haras accI"'.- ximo dia sete, na M'U,l-
tecerá a Cerimônia de Ius chaster Catarinense, a-::('ll-

talação da II Convençt\o tecerá a' Cerimõqitt de e:1-
Estadual de Câmaras J:;- trega de Dir>!ômas �s Pe.-
ni()r. O Gove�CW��"'p<:!JJo ...,ttronéies, ....do� ...t..Pmi!nt1l(lo
Ramri.;. estará presente. Baile das Debutantes <Ia
NA SOCIEDADE

Bandeirante de Brusque
amanhã, se_á realh:aàa

tradicional festa do Chr;pp
abrilhantada pel3. Banda
Tremi de Sá') Bt'nto do
Sul.

SERA'

realizado so próximo c:!:).
12 na Sociedade Gua!'cLni
de Itajai o Baile das De�
butantes de 105�, com o

conjunte R3vena da CIda
de rle Laguna, O cmfrn'i'�

Jõebastlião Reis, un ativi
dades.

NADIA AMIM

Belou, hO.ie, no salã·) de
recepção da Ford, re·�ep-

Saciedade '"'Hallmonia L:v

ra'�1 que marcarâ ép:·ca
naquela sociedade. A p,:�.
moção dos Diplom,9.S C de,>
ta Coluna.

DIA NOVE

de novembro, no Clube
"12 de Age-st?". tere'TJ(':<
o Baile de Gala, com a e��

colha da Rainha e de trL'$
princesas ,daiS debat.antes
de Santa Cata,jr:a. Já ú,,

tão inscritas qu'uze me

ninas moças que parll-::l
parão do desfile. N,-'ite de
Estre!ll?�. uma mar,w:lhJ)
sa pr:)moção idoealiza:ia c

organIzada na Cida ..h' de

/Brusque, sellá apre.�enta
do na refe:ic];a fest!l. de
''black tie".

mais às vinte e um't lO

\trinta. no Osca:- l' JJa�e

H?tel. a Câmara .}\micr
.ele Fpclls., recepciollará
.os convidados da II C..lll

venção Estadual àe Uà3ta
ras Junior

ONTEM,

no Querência P ... dee Ho

tel, ac?nt.eceu u:n j9.nlar
ccmemorativo ao D.ia do

Dentista Latino ,America

no, p.omc.-vido pela As-

s".:c'ação pr��ion�l' de"
Odont,ológ:lcos de ·Sa...'1tà

Cat3tina.
'

FUI

�� o�e
"BAIUCA" aÚ na

jano.

CIRCULARA'M:
na. "Joiacar:e, OS d::.:t)l'

tad:·s federais: ,Toaq'lim
Ram')s· Antôn'o Alme:da.
p"c·:o Z'mem.:a·l,l e (.\5.111

Regis.

COM

uma vi�ita aCl)nte'�el:'a�,l

ne"ta Redação um grupo
de �tudantes ,la n" ....a g"
!"ação, que fazem parte da

Tu�ma "RADAR". Actm

p?nb.ados d:J Coluniata vU
servaram os trabalhf)!" dp

redação e da of!cJn<1 deste
matutino. Na op'Jrtlm'da·
de cumpriment.?.:am o n"s

SJ D:ret.or, Dr. Rllbeus de
Arruda Ramos.

MUS1CAL BAR
..AtiA l"t 80M t'A;:,S,\ T"�iy]t'O U)J\I SlJA FAJ\lIL.lA _ Rfo:UNIOES SOCIAIS

Dtt..NÇ'\.NTto:� COQUI!:'l'l':lS - FESTAS DE A.'\'IVERI'>AJUUS _ CHA
UAN(:AN'I'I�� -' En..

"'."\jl!"t'! Tr:HRf.Ct 1'1' "11"Ai. HI'T"�I _ .....1 :1:51.'" ,,.,,rtJarIBI

I TAC - CRUZEIRO DO SUL
NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a" 5a. e SABADOS - 14,30

PARA
CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

2a,,4a. e6a, as 11,45
DOMINGOS - 1445

PARA
PORTO ALEGRE

3a" 5a, e SABADOS às tO,?O
DOMINGOS-tl,15
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. .
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'
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"ONDE ESTAO OS

HERDEIROS?"

Original de

Terez!nha C. Dias

Muita gente conhece ')

Castelo oendoito.

Papa p r ssa 'as ré-tas pua

soutãr amen;e. mertitar I,Oi)

destinos da I1r -je C·a�.:,j·
ca. e nas crises nor que ..;.

travessa o mundo. M�3 3'

ntstóne eôo ramoso ca-te

lo é a'nrta desecnhl:e'd.�.
Pelas peseutsa« que tel!I�Y

re to, sebemcs que. o �;·.lp�
ocupa c Ca>:telo rje�de [) a

no de 1926: antes, J;'��' (.sr·

to, cutros ccupantes. Qc�' m
seriam os ve:dade:rcs Lio
ho;; elo famoso Ca"te"c
Gand")lf�?
O be\:) C'stei. G".n:!,):f\)

pc-�ue 03 ffi!l.'S "llI'los jar
dins cu Eu�:,pa " �a!ve'.� -' . .)

mundo inteir-: o."la h�..,
p1de o leitor ter nn:a id� �<l

Tem uml 'Tagnlf ca a\'1".

tet.uras �6bri:)., cem data do
século XVII. a:tua-�e o

ca�telo ·sôbre uma coIL'l.l

verdejante de 42B m. o ql:,il
ê dominada PJ� uma m,n-'

t.anha de <tprc'xim'�elame.a
te mil metr"s. chama1.r
Monte C<lvc. Umii elas fa�
rhadas clã pan o pequ i10

Burgo, ê ri'onde o Papa
. c'stu'Xa abençoar cs rr,0-

ridores IOcai�. Tôda o be
leza do Ca�telo '1ão ê pos
sÍve) descrever em pouco
espaçc. as r:quezas lá a�u

mula':!as são de mcãlcula
vc:s v')l-":;res. )\TO temo" d.�
ditador Mussolini, o país -vj
via ag:it.ado de nnrte a :ml,
era per êsse tempo o ClÃ;
telo Gandolf') ocupado pe
I('s seus ligítimos dono,'. !g
n')ra-se. 9:--r enquanto. I)
fim que levaram 03 �eus

Governe italiano rêa co.rer

mundc n notícia em bel:',".,I

de -uu-s n-rde r n. se [J 'r

ventura nouvc s-e. Me mo

no B:·'l.sil, a no'f-!a, 'ír l
cr-nhacida. Calcula-se q .. a

de" endcn.es da fam�:ja.
oand.uro tivessem vinde

p-i.a �1 Amér'cSl dr- sur. 11: ....

o anúcto fei�io pelo G,)

vôrno da it:l!ia. Não ap.'�
recend: hcrd-írc s. o E,,,ta

do a.ravé- do "Trata f o "e

Lat âo" cedeu o ceete:o

'}and::=�fc par-a ver ocupa
,10 r.�lr Pepa nas ré. ias.
'rccav:a ss l,is 10 dit ..1do!
HIFS�rn cairam '

cem

ad,rentc do nCV(l Gov�r\l'\
mas o Castrlo con:inua a
.','1" p:-:--r>:!edade da. I�r<!'a
C<J�ó!1!'a e·"and:; ('(lmo ,li-

En'�('t.';!nto· ro.nos 1.';:

curados. per alguém 0111'

nos e-ntoo o sevutnte- N,l

an : ao I ",?:O. d "'\."["'11 ()

to de Gr-nova um c

aprna's 14 ;n05 de 1').1\"

V' ctõrro Gand<:1f<,.
pais nsvtam pP'.G\l"l tt;rlP
numa terrtvel onr-hente do
R') Pó; e aband !l-n"'! .�

sua etdad- nata' Mantua
(Itáliaj v u [ovem amívrr-u

para.;. Am!' 'r-a -Jc, C;u'

Victê.r:o·Gan·lolf'l mor

rcu em San a Ca! ar-iria .,_

de.'xQu numeres,:; des.:cn�
.dentes. PrC'met"rnos vúlta·:

ao· �sEunto C:lm ü(lVOS ,-<0-

clareci-m"nt::s "dê.lte pa'.pi
tartfe assun�8 .

(Transc�!to 'ia RP.>'i"t",

6/9/63

QUARTA PAGINA

1f#11l� �O!'/valdo lV1or/fL

l"e�e:' co C3.stelo o Sr. E'f';- L1J�.o�Brasile:ra) jp Flo!'!<,-
lio B:momel!i. nôpolis.

EDITAL
DE ORDEM DO V-"'!�:. l\{�ST:. DA LOJ:. MAÇ:. "OR

DEM: E TRABALHO", CONVOCAMOS OS IIR:. DO QUAD:.
Pl�,RA Uil'1A REUNIÃO DE ASSEMBL:ÉIA GERAL A REA
L1ZAR-SE NO.'DIA 7 (SETE) DE OUTUBRO PROXIMO
AS 20,UO (VINTE) HORAS, EM SEU TEMP:. A RUA SAL
DANHO MARINHO lI-A, COM A FINALIDADE DE DELI·
BERAR-SE ASSUNTOS DE INTERESSE DA OFIC;.

.pE ACORDO OOM O REGIl\IIENTO INTERNO, NAO
HAVENDO NUMERO LEGAL A HORA MARCADA, OS
TRABALHOS TERÃO INICIO (30) TRINTA, MINUTOS
APóS, COM QUALQUER NUMERO.

.

, -.�..,. "r
Florianópolis, 1" de outubro. de 1963.

Nelson S. Andrade
-

Secr:.

ENERGIA ELeTRICA

Em artigos anteriores, citei a necessidade da uti

lização de economias externas para o desenvolvimen
to de uma região, economias estas representadas
yl".illJ!piuu,ellte peru energia, transporte e educação.

,.� .''-vw u": "hl:.·gü. e.eence que torna-se ím

.',:,Iu::;,.) uma grande expansac, para atender ás-neces
dea crescentes <..Ia índústi'íulízaçâo. Santa Cata

,_; '-lnl t·.,:,::, f:stado .s brasileiros mais carente de

;�jj�,wa, raeco peja qual sim desenvolvimento econô.

!',jU.' sentese prejudicado.
.vxu de üúlaçao atmgiu um

..«. t.u'uu-sc ímpossívcí fazer-se qualquer
.,.','l.o\õ;II",A. IJ�1.f;1 obras de vulto. Atta.se a

, : ,t;" ;;;0 cap.itnl-pr-oduto que mvcst.írnen-
1.. .emce "Al.o:;(). ..:alcu,:l-;õ€ í1 grosso

'. 'l'W estc-retacao capítru-produtn seja. de 8 para

'lw::;- dizer, com 8 de cupil,ui obtem-se uma produ
.'"oI U-.J v3.10r li€' I, por cada periodo considerado.

',.;.l,j '0'1 que, para tais empreendimentos, os cupituís
oxígídos são enormes e a remuneração creste capital,

ÚJU,.l� ounheoem as dificuldades encontradas pe-
1')S eiuproondedores para a obtenção de recursos que
;0 desunam a obras de tal Significação, e que a in

'tnçãc tende a afastar os capttaís, onde os investi

mentes exigem longo prazo de maturação, por se

tornar impossível o volume finanoeiro de reCllrsos
necessnrtos à reensecêo dêsses ínvestimentos.. En

tre outros, êste é o rotor pelo qual devem os empre
endedores procurar investir naquele setor. QJ,1tie o

casto de din�eiro torna-se o menos oneroso pos
sivel

Se a usina elétrica a ser construída fôr htdre-elé
tríca, necessitará de um ünenctamento na ordem de

USS 230,00 por KW. -.

Para a construção de uma usina térmica, o 'Custo

será de USS 100,00 por KW. Com êstes dados, 'a es

colha entre alternativas, recairá sôbre a usina ter·
mo-elétrioa. Necessário é que desde logo nos dispo·
nhamos a gerar energia elétrioa, pois só desta ma·

neira, Santa Catarina impulsionará sua eoonomia,
Jroduzindo energia oom o menor investimento pos·

�ível, al�m çl.e utilizar o oarvão como matéria prima,
desenvolvendo tôda uma região.

Desta maneira, o Govêrno preoisa adotar medidas

efetivas visando oonoretizar o mais rápido pQssível,
o funoionamento da SOTELCA, que representa no

caso, investimento no setor onde ,0 capital é mais

barato.

ATENÇAO
ACEITA..sE REPRESENTAÇAO

PARA SANTA CATAl\INA

CARTA PARA SELMA DA COSTA D. DUTRA
Escritório ._ Rua João PInto. N' 9 I" Andar - Sala 4

TeI: 2349

Florianópolis - Santa Catarina.

Não peço caridade, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trab<llh:lJ, ser ú;t)1
eOIl} :l ajuda que me deram, já sei .dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas aUJdJ

��sso �lelhorar �uito, �ll e m.iJ.haI�s d� outras crianças defeitu�sa.��)q�;:,,:.�y�refl)o\�:pelUS Ulll.l oportumdade de reab,litac;ao. Colabore com a g�rJte: ajude a 1ri6ss'3�JCa�pjili1a.últimos herr.eirr'õ. Com d.

�::::,S'tZ�t�O��itc��s���:�j (amp.anha Pró-Criança· Defeituosa - Ass ....-i�ção Brasileira

I
Diretor·Executivo ,., •..• , •••.........•..•.Jaymt 1:

b�e como na cla3se. nJ'r·e.
da C,nança DC(CHUU,',a-

A.B.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA ),;AC10NA1· Secre,tár!O , : .l:uiz Philipe Re�cnde C
Com � neSa!)'HeClm2r;;.0 Tesoureiros , .. Alberto Flgueredo e Carnd!o An!
dos donos do JasteJn o ���::������; �����·�h�.·.·::�:::::::::: :�����oA����� "�.. �:;���:�o:�.� �'.�'.�:��::::: ·.���;:�e:�:�:i�as �()n

, '

JUIZO }E,!!�LDA SE_ CAMPANHA PIO-CRIANça UEfEITUOBA
lWN 1M VARA CI\' t:L DESTA ,

COl\lARCA

EDITAL m:: 'P]{AÇA COM

o PltAZÜ. OE (lO) DIAS

o DOUTOR CLOVIS Ay
RES GAMA, JUiz de Direito

d" 2a. Vara Cil'el de�ta C"ma.

cU (ie Florianópolis, C"l,itl\,
do Estlldo de S"n�1I C"turloa
na [ormu da lei, ele.
l"AZ SABER ao qUe o pre-

sente edital de praça, COm o pra
�o oe de� (10) dias, vi",em 04

dele conheeimento tiveram, 'lue

nodja16deou'ubrode19(i3à.J
. 14,00 hOras (qUlltorze horas) o
pOrteiro dos auditórios, deste

Juízo, trtu'á à publico p,·egão
de venda "rremala�iio, a jl"em

muis. der e o maio'!" lance ofere

cer, sóbre II import"ncia de (
Cr$ 60,1"100,00 (se'�.,ta mil oru_ ',�'
zeitoll) valor·do bem penhor;l_
do a BRAZ DE ABREU, nOs au

tos de AçãO Ordinária d'" Co

brança que lhe move HSRMES

AUTO PEÇAS LlirllTADAS:

«Um mQ'or pa" C<lwihiio

marca "DODGE', (HAETE effi

Crg 60.000,00".
E, para' qUe chegUe ao conhe

cimento de todos mandou expe

úiro presente edital, que será

afixado no lUgar de costume e

publicado na f"Tma da lei. Da

do e passado nesta Cidade rle
Florianópolis, nos dezoito dlas

d" mês de setembro' do ano de

ENVIE SUA CONTRIBUIÇAO PIRA A CAMPANHA PRÓ·CRIANça DEFEITUOSA, A ENTIDADE FILIADA OE SUA CIDADE:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J.JCaldei,a Bastos

DIVAGANDO

o repórter estêve aqui durante uma semana
Mas apenas no ultimo dia, em pleno aeroporto, se
lembrou de entrevistar um üonenopouteno. O avião
partiria dentro de mela hora -. Não havia tempo. a
IJtJ1Ul.l1'. lvuu pudm nem ao menos, dar-se ao luxo de
escolher o entrevistado. Restava-Iha apelar para sua

.,.)úc . .uc ltll'l$ ew punho, acercou-se do primeiro
cidadno dispornvet:

� 1'�'1' zuvor. cavalheiro. O povo de Florianópo
,s g.:sta «e politica?

� t3u (1 prezado repórter me perguntasse se os

.10lítiwl> gostam do povo, eu lhe diria que sim. E
na nd.antnria que as declarações de amor, em re

.ra, WUI upoca marcada: Véspera de eíeícões .

--x-_

� Hã campo para turismo?
� Não. O Campo da Liga, no momento, só ser

ve para partidas de futebol.
--x--

� Vocês possuem cinerama?
� Também não. Temos os Cine Ritz e S. José,

por exemplo. Não me lembro de nunhum Cine Rama.
--x--

- E' verdade que o Morro da Cruz já foi um
vulcão'!

.

� Sim, meu caro. Extinguiu-se há vários anos,
em emocionante. solenidade, a que compareceram
deputados, senadores e proletários. Não faltaram
os tradicionais discursos, banda de musica, pinhão
quentinho e fogos de artifício. Uma beleza!

I. - Florianópolis tem xaCOmpanhadO a cultura e

I o progresso de suas co-Irmãs?

I - Não resta a menor duvida. já temos quadri-

Ilhas organizadas, sabemos dançar madison e twíst,
e estamos sempre a par dos ultimas namoros da

, BrigiUe Bardot.

- A cidade, a noite, é movimentada?
- Demais. críou-se recentemente, a propósito, a

famosa Guarda Urbana, que não é bloco de carna

val mas usa uniforme e trabalha de apito na bôca.
--x--

- Que vultos da História Catarinense mais o

impressionam?
- Sou fraco em História, meu amigo. Chego

às vezes, a confundir as personalidades. Destaco,
porém, duas figuras: a- do grande governador Vi
tor Meirelles, e a do inigualável pintor Hercílio Luz,
que nos legou "A Primeira Missa no Brasil".

--x-.-_

- E que tal o comércio? ,

- Orígínajtssímc. Os comerciantes não podem
ser mais atenciosos. Tanto que se você aparece com

uma lista de cinco produtos, dos quais o estabele

cimento só possua um, não ficam nem um pouco
aborrecidos. Ao revés, recebem-no muito bem, ofe

recem-lhe um brinde e ainda lhe desejam Boas Fes

tas, se é tempo de Natal.
--x--

- E a Cidade Universitária?
- Escute, meu jovem jornalista. Os estudantes

I
daqui berraram tanto que o Governo Federal não

pensa em outra coisa. Nordeste, reformas, fome,
miséria ... tudo isso passou a plano secundário. Os

/-
serviços serão célebres, com a verba prometida.
Haveremos de colocar água na bôea dos - próprios
universitários de Harvard, Oxford Cambridge e

Sorbonne, cujas acomodações, parto das nossos,

I :�!s :::e�:;:�ir��s��:;�;xV:l�=o:�fe�i�r�::d:.e d;
i ::� :a���r��ze:us q��h�: :�::S���l�: ��s:a�Cke�t�:
I dantes são de am_,,_ga_,_'x-_.

I'
- Existem, na Ilha, muitos estrangeiros?
- Nascidos aqui, nenhum. Vieram todos de fo

ra. Acabrunl'iados, em certa época, com um pequeno
detalhe: a cidade se chamava Destêrro.,.

--x--

I = �e!O��e �:%c�a�o;::ri::i����:��? respon-
sável indireto por inumeros e injustos fllSilamentos

aqui verificados, durante a Revolta de 1893 .Vê, pois,
o prezado repórter, que não somos felizes na esco

lha de nomes para a terra. Primeiro Destêrro, de

pois Florianópolis: não deixa de haver uma certa

lógica' na sequência dos nomes. Está assim provado
que as nossas autoridades não guardam rancor do

inimigo.
--x--

Mas eu, francamente, prefiro mentir. Prefiro es

clarecer que' a atual deSignação da cidade se origi
na de �ma FLOR chamada IANO, hoje desapareci
da, símbolo da paz e hospitalidade. E quando os

interessados ainda não se dão por satisfeitos, aproo

veito a ocasião para assegurar-lhe que se a FLOR

não mais existe, permanece, no entanto, o seu espi
rita. Porque os ilhéus amam a paz, são bons e hos

pitaleiros. Fruto, quiçá, de um desejo enorme de

sintonizar com a Natureza, pródiga em maravilhas,
verdadeiro presente dos céus.

A emoção é tão grande, ao explicar-lhes essas

coisas, que ràpidainent.e me transformo, tomandr

me rispidO, quando me contestam, em desconcer

tante exclamação: "Gozado_ Pensei que o nome vies·

se de Floriano Peixoto ...

"

F'polis, Outubro de 1963

RU·MARCAS f PATENTES

Agente Olicial da Propriedade Industrial

tegútro di!l marCll3, Jilltf!ntes de Invençdo, nome. co.

..�cta-ts, tttulo. o1.e utabelectMento, fnsfonlaa, traata d,

propaganda e marcai de "�rtaç40.

Vem de retornar da Guu
naba rn o dr. João Ml)rlLz,
prealdeme da Sociedade
'r -imc-Elétrfca de Oapiva
ri, e QU'2 para lá se dltigiu
convocado pelo Ministro da
Minas e Energia, sr. Olivei
ra Brito.

"Da ímpr-rtante reun.ãc
h avla, na Guanabara t:·
maram parte o dr. Jn5.o
�o�!t.li' t-tular dn Eler,l'

"1... 'ESTADO" O

brás. dr. Paul') Richor. G

presidente do CEPCN 6:.

Napolân de Oliveira. <:li
Gentval santos, p-esíuen
te do BNDE, e 'Jrg;mi mos
estaduais ligados a encr

gta do Paraná e RiJ Grau

de do Sul."

PRIORIDADE 'A SOLTECA

"A materia -Ie ffi:!/:r
ímportanca, da :eun.iã,j 10i

A tarando Exposição Alemã de Rádio e Televisão dêste
ano que se realiza em Berlim, mostra têdas as novidades

do setor (foto) e representa, pelos vários ramos de ín

dústrias presentes, um valor de produção de 3,6 bilhões
de marcos alemães:

NADA DE
REBITES!

CLUBE SOCIAL PAINEIRAs'=Ca�dos 1000 com a finalidade·de preencher seu auadro soda!,

Dr. João Moritz, Pres. da SOTELCA:

Financiamentos concluirão obras

Exija em. seu tlat:O"

Lona de freios "COLADAS"
- 60% mais no aprov:t.1' t
mente das Lonas.

(ASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva. 453

t!b'l'tt.I!:.LTO

EDITAL
CURSO AVULSO DE eLAS

SIdICADORES AUXILT .,

RES DE PRODUTOS A-

GROPECÚARIOS

Acham·se abertas as ll�';;_

crições para a. ma.tl'l::.uia

nesse. çurso, que se desl.J
na a. formação Je Classifi

cadores-Auxiliares,
.

de A

côrdo a Portaria nO 1:).. ,

de 31 de Janeiro de 19511.

combinado com O Dec,·.r.�tl)
Federal nO 5.739. de 2;) t:e

maio de 1940.

Curso Inteiramente �la

tuito, eminentemente jJl'á·
tico e intem:ivo com a till�

ração de 5 (cinco) nl(�.!ies

organizodo pelo ServIço de

Padtonlzaçn.o e Classlrica

ção. do Ministério da Agri
cultura, através da deç-:.n
dência do S. P. C.'

Estado.

Só poderão m3.t:.-icular·::.e
desde que satisfaçam «3

seguintes condlçõe;:;:
a·) prova de. conclu.,ão

do 10 elcJo (Colegial);
b) prova de ter na .1 ...�a

da matricula a Idade mlni

ma de 18 anos:

c) prova de boa con�.llta.

passad'J por autorlda !e

competente;
d) atestado je v.llclnJ.

antivariólica;
e) atestado de que não

sofre doença Infecto-.::::m

tagiosa nem apresente ti,,

feitos fi-'3lcos que os Incom�

patibllizem com os trc.oa

lhos de classlfica.ção.
Os interessados 'obterfio

todas as Informações r.e

cessárias na referida d.e

pendência, sito à rua Fe

lipe Schmidt n. 25 - i"

andar - 'Edlficlo Z:ll�la,
nesta cidade, dlarlamentt:

e�a a 8a) das 14 às 17 :.-;

raRo

Florianópolis, 10 de OJ

tuf;.(o de 1963

NOTICIAS

acue se refere à SOLTEl;A,
observou 'J entrevíst ,.11'),

que. continua:" Na oporcu
nldàde, detalhármos o an

damento dos trabalhos o

volume de recursos necea
sidos à continuidade d
ilema acelerado de traba
lho \ que (teve ser Impra
rr,!dp ao empt eendímenco,
detívemo-ncs na análtse
da transcendência da Clr.•

presa no que se retere a

equípamentn ue dois pro
blema-, Iundarnentaís _. o

mareado para o carvão va

por � e ebastectmentc de

energia elétrica.
"O Mlnlst:o Oliveira 80

to manifestou Inus: tadu in

terêsre na exposição. o

mesrnu sucedendo com

os demais têcsíee e ('..·i

gentes dos orgmusm -s j�
citados. reenrmendo. to

dos, C'S prnpásltn de con

ceder, com prínndade. h
SOLTECA. apôlo nne-icei
ro necessário à conclusã.i
da obra nos nraaos fíxadus.

FINANCIAMENTO DO elO

"E' auspicioso constatar
também, li visita do a r.

Luiz A. Remlck, oficial ee
empréstimos do Banco In
teramericano de Desenvot
vlmento. A permanenctn
dêsse técnico do BID na.

SOLTECA é consequencla
do contrato pessoal ne ...l
do, emenormenta, entre O
Governador Celso Ramol e

o er. Felipe Herrera, (h
reter de mencionado está
beleeímento. Esse encon
tros se verificou quando da

estada do chefe do executi

vo catartnense nos asteuos

Unidos, ocasiâo em que o

sr Herrera Informou S

Excla que o projeto de fi

nancia-mento da SOLTECA I

:��i: objeto de acurado l'S-
,

"Menos de três mêses,

portanto, temos li sattsta-
.

ção de verificar a presen

ça de técnico do DIB. «no
comeu nas escQ._tóric1 da
Sociedade 'rerma-gaétrtca

do Capivar! todos os ele
mentes necessártes à íns

trucêc do processe .Ie fi

nancíamenta, saüentanão

receptividade que tal su

licitação encontrou turco
ao BID, '80 mesmo tempo
que tecla Impressôes re

voráveís com relação
volume dos trabalhoa
obra."

VISITA DE ALUNOS E

PROFESSORES: F_-'l.C DI!1
DE CIENCIA ECONOM[-

CA

A 19 de sete�lbro último
os professores da Paculdn
de de Ciências B.�,mômlcas
de Sta. Catarina: sra. Alva ..

ro Selva Gentil, eranctsco
A. Grüto. acmcn Duarte
Nader e Nereu ao vane

Pereira, com mais '21 alu
nos do citado estabelecí
mestõ, visitaram a SOL

TECA, inteirando-se de tô
das as minúcias do empre

-endimento, explicadas pt.
lo eng, Paulo Sant')� �'.f�.'

lo, Diretor Industrial da

empresa.

DA ITALIA

do Liceu cíentíftco "A. Righi"
de Roma e diretora da Tele_es

cola, no redigir o curos valilu_

ae dos seuavinte anos de ensi.

tre 06 deveres do novo pastor

E�l NAPOLES O ENCONTRO
esta o de celebrar :l. Missa para

�tUND(AL DE JORNALISTAS
seus fiêls em maia de oitsnta
dias pOr ano_ Está marCada pa

no. Na apresentação e na !el_ Napolss - (Agência ltâl;a)

tura dos textO!!, feitas em voz
O terceiro encontru mundial dc

dara e perfeitamente adaptada jornallatas .'lerA in!lUg,-!r�do fim

a reprodUção em discos, possi NapoJes, nll sala dOs barões

b\litando " necessârjn enfMe
Maschio An)(ioino. Pata êssc en

aos varios movimentos do pen

samllnto de mudo o poder ufere

cer, além de uma "á lida ajudu
aos estudantes, também uma

haao de info.-mação a qUllnLoS

que não tendo efetuado estudos

Sôbre a matéria, desejarem ad_

quirir. gr..duaJmente e sem es

fôrço um apanhado de cOnh�i
cimentos sUficientes a permi<i_
rem um posterior e eventUal

aplofundamento. Eate cu·r'lO tun

dament�il, para um 6timo conh<J

clmentu da filosofia, foi grava

do en' discos micro-sulco, e de

dicados a Platíio, Ariatot�lea

PlotinO, S. AgOstinho S. TUmSlI

d' Aquino Giordanu, Bruno Fran

cesco Bacone, Galileu Galilei

Cartesio Spinoza; Leibnitz Lu.

cke, Berkeley e Rume_

contro der1lm SUII "desão !Ide

gndoB de 84 naçÜC8, doaclncn

continel!tes, A reunjÍlo � " ........

Iludu 110 estudo e li informaçãa
rec[procn aõbreaS cOndi(ões <ie

tralonlho e dO ernprtgu doe j<%
nlllistaa no mUndo;�ôl.>fIl a mi.

.6ão ,do jornalista como elemen
to Indispensavel fiO diülogo en

tre Os pôvos; sõbre a reaJidll

de daS condições da imprellsn
nou pais em via de. desnvoh':_

ra o prôximo dia 20 de outUbro

.'lua entrada oficial em Milão,

CERIMONIA !TALO l'ERUA_

NA

Roma (A�êneia Itálio) - O

embaixador da Itália no Perú,
Baistroechi, fez tmtrega ao ge
nelal Carlos Granthon Cardo_

na, Ministro da Aéreonâutlca

peruano de. nove mOdelos doa

celebres e gloriósos ahoplanos
italianos Caproni, Ansaldo e

SVA que em 1929 const.ltuiram

II espinha dorsal da primeira

aeronáutica perUflnB, Ao fa:.!C'f

a entrega dos modelos o embai

mento, Depoia da sessão loau_
xador recordou que a Colabora

gural em NapoleB, RS deollua
çiio italiana a então na��ente

pr�segulriio a bordo do navio aviação peruana não se limitoU
60viétieo "LITVA" em um cfU_ sómente ao fornecimento de ma
zeiro nO Mediterrílneo, com eSC<l. teriais maia foi completada com

laB em Argel, Tunill AleXandria
a part.leipaçãu de técnicos pilo

::c::::: ��:!::; d� '�:::�;:: tos e instrutoreS e peaaoal cspe

cializado.
tas" será enC&"l!-do em B ... irnt,

l'ODEM. SER GUAIW.A CIVIL

MONS. COLOMBO ,\SSUMF. A
EM )O'ERRARA AS MULHEH:ES AltQUlDlOCESE DE III1L�O

Ferrara (Agencia Itália) O Milão (Agencia n'lla) -- O

E' CALMA A SITUA'CAO EM TODO
O PAI'S AFIRMA O EXE'RClTO

RIO, 3 (OE) - O Minis
tériO da Guerra expediu co

municado informando que
é de abosoluta calma a si

tuação em toda a jurisdi
ção do l°' Exército, sendo

adotadas medidas de âmbi
to Federal, com a ocupação
de pontos seysiveis, face a

situação das greves f;m S .

Paulo. Diz o comunicado

que o Comando do II" Exér-

PREMIO AO MELIIOS ESTU_

DANTE DA ITALlA

Roma (Agência Itália) - O

O Presidenteda Câmlira dos Dc

putados sr. Bllcçiarelll D\Ic.:i,
recebeU o jOvem FranceSCo Lo_

pedido da localidade de :MoUet

ta, o qual nos exames de madu

reza realillll.doa neste verão foi

aprovado Obtendo notas eIepcln

na.is o que o qualificou como o

pTjmeiro entre os alUnos do Lt

ceu Clássico no ano esColar
1962-63 de tõd& � Itália.

O Presidente da Câmara de
po!S de dirigir palavras de a_

plauso e fonnulal' votos de pIe
no su�ç_sso em seus estlldüs [",_

a entrega de uma medalha de

(luro com a efigie do PalAci.:l de

soda
-

cáúslica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. flETRO QUrMICA FLUMINENSE!
Embalagem Industrial:

SOCOI multifolhos (Pape! e Pl6stico) de 50 auilol

Embalagem Doméstica:
CoUios de popelõo com 2-4 pocot6s pt6stic�s de 1 1/2 Ib

Representantes poro o.

Estado. de Santo Cotorino e Poran6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Joinvi!le • Rlumenou e Curitiba

Associação catarinense de medicina
EDITAL DE CONVOCAÇAO

De ordem do Sr. Presidente e em obediência aos Esta

tutos, convoco a Assembléia de Delegados da Associação
Catarinense de Medicina, para a próxima reunião exrraor

dinária que se realizará no dia 9 de Novembro próximo, às
vinte horas no auditório da Maternidade Carmela Dutra.

Nesta reunião serão tratados os seguintes assuntos:

1· _:_ Reforma dos Estatutos da A.C.M.

2" - Fixação da anuidade dos 'sócios;
3· - Assuntos de interesse geral da classe.

Florianópolis, l° de outubro de 1963.

Dr, Mutilo Pacheco da Motta

Secretário-Geral

6/10/6:

PPREFElTURA DO MUNICIPIO
DE fLORIANOPOLlS

Departamento da Fazenda
EDITAL

IMP""'C;TQ S/ I!?DUSTRIA E PROFISSÕES, IMPOSTO DE

LICENÇA, ATOS DE ECONOMIA, PUBLICIDADE, AFERI
çs» DE Pl!:SOS ·E MEDIDAS E TAXA DE LIMPEZA

PúBLICA

• ii 4° TRlI\lESTRE DE 1963
De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fazenda

torno publico que, durante o corrente mês, se procedera
nêste Departamento, a cobrança de impôstos e taxas acl

ma mencionadas.

Findo o prazo acima, os aludidos impôstos e taxas se

rão acrescidos da multa de 20%.

Departamento ctà Fazenda, em 1° de outubro de 1963.
Auri Vieira

Chefe do Ser. de Contrôle da Tesouraria

CONFECÇOES ORAN LTDA.
PRECISA

�'"'I"'IIT,
GERENTE DE COSTURA - Sálário mensal inicial

Cr$ 60.000,00 para expedi·
ente integral.

GERENTE DE BORDADO - Salário mensal Wcial
Cr$ 30.000,00 para meio
expediente.

As interessadas poderão dirigir-se, para maior infor

mações, aos escritórios da Firma, à rua Emir Rosa, 127

(antiga Saldanha Marinho), das 8 hs. às 11,30 00. e das
14 hs. às 17 hs.

T-Q--D.

DRS. tNNIO LUZ e

JI!ÃO JOSÉ R. SCHAEFEB
ADVOGADOS

Rua Felipe s..hm.idt, 21,
F1priaoópolis _ � _

Telefone 3145

MINISTE'RIO DA AGRICULTURA
Inspetoria Regional de Defesa

Sanitária Vegetal
Rua Visconde de Ouro Preto n° 67

florianópolis - Santa Catarina

EDITALL DE CONCORRt:NCIA

De ordem do Sr. Diretor do S.D.S.V., atravez dO chefa
da Inspetoria Regional de Defesa Sanitária Vegetal, à rua

Visconde de Ouro Preto n° 67, nesta, comunica aos interes

sados, que serão aceitas até o dia 8 do corrente ano, às 15

horas, propostas para a aqUisição de um caminhão a gaza
lina, cabine de aço, carroceria de madeira, capacidade pa
ra seis mil e quinhentos quilos, pneu sobressalente e fer

ramentas completas.

Floiianópolis� ,2 de Outubro ae r963.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I

.ªR_I_�[fJlI]__SETOR D05_ES_PORTES

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABO� ..DORES
- RUI LOBO - MILTON f. A'VILA_
ORILDO LlSBUA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

A notícia por certo que encherá de S3e

tisfação os mento-cs dos três Estados sulinos
que, assim, terão oportunidade de bem alto
elevar o conceito do nosso esporte-rei além
fronteiras do país.

Espera-se que, relo menos, dois ou trés
jogadores de Santa Catarina possam formar
na Seleção.

Paula namos, atual tarO<>iro

eolceado, assim exige ...
.. Q_ FIgueircnijo nlio deseja "ef'

deschu6lfirado.pcla corrida do

trtuloctodOBosdetlllhescst::lo

co pOderá aSsistirns !aTdedo

prô>:imo sábado no estádio {h

FederaçàO Catari!\en�e de F,,_

teboJ.
No turno, (I ·placard demon'
trou a Igualdade de 1 x l ..

A !NGlHP'R� ros FESTEJOS DO
IIIRlI pi pt '-"1 f) IH L R O.

ConUnuâ (I mcvlmentc em

nO'saeidad ... no5enlidllileSer
hnd.da m'a18 dual! F�d.·rr,,:ões
f!spedllJlladll :a de ,'oldbol e

ca li FeMra<:ào AtlétiCa Catari
nense por não ter a I'ntld",b

LONDRES, :I (VAl - A A'õ_

Soela�ão In ..I�"lI de futebol :'I_

nundou Ontem. qUe a U!' <.;1'1"

fão tomarã parte nos Icsfetos
do Jubileu de Ouro, da Conf,'<:�
ftt;ão Brnslle:ra de l'e�l'o.to�
entre 31 de maio r 1 'lt jUnh"
de 6�, cOnflrman,!o II� n�g�cla
çõetl tntclcd-s hã !11IlT"". 1'0'
Jeu turno o rê-nlco ;"o::lês, .\lf
Rllm.ey, pretendo 'IJtOH;tu� fi

ex�urllão para jogar nos Esta_

dOij Unidos, antes de ae)lu!r

p�ra \) Br�sll. jogand'l ('m Nmll

\:'ork o 21 qe �aio. O primeiro
testes de 6� deverá ser contra

o Uruguai, na primelr'!. aprf'sen

(� ..ao do" uruguaio. na In,la
terra, a 6 de mllio,lubatituin.
do a Tcheco_Eslováquia quo

não COnfirmou a 8Ua visl.a a

Wembley.

amadorista saldado Su"a eont;t.
(001 a Emprê;a de Luz C For<:a
de FlorlanÓpoUlJ.
Para solucionar O In'plUlI'c

e:riste movlrnento entre aa "ati'
1('11 tentando um aeurdo,

adebll6!luetehoJ•.
A reando reallndll na ."" ... ",

raçlo "tlétlea Catllr;n"nR'! f"i
I) ponto iniCiai qUe tI'IIhl\mo"
maia doai enrluades <llstintn'
Que hatario e:rclu�ivll"V'ntc
de assuntos I!gados aR modall

dadell, de�preoçupando n.i,sim
.. J.'ederaçiio Atlético Calnrlnen
6C que se vê CnlrOI"ida 11m ns_

suntos atinentes às duas moda

A temporada de .�ia ('I" f,U,!

estarão C11vo,vjd<ls osl;,listas
do Inte Clube dI; 1"lorionopoU�
e do Yetcf eos 'Ia Ilha, a") que

conseguimos apurar, e5t" eom

seu IniCio {lxado meadoS de

Há 50 -;:�h ::.t�ás, MARTlNElLl
mero-" -'T: mra a morte

Na roport'\(':em ont('m iM",1 �1 de aetembro de

A seleção catorlnense d", h'tu
blll de I",lão que·últhun seus

prepllratjvoH com vist"s a09 jn
gOIl pelo Torneio Ellmlnnflti.lI
eer desdobrado em Belo HOri_

sente, "!!tR sem poder treinar

pOis,. EI.FA. ,'em de cortllf o

No momento 09 "elejadnrl's
estão refotm'aodo 'luas en,b:.r.

ct'lçõe' algumas·das Quais r"ce-

da nesta p';"'lna pOr Um 1"11i0
de revlRuo uma linha deSlue,,_
deU_se da Composiçiio. A�._

11m, onde se lê. A Cur_
ta adma CsCre\·eu·n no "la

o Jovem guarda_marinha Pr:'n
daco Martlnelll, a qual ....• leia
Re: A carta acima escreveu-a

Francisco I\hrtinelll para dOlls

ltaUa lHartinelll; a quaL.

DUELO DE LIDERES

Ns tsrde do próximo domin_

1:"0 prOSSeguirá o CampeonlllQ
plltrodonado pela LI)!a "fubar,}

nense de Futebol, oportunidade
em qUe II lideran�a eshrá .el\1

jogo pois cstarão competindo U$

esquadra� do Hercillo Luz e

Barriga_Verde de Lal:"lInn, li
deres lnvtetoe do regio"61,

A I'RIMEIUA RODADA

A Drlmeiu rodada do 'I!.<,rno

lo que el)volveri nS pr1nclpals
eQulp('s do Estado: AvaLe fI

gueirense ,!Ia tapltnl, ,\I ...irllnl.l'
Barro"o e Marf:íiio Dla"- de lta

j.aí e América e Co.dall de Join

rile, eHtti ...arcada para o p""_
]timo dia 3 de novembrp .

COi'1

Jesoa nas três cidades, a_saber:
Capital - Avai x Barroso;' Ita
jaí _ �farcího x C�XIa8; JOIR
vqte - Am�rlca x Fil:"ueirendc

AVAl PEnDE AS ES}>f.:RAN_
ÇAS
A diretoria do Avai Futebol

Clube embor!! continue traba_
lhandO com o objetivo de e�\l

sell'uir • pl'rmani!ncla do ab._

eente Morelll que foi transferi
do da Poilela M11ltar do Estado

pintura.

O! Liltlmos· rl'toqu("� e .... para a ddade de CUl'llIhanos
já perdeu quase que totalm!'n
te aS eSperançaa devido ali granforneClmentn de energlll elétri

NOS TEMOS
�

APE(A lftI
tão brasileiro
quanto Brasília!

Certo Que o Avai cumpra o;cns

últimos Ir,;s compromisso!! p�J"
regional sem (l concurso de seu

artilheiro nuixtmo,

,
NILZO J:;S'fA Ei\l ClUClU31A

O atacante Njlzo qUe de{�n
deu o Metropol e Que fôrll u,·

godado com o Santos e receu

temente transacionado com o

Iãternaclonul de Pórlo Alegre
encontra..,se em C[Jeluma on,le

"eio fe_n,r aml,l("og c tflltar ue

assuntes particulares pois con.o

se sab� l'i"ilzo é prOIJrietario de

Ulm< das mais hem montatlns

lojas' tia Cidade do Carvão,

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL D� SANTA CATARINA NO

NACIONAL É LIDER no csn

TM'lE unucu.uo

Esportes no país e no exterior

A rellrl'scnta�'ã<l du X.:�-;",ml,t
d(' )lonlevld�ll, ,,1I1alm('nt., di

rigido )Itlo braHileiro Ze�(i )10,

r�ira, é o Ifder do certam" uru

l:"u1lio com ].I pontos ·.!!."<lnhus
s,eguidude l'enhnrol com lO c

seguido!'! do O'L{,úhio e n'IIj_....:

J'ROXIMOS JOGOS no CEH
!! I'.!:.

TAIIlE BANDElR,\NTE

O c"mpeonato hndetranre <l,�

futebol ,·aj t .. r �"Quencia, c"m

OS seguIntes jOl:os assim d" .• _

membeades r

Subado _ Prudentína x San"'"

.Comercla! li: Quinze de NOn'm

"ro e Noroeste x Fl'rro,'iuri"

nom.ingo - EMport;"1I X Corin

tians, PortU!:,Uellll de l'�sportos
x JU"('nluS, 80tafol:"0 x S;<l)

Paulo c .labnQullra x Palmelrns

E1IBARQUE DO)UNGO

A delegação eetaneenee tIe

futebol de salão que part1clp:l.
rã do Torneio eljminatório "i_

sando o cename nacional da

�:d'�;�,�: ,�::h:' d:"::I�,:'"� -R-E-GR-E-SS-O-U
eslá com seu cmbarque prm'j"
to ,u. 'oml,"., ,·I'j"" ,," MANOEl.ônibus especial.

SILVEIRAESTREIA DIA NOVE

A delegação barriga verde

qUe "ai tomar pllrte no Tm_

nelo Eliminatório em 1Ielo no

r:lzonte na grande luta pela clas

sjficaçiio, está com SUa eStr,:in
marcada para O dia no,"� ''''

abertura do Torneio, enfrenlan
do ao seledunallo do E'i!"lir!to
SantOs,

No prélio de funllo jUj:;u5"
�nnas Gerais e E�lad .. de Wn.

R�l:"r�JIIOIl do Rio, aonde for:!.

t."tII. de tneeresee do clube :'

que pertence, o "rowerv maett

nelino Manoel SlIvClra. Falando

à noS�a repOrtagl'm Leio dec:a

roU ter resoh'ido com diretores

do Touring Clube, loelll, e caso

pertencf!ntes ao

lIfartinelll e que se ('n�ontra":nn

na IIfde do clube cariOca.

2SB milhões deverá ren
der Inglaterra x FIFA

.,-�,
.... LONDRES, 3 (V.A). - Lotação com

ple!a para o jôgo de futebol entre a Inglater
ra e a selecão da FIFA é o que assegura a dI

reção do Estádio Imperial de WembleY, a
nnnciando O esperado recorde de arrecada·
ção do dia 23, na festa do centenário de fun

dação da Associação Inglesa de Futebol. Os
cem mil ingressos colocados à venda serão

poucos para atender aos pedidos ,-ecebidos
pela entidade de Lancaster Gate, 22, não
sendo exagero Que outros cem mil poderiam
ser vendidos, tal o interêsse que vem des
pertando o match. A arrecadação será de 90
mil libras estçrlinas, quase 290 milhões de
cruzeiros, recorde não só para o futebol �n

glês como também para os demais países:
suoerando a renda de Inglaterra vs Escócia,
pelo certame britânico da presente tempora
da. e que foi de 2'10 milhões c.400 mil 'cr,,-

de que você precisa!

fr f �óu[��i [�t�rin�n�!� � �arana�n��� formarão
o �[ �1 �a ['I.� IU� r!lr���n'arà o �ralil no M�xi[o

Ao que se informa, o sr. Osni Mello, --
--

:�;�:�:xtfD:n;:�::r:::u�:�eE:�� 4v_ í e Figueirense e as batalhas de sabadü e domingo
ter o Conselho Técnico de Futebol decidido ��od'ecuf:�::;ln�ni f�::ia�:�o::�: :::dOac::::;:ados .para qUe tnt ���t::��:ao�e °co��,,,:o:r:�;: �::� :;:::ém �5tnT:i correndo sérl) :�:o:tr:_�� a)!:.:�, f:.:Il:nl:'�::PJ ����: dB:":;;�Xi�:�HI�::�;�:SO: ,j:::
que o Brasil estará presente ao próximo na tarde de s4bado com o 're,.,li .. Tod""ia, o Paula Ramos eS_ e Tnmandarli, quando o li<ll'r No turno o AYnl venceu i}e:ll recupera�ão mantendo_� ... in,J� mluec, viílidos pelo elll1ll,tlOll.1

Campeonato Panamerícano de Futebol re- ::ç:oP�:I:o�!:J::.t.re Fi�ueilen �:ã:r:de;:!:::u:n:::n::a:� �� pho�t:�:��s jii�:' c vice líucr : ::t�d:.f.i�SiO""h clu ("((P�t LI

presentado por craaues dos três Estados
.. Para o Figueirense o pni!lo condições de surpreender seu

sul-brasileiros, que São Rio Grande do Sul, vem sendo cercado dos mais adversário

Santa Catarina e Paraná. sérlce cuidadoS )IOr parte -Ie .!lerá portanto Um cotejo
todOiL. Indistintamente, poio c boas pespectativas qUe O púLh

��a qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
locê encontrará - com certeza - o

peça ou o acessório que procuro, a

preço oe tabelo, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar

co IH. E, no coso de qualquer con

sulta s6bre /0 seu International, tere

mos b máximo prazer em afendê-k_

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS SIA
COM.RCIO E

REPRFSENTAÇOES
rUlVIO .DUCCI 721 _

ESTREITO

CARLOS l\LnEIITO t I.InF;it
:'1'0 "OSCA!!"

O O.oscõjr do eS)lorte, I'r.·",io
n",ior d(l fuldl<J1 braslletro II

um jog"dur. l:tn�ado )Iclo� rlln

frades de O .lorn1,1 dOll Sporl�

estãsend"ildctado)Jelolalerul
direito do 1'lumlnel\S11 c011l I(,�

ponrns s<'!("ul,lu clc' !'ltrad" cl<)

n"nJ:u eom IIlO ponto,", c, I)í...·õ,l
Es{e'"l"� do Carnno Gr"nd(' e Z,;
Carlos da l'ortug-1l<'s" com SI

pont"9.
o atual "rtjlh"lrcl do C('rtalHe
guana�H"ln" é .'Ilanue! d(l 1".1

mtnense �",n !:I I"ntol! se!:,ulJu
do Airton C· Bin<'hini run, !l

tento�.

8EGI":'OI).\ l(OIMO.\ CAIUOC\
JXICI.\-SE 8.\n.\00

A segunda rodada do relUr_
no d". campeonato enrjOra '!o'
futebol vai seruberl" sãbsrt"
eom do;" cot"jos., HanglÍ e I',)r

tugnesn prcliurão nn estiidio du
:\Iaracunã enqunntn 'Iue Bot.._
fogo e Bon�uce��o dl"'erilo jo_
�lIr em Genern) S(,,"�rlano.

• ... 1
)IEXICO I'A;: CAm'.\XIIA 1'.\
RA SER SEDE DO i'!tU�D1M.
DE )1178. :til

�'I
Desportistas d,,_,'1éxlc" f!�lã"
deeidldos a plltroclon1lr O mun

dinl d" Ino. J'ara tanto es!io
traçando uma camllanha de rq \

:!;r�i;:�ãO f�aZ��::etl:��m ::�:
também descja u patroc!nio do

campeonato mUndjnl.
Um grupo de dlrlgenteH dCl

futehol aztecp percOrrer'; ti"h
II Europa, npl.;"iJcntv,.do n1"f'_

riai� d� IJr""n�nndn

.\l,EJXCAJt \'A[ AGUAI(DAIt
VEZ :BIANCHIi\"F: PERl'H

NECER.-\ I�

I
Muito "mbora " atacante A

lencar venha tendo grande cle�

taq"11 no� treinol! rcalbadoS I'"

lo Bangú, I) treinador Tim u_
..

firmou que o CearenSe ter,;. «I"e

II,ç:-lLarda nonl chance polI! BI
�nchtni 8uhlu ,,,ais de produ_
gão '" com o (I"odru r('ndendu

b"n' não é acOm.eihâ,·el 01""'"

na equipe. As�lm, AlenCar .""111

aguardar nO\"1I oportunidade.

mLAN Ot'EROCE :l1 'H_

LHOES POR GONÇALO

A diretoria do Milall alta"!';

de r,prcSelal1te credenclado.{
GUanabara ufereceu 31 m1Ihõ.."

de Cru�(!iroS "O jogador GonO:Il
lo pura �ua trllnsrerênci'l par,

o .futebol Itullano, além de Um

"u.lumú,·el, opnrtl1mCnl0 ,. 1110

mcn8a1a,
O São I'nulo, dubl' a qUe p"r
tente o 'ogador Ju comu.7,;.'".,."'__..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rança ,,030::1, da

Jnrnguú do SUl

Relator: nes

•

DROSA.
.

'VIlHlrt'(\ d:J

TAXA DE EDUt:AÇ.'\I} E

SAUDE Ai\Il'I,I'\(',\O DE

SUA AREA DE Ii\Clm�/I:('I.\

PELA LEI No. 3,123, DI!)

1963. LEGI'fnIlI)An8 DA

COllllANÇA NO CURSO DO

EXEltCICIO ),'INM'·lCEIU().

.\ 1('1 nO 3.123, de:n ii ... ou

lubl'Q d .. 1962 nãoc.jou 110\'"

tn.:adeeducll(iio e Slliide,
ruas sim ampliou :I arca de In_

dd�ncla dn taxa (''(I.tentc�,
,"odi�itnndo "cril ("i'l para

"lIua .rre<:lIdnçii;).
Xiio efondc " § .�...j. do ort.

111, da ConStUn;(ã., t'('c1l'ral
a npllcl.(;lo lm"Jiat:! ue lei

Que aumenta trlbu1fl Il"tnHi_
c�menlc pt("'[�lo n!' or�lImcn

'".

VI.�tOM. reldados e discuti
rlüs ;'ijtes nuto.� dll NCUf�O dI!
mundndo de Se�ufn,.�;t nO

:103, d:, COIharca de Jllr,lgu;'
do SUl, I\e que �ii(l ree01'reh_

r ... Trtcolaj:(em Il .'Ilalll.�l'ta ,III

celso, a �enteoça rcoorrida co',

cluíu qUe não 5C pode ter p"'!'
inCOnstitucional a lei que au.,

menta imp6sto 0\\ taxa e nu-o ,

Pf:_ rl�a a eobrança dêate 'aumento
nOCUl'l!IOdoexercicioflnancei_

ro, Se O trcbuto jâ figura no

or�amenlo.

Injustiça que nu r('n\Ldlldcnuo

exilitc11>.
Como se vc, a conrtrmecno

d:l sentcnça I'eeor'l'!da, se iml''*
nha pelos seus p1'6prio� fun<ta

menloS, que sno juridlco, e bem

Me I\justam à h1!lót\"!le dos nu_

Inccnformudas, as firmas itu tos.

Pl!rantes recorreram para c.te Floriuo6polis,4 de soetembTO

Tribunal, ,e em suas reeões rc de 1!l63.

novsrum os nrguni(.mtoS cxpeo Arno !Tooschl, Preaidcute,
dldos na Iniciai, no propóaitO de Bcli9árlo Ooata, Relator.
convencer de que existem dota

:,�b;::.::: ::::.�:::';o '::: E U A·o segundo, crtadc pclo lei t:"

3123, nào pode Ser constderado •
como simples aumente da taxa

••

Il' Qlle se referia n legislação nn

ter1or.
Não têm r32ii.o os recorrentes,
Inegâ'·elfoi o aci;rtodasea

tença reeorr1dn, no denegar a

ScgullIaça.
Não hã agllm"nlo, nem arU

neio de linguagem que pos�am
convencer da existência de doi�

tributos d1fel'enblS, com a m�S

mu denominação.
O qUe a lei nO 8123. de 31 de

outubrO de 19G2 realmente C';z

foi ampliar Ilárea de incidênCja
de um tributo, j,\ eXistent�,
)!RSSlllldOa ndotllr dOiS critérios

raguá Ltda., Gum� ltmuns pura a sUa cobrança: Um fix'l

T.ldu. e outroll, IIcl'ldo r«urrl �

para os atoa sujeitos ao "elo ",

ACORDA�I, em 'l'rlbullal do

JII�tiça, por mllitorja (f.J vato,;,
negar p'l'O\,lmcnlo aO I'llCUrSG,

pum confirmar li senlr��"l reco,.

rida !)eios seus l)róprios fund,,·

mentns.
CUstas pelos ret:orre.r.tc�.
Assim deCidem pelos s,*uiu

te� motivoS:

° EStado de Sunta Cnlllrlnn

vinha cobrandO, de�..!a o anO

del!l3G.aluxadol.l&íillo,cria_
da!lclalein060,del1,lc:L_
gôs�o dU!l"ele uno.

l';m 1961 êSijo tribut' p;l.S�;:\u
fi denondll'u··sc taxa d<' cd\lc(\

ção c slIudc e a SCI' �olll"d" cm

cstumpliha de dez crazeiTos

fcr$lO,OO) sõbrc todos e qllais
quor n1os, tilulo�, documentos

e pnpél!! �ujcitos no 5"):> e�ln

dUlI.1, ;ne!u<;vc nOS pn.ef".,._,.s

jll,l!oilÜB c R(hnilli..lratlw)�

/Lei nO �íõ2, de 21/7/91:1 Hlt,

1!"jO,lclrn!<nch\.

Em 1962, li lei nO 3123, de 11

deoutubro,Iloal't.l1 esl:lh('IC

ccll; _ "A tnxn de educ,\�,io

eStlude,allimdns Incidência'!

l'�,'I!!ta!J na legl8la�ão ,'tgenle
paBSaní a �e'!' cobrndn tamb6nl

conlO ndiclonal, na hase de \'in

til por cenlo (20%1) sabre ",Im

p"sto <I" \'enda� e ('(Jn�i:!nn-

"'-. �ô��::;H> n cltndu lei nO ;1l23 ('11

tl'ollemvigOl'llodlnlOdc,.,

vombro, o COIOt!Il' estudu,11 <.l�

Jnral!uli do Sul, a Pll'rtir !les,!u

dnta, H'C"80U_SC n f<')rocc�r ,,5

lampilhaa c " recolher p�1' vCT

ba ir,;pos1o dc vendas e r::on

siJl:na�õeK, Se,,' o lInsament" -lo)

IldleiOnal dc 20'1;', cOtl'e�rJnÜ�l\
te 0.- tnxlI do Oduellçiio o �a",le,
Contrll cssa exiii:ncin do C'I

lotor Estadual insurilrar,l_"c "s

reeorrentl!8, alegondo qu� II."."

estiioobriglldsapagarll:tdi_
CiOMl de20%, porque 6etTl:,tll
dc novlI taxa de cduca�íio e

s,iude, E 8�a tributo 1\0\-0, ou

�ll\lple5 llumento dc oUll') c:<is

lcnte, 1\ sua Cobrança noS me_

sea de no"embro e de�cmbro de

J!l1l2é inconStitucional, porque

naotendo havido prévianuto

Tj�açiíO orçament,irla, ,'io!oU o

nrt. J.il, § 3,1 dn Constit\l;';ão
Fedcr"!' que "i�:

tributo será e�igido ou aUmen
tudo se", que n !el eSlnbdeça;
nenhum Ger" cobl"'.ldo em cnda

exercicio sem prévia aUtotiza_

�iío orçamenb\.ria, resslllvlldn,
l'Orem II tarifa adUaneira e ()

Impôsto lançadO p01' moth'!) de

guerra.
('om taiB fundamentOB foi re

!luerido o mandado de BegUran

Çll de !lue tratum 08 prC"ent�s

autos.
O dr. Juiz de Ui:retto na bc:n

elaborada I! fundamentada &cn

tença do fls. 44 repeliu, l)orJlm,
a pretensão daa firmns impe·

\rilnles. ]lOr, entender qUll a l�i

nO 3123 nii.O crioU tributo nO"o,
eOm .fInalidade oa destinllclio

diferentes, O que ocorreu, ól_

creBl!enta o ilu8ttO Dlagls�raJ",
foi a nlllpliaçiioti,ol5ÓllIeute,
dn b'ea d eincldência da untjia
taxa de educação o Baude, euja

tndusl eoU1Topcr<'entunl,alT"
endado com� ndicional dO·'IIl_

"ôstodevendilSCeOIlSignllções.
QUilnto ii cobrnnça no eSIll'_

dclo financeiro d� 1!)62, n,i,�

ob>llante a contrOvérsia qUe a

matéria vem suscitnndo últiHl:L

mente, o fatO é Q..ue o parecer
da promotoria Pública (fi". 32)

c " senten�a recorrida al�r�a
!anl sua.s ronclus1ies em inún;l!

os julgados do Colendo SUpr(!
mo Tribunal Federnl, segundo
Os Quais li I�ithna n cob:rar.<,,,
do aUmento de tTibUto dn,�,·.

minado por lei posterior ao oT

�amento, quando este jii inClua

o trlbto, em têrOlOs !:,enc'·ic(,s.
Convém sal1entnr n(\ui quc,

q\lando ent!'ou em vlgór o

ConstituiçãO de 1946, os h'N.lI

nais do pais adotaram a Inl,PT

pretaçiio literal do � 34, do urt.
141 que e a pleiteada pelos re

correntes.
!lias a onda inflaCionária, "

metida que ae a"olunava Esta

dos, que nio tem cOmo a Cni

ãO, o poder de emitirp.apel mOe

d,.

Dai porqe o Pode'!' JUdiciário>

llTtSVél! de seus �'árioa órJ:iioa jn

dleantes, abrandou o. rlg!.>t Ja

intel'prelaçiio literal, penni�jn
do aos Estados allmenta1'em e

cobrarem no curso do e:<ercicjo

financeiro, 05 tributos da >llIa

eompetc!lcia_, desde que. êlcs fi

!!,urem n[\. lei de maios em têr

JU08genér;cos.
Tendo" interpretação mais

liberal se tOrnndo pacifica no

Pretá':'iO Excelso, os govêrn"s
estaduais puderam, tranqulla_

mente, plnoejar melhor á ad_

miniStração pública p,,'!"a aten

deras necessidades ereivi:!dl

caç1ies maiS prementcs das SUllS

re�peelivas populações, e re,,

justa'!' os -vencimentns de S��5

sc ..vidoreS, que, na sua gr,l!Hle

maiorIa, percebiam o Chamad'l

salário da fome.

pomínsc dia 5 será rea

lizada uma ccnrerêncis
Geral da Igreja de Jcsu s

crtsto dos Santos dos Ul

tlmas O as. (Mormou- ae

rá transmitida p.retam-n

te de Salt Lak City, Uti\'l

_ EEUU, Atrav6s do:! uma

rêde esoE'clal em 0:'-, i 1S

curtas, parte da Confen?n
ela Geral será tran·m_t',(\l

para a Amér'('.a r:J "u\ f:;n

C}uat.:-o id:omas: Portu'iues
Espanhol, Ale:rão c Ifl!!es,
Abalx:l al:�>tamr;s o ;'�;<..!"la

e hora.

PORTUGUES
Hol'fl _19:00-:n:oo

ESPANHOL
22:00-2400

ALEMAO
16: 16:00·17:)0
INGLtS
14:00-16:00

Pela p_imelm vêz e�('l

conferência serâ tr:..r.;\�!·
t'da em Português, �'.l]�iI�s

de pes<�as estarão:! '-"Jvit,

do o.� c-:nÕ3elhos cios oflcia,s

geral,.> inelu'ndo o pres:·

dente <ia It>:rnja Dav!d O

McKay, Tambér:l �"rá :l.:l�a

apresent:i\:âc .lo fama,')

côro do tabe:n3.culo c'Jnl

pcsto de 3715 vozes ,\(' H'I

mens e Mu\h<>re, . ..!::ot�, �ô·
1'0 tem v:aJ :1d'J e é '_"'l1h�·

cidJ Dor tuda p::.rte \;"

mundo.
xxx

"Como E' OrgJnlzad:l a

Igrejn d�� H r_'110"1s?"
N'Js centros m3.is pnpnl')
N:" centr<.:s m'li� 'O�pl\:o

sos' cada membro \j 1 l�!·C

ja Mórmcn p r'c,v>� a u

ma ala sas ó.rea� de P�;lU

lal,!ão mais disl>t!r:;a,
um ra',::o. Cada uma ;1..,,

�3s d'v!.SÔE:$ nada mais ê

do que uma unid�.2 c�i'·

slãstica, semelhan�e <I !un::

p9.róquia c(}'Tp,e�n,111n10
tcd:s (.-.; membns- c""l·r�

de umu determinada arca

geográl!ca,
Uma ala compt'e�nde g!>

ralmente de 150 a 1.200

membros, Em lugares co,no

Salt Lake City. ;1. �ed� rh

Igreja, o dlstr!�v d� uma

gla \Jcde inclu'r ape�rs
três ou quarto qU3,:teirõc�'
quadrad:�, enqU!I':1to n::·

ma r('�!iio ry.ral ]1ode ,�t>

.extender por muitas mj·

lhas qU9.drad�s. g:eralmen.
te, cada ala tem seu p;:o·

pr'o �dific!J, inr.luindo em

mulk� C:lSU, durante ;,.s

ú!timcs an :5, duas' li uD.iS

alas tiveram que parJ..:i
par do mesmo edifício,
Um certo num�ro rJ� a

las. forma uma unda,l?

edblástica maior, conhe
cida como Estaca e que c"r

re>tt:onde a uma Dlof�e.;e,
mais ou menos. Há nl! I

greja mais que 2.500 DI,,;:

agIupados em mais 0'1 r:1(.

nos 400 Estacas, São en

contrad9s 'Estacas em to
do o Estado de UtJ.h, Ida.

ho, 'Arizona e em vó,�tas
áreas da C�llfór�la, Nr?va

da, Wyo.m'ng, Colorado,
Oregon, Nova ZelDndla, I�l

glaterra e Wa"'h'ngton. As

Alas perto de Nova :{'),'I;:,

Waspington D. C.' Ch CJ.

co' Jacksonvllle e Col:1iT1-

Victor Lima, vencido. CO,1_ de natureu eminentemente

constitucional, tlinto di;'. eom

ns gaTnntias índtvldunta, �h8-

tflletam do �I!tema democrâtf

co. Dêate modo, tenho que s.6
pude ler arrecndado no exeret

cio o 'ribllto ruja prevísâo re

eeitllárin ae fe� 11 base de lri

díces têcrücos lcguhnenje pre-,

existenteB ao orçamento enl

execUqiio: erelo que lõd" 1,,1

ceiud om, mnjol'llntc de truposc,
ampllaU..a de seu primitivo

flrmo voto já expresso em l!tual
díscussâo: "l'ara mim, e peço

vênia pam reiterar \"(ltoS já
pro!e'!'ldDS em especies id"ntf

Cas, o artigo 141, � 34 da con!!

tltut�ão Federal t'\ regra In'p�

ditiva, tambêm, do cobrnnça

trlbutária- além dos tê�mos em

,!ue se etaboecu o orçamento;

penso que ° I'Toblemn, menoS

ua ordem sócio_financeira, c

l6r:o na solUção do tiio \111p�r
----------------------------------

raio oe tnctdêncíu Oll que lhe

modifique o critério de apre_

eos;;", só "ode obrigar se, no

exerctcio de eobrnn�a. II lC5ul

tante receita estiver q-nnUtaq
\'alllente calculada na lei dos

maios. Admitir que, ne c(lrrei

da execução orçaml!nhirla, se

exijam tributos numerá.tlamen

teestranohsao$e>i:lculosdaea

timatlva, não consulta, a meu

ver per mete ponderosos 05 me

tiVOS <iO,sn ndmisg,\o, a nature

1''''1'''

Conferencia
Nas áreas onde ,1!, mem

bros se ach r m e-par.ses,
são organizadas m 5..&."o

divididas em Dtstrtto., e

cede Ala, é presdida por penhar qualquer at'v.dode.

um b:s�.Q. Pede ser advo- têm geralmente um encar

gado. professar. ecrnerc an-' go. Pede também ter

1<: ou de nualqr er :J'.It.a aquêles que t.,atnUlam

profja-ão h: nrada. neve rna'a. A orean'z eeêo que
ser hcmem Integre. ope- trrna tstc D:� Ivet ' n. ces

rcso e -r cmbro InV;�:1 ca -ãrc, St�Tá-:!i 'u'jr:l t num

Igreja, lI('z·r t!� , .TI ('Ln- a�:.igo p:::fte�:or,
celto na c:)mun,:l:' ,;) '�'11 Vcltando á oer"�nt9'

qúe vive, Quem são ;.., M;qn�!1�

bus, e na carcüna do Suf.

são organizadas em .E'!D-

êsies em ramos.

o que é () clér:go r.'" '

mon? E' extremamenc: fo

�a do c:::mum, a julg!l,l' p,,
los padrêes atuais, PI;'!) hát
,ministê.io :-afo ou prJl:,'
slcnal. Tr:nta e d:is \ r'�
dais geraj� e os presjd,�n�
tes d�hi mis:oõe'.> rece:J,�el

um auxj!i(l mcne'ar::J pg.
ra recoll"yensar -"uas des

pezas. Acrescent,:�·.;e I!, e,-
tes alguns especi3lista..; �

funcionários' que tr9.bH�

lham Integralmente 9:1:"n

Igrej9,. SÔ êste:: !)od,�1'l ,,"r
cla&;:ficados C')!nQ l)�:;,�'�(
pago, Entretanto, �fio <:.s

pe�oas qu-e não r('ce!)'� n

qualque- remune�"ç:'iu !J"l

nan�e:ra qlR ar�am (",'r.

o trabalho nn.!s ue-;e.<: i oi!

de maior re�'pD·BrblUdJd·!.
c9ntribu'ndo não só com

seu "empc e t31ento, '�r)i�\')

também com -"U!lS p:l_'� ,

Sua.� resp'Jnia:JI:idl'c>s
.são semelh:lntf� as d,> '_m:

min'::.:t:J Oll Yldn3 (>'''''' :)'.1-

tras Igreja" Ol'lrniz1 (o

d'rlrre C,ll1 cs de fune,a',;,

celEbra (':H'-,Uen'J';; CiV13 B

dQsempe'lha e,,,ncen�,; -:!c
outros d�verc;) ;�',aê.''1n :Jú
cnm o b�:n e,t:r de um

grJ.nd� nirll::·o d<.! Pf!3QJ'-·,

c�·.,-o !}:J:!erá f'lzc: '\idll
is.tc � "mIa gc.r:har uo

s stên:!a :;l<�ra su' f�!'1ma?
E' de fato Ul")'l �?rru r:>
'S!lda, mas ger31m�nte t:::�

regada ..ntisfal;ã.J.
Mas "eria im!lo_":I\'·�1 1::11

homt'm car.cg:á-!; sÔz;,ho.

Organ:zação ê a re�;0.'ia,
Tcd:s que sã:) ativos n:\

Igreja Mcrmrn f t," .. 1 :1::t

lie suflcicn!.e P""- 1c.cm-

E' um p::ovo comum cc

trabalho dlár:o c ao m�s·

m� t!'y:p-:: ca:1·�'tuem '11:1

grup:J for:l do e�mu:l1. �a;)

part:cularmente intel'l':",Hl

te'" [J'ro::ue em mait:"f

mundo" 9S :nals v.tri-l.

das p'JIítlêa" I!·

ccnôm'cus, ajusLn'lm a. ,,'.

c_a do .sécu!o vinto..: iJU� r:1CS

mos !I°dr6e� esta'o.":e!::'io.s
peb Me5tr2 há vinte só·

cuIas atrá_�.

C:nvidamo-lo ,1 1",. n'Js·

sos p.�éx:mos :l:tigo,� e ri.

visü:;r!!(:; no segu:nte En

derêp: Rua Tenenle fi I�

velra 56, Reuniôf'� a<: 9,30 e

19:!l0 hor:s D:;o_�lngo!;. Se

(!uizer sa!)"r m'll" l\1fo1"11a

ç6(H ,escr�"a uma C.llt;l

p�r!l. C� :Ka pestal 4;:\0,

court, regressou de uma

misteriosa viagem pelo in·
equipument.o de combate,
percorrem as ru'3S,

Oro Alo:sio
�o"(milholl
CLtNICA DENTARIA

l":'atament(\ das afe�ÇÕP(
Js b6ea em adultos I

�rl lnças peloh metodos cll
DJ'!o e clrurg'lco, Cc,;nfecÇ8o
Cle proteses pardal, e to·
tal.
Atende diariamente das

8 às 12 e das 15 as 19 horas
às 2' 4' 6' feiras.

Crntinua tep.sa sit�ac?o f m C�nc�s
CARACAS, 3 fÜE) - O lerior do pais, enquanto

Presidente Rõmulo Betan- patrulhas militares, com

�ào 51! justifica que 5e ",)J�

te,a1!ora,ia jnterpretação anle

rior, �urprecndendo os Estados

!lue tinh"'11 organizado Sllas fi

lIançaS e traçadO seus plan')s
de gov(;rno eOlTÍiante em qUe

premo Tribunal Federal no to

era deflaitiva e inarredá,;el n

jUTisprlldência do Colendo Su

cante ii. legitimidade da c(lbr"n

ça do tributo aumcntado dentro

do exercício fillunCclro, óe,'

me�mo figurar na lei orçamen

tárill em têrmOs genéricos.
O Poder JUdiciário dl!'""l' "r_

ra' com n SUIl parcela de r�s_

ponsabilidadc na SOlllÇ;'O d08

problemas b�sllelf<)s, eolab�

rando e- prestigiando os demaia

poderes nO âmbito das 'Nas a

tTibuiçôes constitucionais.
---------

COnforme acentuou o digno
dr. JUiz de Direito na sua ma

gnífica sentença, oS preços das

mercadorjas Se elevam nall pra

teleirall da nOite para odia, Bm

,'ercentaienS, a8su�tadorIlS, com

Ou Sem aumento da Impõsto, O

ônUs dO tributo criado ou au·

menudo é logo transferido pa

ra o consumidor, atravlis da for

m.çio�a cuatOIil e preç08,I\faa
oa indusulaia e Comerciantes

.ao invés de recolherem aos eo

iru publicos o tribUto pOr Ues

assim arreeada40 doa clienteS li:xclu!llva.mtmk com ho.
c eansllmidorBe, .alem-se dó , I11Rf"adR

rauça com
�

o fim de ""rdecreta ..Jc,IlBu).t6r1o: Ed1fício Ju-

JnstjtlltO do mandado di Begu� ar '!!lU _ fOT VIIfI"_ a
irrej!ul:uidajie oilllroa,

__
"tO� CJc)eUS�.

V1 n

c"'-';'!,}L�: ',�:-_-I!'I, <,:;.�;;' "'I�'y.

---...,..-

• - JII-,.

COLUNA
CATÓLICA

St:O FRANCISCO DE ASSIS
SeLl Nú;cleo, dlrig;d{l "elo 0,

dem Terceira FrandMclna, não

!,oderta deixar de fell�Hl'" n�s

ta data, a todos 08 i)L!c\"dOle

doSenho;.
Almas tranebordantrs de a

mor à causa 6acrOSanU do E-

S1B1ROSO?

�fEZIT3
REPERCUTE EM
_BRASI1IA

Uva".

7,a da ld (lrçamentlirin que, 1,la
nO de admi"htração e sim bl

posto !lelo Pode':' rxeccuve,
niiO pode, ]lar I�,o melmo, nem

deve eontar com recursos ordi

m\ri(16 out..o, que nao O� a

cipad:LII'Ilt'fIl' prevlst(l� e ectuna

dos II vi�ta da legislação in':)o

iati"a imperante quando de sua

elaborllçilo e "provnção; evcn

tu'" defirlência de receita 1\0

exerclclo ou po��!vel c!lcllred_

rueuto due IItill;lades, a qUe

tRmLêm o contribuinte e�t" s"

jeuc, nãc deve o Poder I'ubüen

eobrj.los. 11.0 qUe me carece,
com aclevaçiío de tribllt08 ou

com a elltcn�ilo de �Ila abrsn

eênela e, sim, com oJle!açõc�

de crêdito, II conte, mesmo de

I!ltf!l't'lej08 8el'uint .._8. O !lue ",en

�o n;,o !ler cL)n�titucio!lnlm"'nt.>
permitido la!:er ,; tentar <') equc

llb1'io on;'"nf!ntário Ou a reall

�ivo projetado Com aUmento

1Zadio do urcs-rarue adnll iat,."

buUrlo, 'IualqueT que Seja, a

ser {'CI,,:.sd,1 nO me�mo ano tis

Cal. romo uma das m!\is at"..,ls

liçõ�s, n r��Jlelto, do !'lup-�n,L)

Tribunal Federal I D:á�io rl�

Justiça dn Un!"o de 17/-I/{i':!J

estou que "niío pOde ser eobra

do, scm prévia flutorhaçiio or_

�1L\\\ent,iria, qunlquer trib\!to

I rnte-�e de eriaçilo trntp "de

lI\lmento pois alimento oi cri!,_

ç;,"". E�tn tcm sido 11 mais T"

ccnte orl�nl(l�iill do excel�o pre

queHtão I�cnico_constit'u

Paulo, in D.J.U. «e 1G/ll/{i:!

cfetuados a :22/11i61 (reli. d

dOnal, através de julgamento

I,g. 63i1 a 6�Q); a 13/12"196

Arec. de mand, de IH.'K. 8861

de li.I.6Z, p<:,711; a19,1.1:i
também S;;o I>anlo, ln D.J.U
(re�. e:<lr., no, 48.663, do K

G, do Sul ln D,J,U., cle .,18.

962" pg, a7-U; a 2'.8,HI cne

de ando de Heg, 10,:38, d. 8ie

raulo, in H.S,U" de 18.11.U
PIL�- 6:>,1); R 6,9.62 (reG em.
número 50507, do R.G. do 8ul

ln IU.U., de 6,11.61, p"••••
3H6); a 19,10,62 (eee, de

mllnd d .. aeg. no, 10,41', dISte

Eatado, in n,J_u ..
de .,,11.61

pg.an1)

Com a ....dd. permitido poSa
da 11"�'rada mlllorl., doa .,re-

man':o a dedsio qannda._

�o"c(' 'r!\ eltllrlln�a, aaa til'
ICe!>; elo pedido Injf"I.1.

r:",,:�nio 'Tr'IImpo\\sky 'Taulols

fIlho

Anísio DUtr3.

Belisário N. !tamo'!, veneldo de

acôrdo COm O "010 do El:mQ.

Sr. Des, Vitor Lima,

Oomundo :-'óhre�1L

Ci�!ll�: Unhcm M. da Co�ta

F"i ,-nl.. v('nccdor o EXlnO,
Sr, l' Ferreira 11II8tos.

""",====='==-� =- �� '--�

PREV!DÊNCIA L )CI:'L
, ii

=_e_- a_ íMf--. rJhvt&-_____e,

APOSE�TADORIA POR T'j!�.{PO DE SERVIÇO: -

A apoS<.:l1:,adOlia por temp ... ue serviço (Artigos 58 a 64 do

;Rci,;uial,;ento Gen.!. na l-rz\:::J.t:ncia Soci-'!) oOJctiva pro

ptHClvl'U,· aos se"',l;,_"' ....,; tllJla espécie de retOrno, de de

vol'.Ição parcial das cOI1Ú'ioi.:.ições pa�as, após decorrido

certo prazo,
2 - J.J�,l'iEFICIARIO - o próprio s,:';L;rado.
3 ,- CJ.;.GIÇü:í!.3 FARA A CONCESSi\O - haver

completado, l;elo m\)!l:Js :;0 anos de scrviço em entidade.

ou ernpl'êsas vinculadas & previdência social, ainda quI;,

em época anterior à sua instituição,
3. - Para efeitos de contugeM do tempo de servlço é

C01T.put:lCO o !.�'
- t:vo ... n "8.0 do s_ ,:) �!jHitar obri-

FEDERAÇA.O [. :, �;:DUSTRIAS DO
ESTADO DE SAL�,� CATAR:NA

AVISO

A Federação das Indústrias do Estado de Santa r.:a·

tnl'ina eomunita aos interessados que, através cabograma
rúcel>ldo -do Sr. Haroldo Corrêa Cavalcanti - Presidente
da Confereração Nacional da Indústria, teve conhecimen·

to' que os Srs. Presidente da República o Ministro da Fa

zonda, autorizaram às repartições arreca1adoras a rece·

bercm sem multa, até c dia 10 de outubro, o pagamento
de Impostos feden is, nas localidades em que houve mm·

pravadamente interrupC'ão no funcionamento de estab&

lecimentos ban".ár:os, em virtude de greve.

Florianópolis, 3 de outubro de 1963.
8/10/63

CASA
Pre"lsll·se de 11ma de n'P'",ferf'nclll lnC'"li�prlA nnn muito

lanra d::t zrlOll. cenhal ri!> l'idllr1e e co", al<TIlM9. lh'ea de terra.

Favor fonar para 2007 por meio do qual serão combina

dos det31hes necessários, para concretização do negócio.

Com OS Cora(ões "olt"dos à

salvação do próximO, ehtrel,t:,m
Se, com heroismo jnaIHlla\'d, gO

ser.. iço da santa Jg�eja, dandO

o máximo de fl'uas fõrças e in,e

ligenclaa ã "",pansão do R .. ino

do m'·ino Mestre.

Só êlea -QlI disc'í!lulos esCO_

lhidos _ têm podcr de trans_

formar pão e vinho em Cc,rpo e

Sangue do Salvador, e dl>t'ibulr
êate augUsto Sacramento a�s

fiéia, como sUstentácJOII das :01-

maa sôbre as fraque1.u }tUPla-

'HOIE J)lA DE �,\O

l'IU,:�('ISrO Ill<: ASSIS

E,tu '·('oluna lIr"�!a.I!,,,

Isto porque são elas escalhldall por Deu8, çOmo .. er"m, no Anli

go Testamento, Olj eleitos para o govílruo do ppV'l h·""�,'''.

Entretanto, diferem daqueles porqUe suo IInlllil"s C01!l 08 óle

os santoa da Igreja de CrIsto, que Coi edlrlc"da na era da Crllz,

qUando, ali, derramOu todo Seu sangue precioso C divino.

A vocação s�cer" .. t�1 no .. �io de uma ramilia, ii umu rládiva

celeste, I!om que DeUs a premiu,

Felizes OS eleltoa que, dix�ndo OB prozeres fUI"R"eS domun_

do, se entrev"m, sem reservas, ã Vinha do Pai Celesto.., segllin

do o roteiro tra�ado pelo Senhor da meSse, aen, que SUIIS almas

Bem_aventurados os pais qUe, 10nll:e de oa desvian'a' I}S !!,ui

a_ e OIJ confortam, quais .njlifl da guarda, pelaI! ,'eredas do al-

Santos e humildes, caridosos e cMtOIJ, qllantoS 8scerd"tea, que

Temos a graçe de conhecer, vivem entre, nós djll1;rlbuindo o

bem, d ... dn_noi o �eml'lln de 8,,,,8 v'rlu"e� e gulsndn-nos, co

mo o Bon> P_�tor, "e'o� utninh"R da I�h·�eão.

Sej"m p(lr .,185, por seul 11_18 e pelns �emlnarlstRs OUl' Be 'Pre

param para tão árdnns e elevada! tarerlU� - a aalnçii!:l dRI aI_

maa e a glórIa de Ueus _ 118 n08�a8 Ora(õeS e llllcrjfieios déate

G\ólo
Pecamos â Mãe Santíllslma. Excelsa lhlnh .. do Clero, aTr.snt'e

jeep3 e caminhões, acen

tuando a tensão reinante na.

Capital Venezueiana, Um

porta voz do Puláclo Presi,

.ge�,1cial, d,il;r:e, _9:1e Betan·

court havia ret�rdado seu

C.'Jresso a Caracas, depois
gatório ãs.�im CCl.10 o �-'��C·· ... il�e :la c- ,',�.l\.J de qualquer

de urna vbgem de inspeção
outro publico. O pi RZ':> ae i:Ge."�::J.'P;'C, .J não utilizada,

a obras pt',blicas, e que ha- �:s��b���O�s!a���ta��:: ��br: e ",�n,:ão coletiva

\'lt\ decidici_o pflssar mais

.!gum tempo la bordo do
4. - VALOR: - para os :;egur (1 s co:n 30 anos de

'-e presidencial.
scn'içOs - sooD do s,;!ário �e beneficio; b) para os segu·
rndos com rr_D.�s di;! :lJ an";:,, de St_ '.'1:;' - 8 G do sai "iria de

______
b�n'}ficio, ac"a<;::;cr:do·.:.e a essa q, ,-l:ia mais 40D'o para

c..'ld� ano de s:::rviçc, a�é t;.,."!l li:-::-; e {__[f;' :!(1 n. (30 anos -

, gOD': 31 _ 81' J; ;;2 - 88�D; 33 9:!',�; ii. - nG�D e 35 anos

00%).
- O te:n�o (t_e ser'i"') aver'Ldo dunnte o qual

,5.') he ln, o segurado, contribuido para a n ..evidência so

,!isl, dev::!rá ;er indenizado pelo mesm'J, mediante o paga·

me:lto de ll'l1a t::t:xl'l. snn1" .....""'tar V2I,ã"el, incidente sObre

o valor� do benefício recebido.

G, - Sempre que o f.,ü!_.urado, preenchidos todos o rrf

qu-lsitos para se habiiitar à pêrrel_)�Jo da aposentadoria.
opt:'!r pela permat.Cncia na empresa, fará JUs a um obo·

no suplementar, de tl0õrclo com as condições especifica
das no artigo 107 a 110 do R,GãP,S.

Em virtude do sucesso
7, - INfCIO D; C;)NCESS,-D - a partir da data

alcançado pela realização do des1ip':'>P'1ento do emprêp ou de t 'lstamento efetivo

da Ia, Convenção Regional da atividade. �

da Mandioca, recebeu o Sr. 8. ExTINÇAO - ocorre apenas com a mcrte do segu

Celso Ra.'110s, da Capital rado.

!Cederal o seguinte despacho 9. - As aposentedoril!s por tempo de :;erviço dos fer

telegráfico; assinado pelos roviários, dos cmp:e3ados em empresas de serviços pú·
;

... ",_ Smith Braz e Brito blicos, admitidos antes do Decreto n" 20,4G5, de 1,10-1931,

Jorge: � dos jornalistas p,,,,Çi5S;nnei:> e: dos aeronautas são regula.

'rTazer renovar prezado das de maneira especüica .

amigo agradecimento vafio- (Dados colhklc-s no fO!:leto !" '"--"'c "!"revidência So-

53 colaboração trahn.lhns eiaI" do prof. Leopoldo HoL>nannJ.

�:!��acO�;=��:�are��:�
,

-----------

rão, capital económ:ç,a sul

do Estado, De':emos dedi·
cada represer-t"·",.. rle�-a

cnfirl"rie de cIp"'" (' ..�,ht(1r

6" Grupo d� Trr.h::.l!':n de

Ensino à Extensão' Rural

um valioso auxilio (1ue as,

segurou mâximo brilhD.ntis

mo e vitória m�i(1r con�1n
ve agrícola já reall7.ado sul
nosso Est-Rdo. Corrlaif; S1\U

rl,,"''''''''''' l<',,"\"(\,.,.,i�h\ Smith

Braz, Di..etrJr "eral Del'lQr·

tamentu Econi) .....kn (t.fl Mi·

n;'1tp-ri.o da A'l:ricnltura e

Presidente de Honra Gpral

C0nv"n"ão; Rrito J<lrp;e,
Cnn"neTt"if<>r r....... l e P ....�j.

de!\te 'da Comissão Execu·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



___-H-oje ne A s sem b I é i a l e 9 i s I a t i v a instalação da ,�

lia. Convenção Estadual de C â m a r a s

Ce!so Ramos visita PLIMEG

Acompanhados do Gover- ram. na manhã de ontem,
nador Celso P.amos, estive- em visita ao Plano de Me-

'PREFEITO DE JARAGUA' DO
SUL EM FlORIANO'POUS

Encont.ram-se em Floria

nópolis, desde ontem, os

'Srs.' Rolando Dorbusch, pre
feito municipal, ciemen

ceau Amaral e Silva, versa

dor líder da Maioria na Cã-

todos de Jaraguá do Sul.

Em nossa Capital os ilus
tres visitantes tratam de

assuntos do ínterêsse de
seu próspero município.
'.'0 ESTADO" formula vo-

mara, João H. Cerdoso, Ve· tos de boas vindas e feliz

reador e Otkar Preíburger, permanencia em nosso meio.

CA'RI'DCA sem p�o e carne
RIO, 3 (OE) - Alem da cebimento das importancias

carne o pão temrcm pode- gratuitas das cotas. Outros
rã faltar para a população para não suspender a dis

carioca, tendo em vista 'a tribuição de farinha, pas
crise no abastecimento de saram a adcionar 30% de

farinha de trigo. Alguns' far;,nha de milho, quando
.

moin�os ,al�!ld'��_a falta só estão autorizados a mts

d_,_,_,,_go_,:��,o__,_,-_'_u,_ar_.p_,_na_'_'_0%.
Greve Continua em Brasília

BRAS1LIA, 3 (OE) - so dever li ser julgado 2'
feira peló TRT . de Mhi.IlS
Oe�als .ceso a decisão se

ja contraria aos interesses
d ...� bancárícs, a greve con

tinuará por tempo indeter

minado conforme a classe
decidiu em assembléia.

Com a adesão dos metaíur

gtcos que se compromete
ram a participar dos pique
tes, os bancar ias de Brasí
lia entram hoje em mais

um dia de greve. O preces-

Ainda e Reforma Constitucíonal
BRASíLIA, 3 (OE) .- O a discussão da emenda do

líder da maioria Sr. 'reocre

do Neves, já se encontra
em atividade para compre
tar os efltendimentos em

torno da emenda constitu

cional para a reforma agra
ria', que resõTVeu só apre
sentar depois de terminada

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

PTB na Câmara. O Iíder do

govêrno revelou que não
existe ainda nenhum proje
to, havendo inúmeras suges
t.ões esparsas entre as quais
R do ministro Oliveira
grUta.

BAHIA: GREVE TERMINOU
SALVADOR, 3 (OE) - ração de vários dias. Os

bancos da Capital baiana,
estão fUllcionando hoje nor·

malmente, enquanto o Tri
bunal Regional do Trabalho,
julga o dissídio coletivo da
classe.

Reunidos em assembléia

que terminou na madruga
da de hoje, bancarias de

Salvador decidiram suspen·
der a greve que teve a du-

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

lACERDA EM PETROPOllS
RIO, 3 (OE) - ° gover- entregou a mensagem da

nadar Carlos Lacerda que lei de meios da Guanabara,
já se encon(r:l e:n Petrópo· a qual� deverá ser eocami
lis, recebeu o Sr. Rafaél de nhada' a assembléia legisla
Almeida Magalhães que lhe tiva ainda hoje.

A "Tribuna", de Blumenau, critica um procer pedecista,
acusando de, em Ascurra, fundar um direl.ório do partido
para lazer o jogo da UDN, contra o PSD, com. o qual o PDC

está aliado, no govêrno.
Completando a alrinetlSda, podemos acrescentar que,

naquele novo município, o candidato a prefeito, lançado
pela UDN, não obteVe registro, assim como os candidatos
udenistas à vereança. O dr. Juiz Eleitoral indeferiu o pedi·
do de registro de um e outros e o colendo Tribunal Regio
nal Eleitoral confirmou a decisão.

Mas, o candidato da UDN, sr. Posamay, concorrerá ao

pleito, registr.ldo pelo POC, partido que não registrou cano

didatos a vereadores. I

Se o sr. Posamay conseguir elege;.se, pelo que se vê,
terá na Câmara a unanimidade de vereadores do partidO
adversário: 7 x O!

Nenhuma restrição caberia ao aludido procer pedecista
se êle organizasse o diretôrio de Ascurra para disputar a

prefeitura com um candidato próprio, do POC. Seria mais

que l,aIh dirt!ito: seria até um dever democrático.
xx xx xx

O PTB, dcpois (la vitória aliada de 1960, cometeu tam·

bém o erro de criar áreas de atrito, em, diversos municí·

pios, com o partido situacionista, �om o qual dividia res·

mI1.. � .. n r.-o,'lIrn("l do F.stlldo. O "1'€,"".1l1al1n- dessa .. :

1t.:;�� '}��"�:�;:�Ij I�I::�: I�;����l(�l I;::I����I�:)!���;�
;,

�:< - _f.�

D ESTADO
O MAIS JN1'IGO 01"110 Dr SANTA CUARlIl1 •

te de hoje está previsto o Governador Celso Ramos, As Comissões de reccp- Flotianópolis, {Sexta-Feira), 4 de Outubro de 1963
---------------------------------

Municipios agradecem novas residências do DER
Em virtude da criação da. préstimos sentido facilitar do Diretório Muníeipal do beneüciado com a nova me- srncd« pelo Prefeito onen

Residência do DER no mu- referida instalação. COrdiais PSD, enviou despacho no dtda, expressou seus agra- do Becker.
nicípio de Brusque, o Pre- saudações. cvrc Geveerd, mesmo teor, reasauando "o decímentos através de men- Videira, onde será a se.

feito Cyro Gevaerd, daquela Prefeito Municipal". alto espírito progressista" s:lJ;::cn:; enviadas pelo Legis- de de uma das 5 novas rc

cidade ,enviou ao Governa- Ainda de Brusque, o Sr. do atual gcnen!) tuuvo Municipal, assinada sidências, manifestou seu
dor Celso Ramos a seguín- Ivo Szpocanicz, Presidente Santo Amaro, também pelo seu Presidente em reconhecimento em tetegra-
te mensagem telegráfica: exercício, Ver. Júlio Jacob ma enviado pela Associação

tas do Govêrno, O Dr. Actor- il���;:Ç�shef:s�:e�t�v�bl�C:. SOLIDARIEDADE AOS GREVISTAS :�oe:��e �aP��p�:����í:�: ��:%Ci��,. ;���v�sras:�!al�;:.
bal Ramos da Silva e o tarmcnse, Brusque viu co

deputado federal Joa.juim roada velha reivindicação
Rnrnos. Recebidos pelo en- instalada Residência DER.

genheiro Annes Gualuert.o, Congratulando-me em nome

Secretário zxecuuvo cio população coloco meus

PLAMEG, foram ínronua->"

�:�tedOór��� ��e��mi:��:�' 'Reabilitacão
i::m:� r;�!iZ��f���n��;:: ca'��o��:���'pas�S\�a����� O Prefeito Confia Mensagem ao SeM

��t�:t���:e d� �:�hi��::ã� cretário da Agricultura para o
.

::s i��;:�::á�: i����tan�" Governador do Estado
trabalho saíram truncados O Prefeito Arno�do Hac .. ,

pelo que apressamo-nos em do Município de Pomero
corrigir:
Errata - No artigo de

ontem, onde se lê:
"Não vamos voltar a nos

sa atenção para os que, de

volta, vivos, NAO PODEM

MAIS DESFILAR e receber
o aconchego dos patricios
em delírio."

Leía-se:

sessores, os visitantes tive
ram uma idéia dos traba
lhos que se desenvolvem,
no sentido de auvar o pro
cesso de desenvolvimento

da terra catarinense.
Com dois anos de funcio

namento, tendo, antes, que
organizar um plano de tra

balho, num levantamento de

possibilidades e necessida

des, substituindo a impro
visação pela planificação,
já se podem sentir os re

suItados benéficos da ati
vidade daquele órgão.
Em todos os setores da

adrninístração e em todos

os recantos da terra catari
nense percebe-se a ação do
PLAMEG_

Compulsando o que lhes

era' coiceado à. frente, ven

do o plano de trabalho, as

realizações, O que, está sen

do concluido ou iniciado,
puderam perceber clara
mente que Santa Catarina

atravessa uma nova fase de

progresso. que trará me

lht)rf'I_'i días para os que

aqui vivem e trabalham.

Na oportunidade da visi

ta, quando o Dr. Armes

Gualberto dava algumas ex

plicações, foi colhido o fla

gran\é ..
Que ilustra a pre-

sentt:a:i�ia: •

de, apresentou da dr. Luiz

IGa�lEW, secretario tia A- Ccnrtmou o Prefeito Ar

gr-íeultura. os seus agra- noldo Hass. ao senhor Se
decímerrtes e também do ,c��ario da Agricuttura,
povo de Pomercde pela a- a missão de em nome do
provação de substancial Governo Municipal de Po

dotação orçamentária, pa- merude, levar ao Governa
ra manutenção do Jaruím dor Celso Ramos, os agre
ZOOlógico de Pomerode. 10 deelmentos (1':> reconhect-

"Não. Vamos voltar a
gradouro criado pela ra- mento do 90VO (lo prôspc

nossa atenção para os que, z:co:eeB��d: Q�eé ,:���ll ��aj�í�nicíPiO do Vale do

���OI:ÁISViV��S;;�� --------- __

receber o aconchego dos

patrícios em delírio."

Onde se lê:

"Receberam, sim, o titulo

de' HERóIS: "Heróis de

Guerra", E o estouro das

bombas e granadas, como

um fardo - um pesada
fardo."

Com a presença do co
vemedor Celso Ramos e al

tas autoridades civis, mili
tares e eclesiásticas, será
instalada em sessão solene,
às 20 horas no Palácio da
Assembléia Legislativa, a

rra. Convenção Estadual de
Câmaras Juniors.

A SOLENIDADE

Para a solenidade da noi-

seguinte programa: Falará
inicialmente o Dr. Antônio

que abrirá oficialmente, o

importante conclave.
Grillo, saudando àS eutorí
dades presentes e os con

vencionals. Em seguida usa

rá da palavra o Dr. Alfredo

JUNIORS COMEÇAM A

CHEGAR

Unger, da Câmara Junior
de Joinville, em nome das Já começaram a chegar a

Câmaras Juniors do inte- Florianópolis, rcoreecntantes
rior. Falará, ainda, o Dr. das diversas Câmaras Ju

Hugo Ofmann, presidente níors do Estado que vem

eleito da Câmara Junior participar da rtu. Conven

do Brasil. E, finalmente, o
.

cão Estadual.

tRIO, 3 (OE) - Os fer- pacto da untão Slndícal. Es
roviários da Guanabara de- tivadores, aeronautas, aero.

cidiram a noite passada, pa- víartos, reunidos na, "PUA",
ralizar suas atividades caso advertiram que parallzarão
alguma violência. seja to- as suas atividades em sinal
mada contra os ferroviários de solidariedade aos rer

de São Paulo. Também o rovianos Paulistas.

ao estudo e 'aoresentecão
de áves e anima-a de nos-

sa faúna.

MUNICIPIOS DO MEIO OESTE
CATARINENSE AGRADECEM

O Secretário da Fazenda,
Dr. Eugênio Doin Vieira,
acaba de receber, da As

sociação dos Municípios do
Meio Oeste Catarinense, ex-

pediente no qual o Sr. Do-
"Receberam, sim, o títu- wingos Machado de Lima,

lo de HERóIS: "Heróis de presidente daquela Associa
Guerra". E são olhados pela ção, agradece o tnterêsse de
sociedade, aquela mesma monstrado pelo Titular da
sociedade que defenderam Fazenda na rápida criação
sob o estouro das bombas do Pôsto de Arrecadação de
e granadas, como um fardo

_

� um'p,,,do facdo.

Escola de Engenharia ,Industria!
Cadeira de Termodinâmica

Mecânica dos FluídosDESEMPREGO E' FATO CONSUMADO
EM SÃO PAULO

SAO PAULO, 3 to'!':! - o

dcsemprêgo já é um fato
consumad') em todo o Es·
tado de São Paulo c do
Paran;í. A afirmaçãu p do
diretor do Depar: _!'ento

da FARESP, a '" "sito

cio preço mínimo lia algo
dão, fixado pelo Govêrno

Federal em 1.540 cruzeiros a

arroba. Saliento.: ainda que
a ind;,istria alg-,;uoeira, é a

que mais braçDoi ocupa em

setores de fiação e tecela

gem, óleos comestíveis, adu·
bos e inseticidas, que sofre
rão com a queda da produ
ção.

l8IfRIA do ISTMO
DE SANTA CATARINA

Timbó Grande, municipio
-de Santa Cecilia.
Com mais um serviço à

disposição, a Secretaria da
Fazenda além de colab'orar

para uma arrecadação mais

efetiva, oferece aos contri

buintes daquela região,
maior comodidade na satis

fação das suas obrigações
tributárias.

A Secretaria da Escola de termos do Convênio assina.
Engenharia Industrial da do com aquela Universidn
Universidade de Santa Cata· de. O referido Catedrático
rina está avisando aos se· estabeleceu as seguintes
n!lores interessados que, a normas para a seleção dos
fim de indicar Instrutor de candidatos:
Ensino Superior, virá a es·

ta cidade, no próximo dia
12 do corrente mês, o pro
fessor Catedrático da Esco·

la de Engenharia Industrial
da Universidade do Rio

Grande do Sul, Dr. Ennio
Cruz da Costa, Que leciona
rá no próximo ano, nessa

Escola a Cadeira de Termo·

dinâmica Mecânica dos

Fluidos, convidado por Sua

Magnificência o Reitor, nos

I" - a) Prova de carater
didático sôbre assunto a

escolha do candidato, ver

sando sôbre o programa da
cadeira em consideração.

2") - b) Entendimento di·
reto com os interessados,
tipo entrevista para aquila·
tar de seu preparo geral,
recursos intelectuais, trato
pessoal e possibilidades de

desenvolvimento como fu·
turo professor da cadeira.

EXERCITO OCUPA RODOVIAS
RIO, 3 (OE) - Tropas

do Exército já ocuparam
as bifurcações da rodovia

Rio·S. Paulo e as que vão

para o Estado de Minas Ge-

Paulo, está ocupada por
unidades militares. Notícias
recem chegadas, dão conta
de que no Recife registrou
se uma rebelião de' subal-

rais. Tambem a rodovia São ternos da Marinha.

América latina pode estar Perdida
para a Democracia afirma operário
MIAMI, 3 (OE) - O di- perdidos. Declarou que es

rigente operário argentino, ses cinco vulcões são o Bra
Juan Carlos Brunetti, prog- sil, Venezuela, Chile, Boli
nosticou que a America La- via e Peru. Cada uma dessas
tina pode estar perdida pa· nações ha efervescencias
ra. a Democraoia se os Es· '

sociais que são aproveita
das pela subversão, pelo
terrorismo dirigidos por

Moscou e Havana. Advertiu
Brunetti que os comunistas

trabalham atualmente por
estabelecer uma central sin

d'fr3i con n""n a em sua

próxima reunião no Brasil.

tados Unidos não fixarem
mais seu olhar nessa região.
O lider sindical tornou ain
da mais dramatica a sua

Júniors
ção, segundo apurou nossa

Reportagem .estãc muito
ativas e têm tudo pronto

COQUETEL

As 21.30 hs. no Oscar Pa-

para recepcionar
vencíonaís.

lace rrctct será realizado
um Coquetel oferecido as

autoridades e convidados.

GT PARA SENEAMENTO DO
VALE DO RIO TlJUCAS

Em comunicado especial
ao Governador Celso Ra

mos, o Sr. Carlos Teófilo,
do" Ministé:io •

da Viação,
informou haver instalado o

Grupo de Trabalho que de

verá estudar e sugerir as

medidas necessárias ao se-

neamento da. Vale do Rio

Tijucas, atendendo a suges
tão do 'governante catart
nense junto àquele Minis·
tério. O Sr. Carlos 'reõüto
será o Presidente do Grupo
de Trabalho.

Não há Motivo para Intranquilidade
RIO, 3 (OE) - "Não há

movimentação de tropas, a

não ser dos soldados dos

batalhões que entram ou

saem do serviço rotineiro.

Não existe qualquer motivo

de intranquilidade do povo
carioca". A informação foi

divulgada esta manhã pelo
Comandante do r- Exército,
no Quartel General na Gua

nabara.

SENADORES AMERICANOS
CONDENAM REP. DOMINICANA

WASHINGTON, 22 (OE)
- 22 Senadores liderados

pelo sr. Gunning, pediram
ao Presidente John Kennedy,
que feche imediatamente
todas as missões -diplomá-

ticas militares e de ajuda
na República Dominicana.
Os Senadores, solicitaram

ainda o regresso de todos
os membros da Embaixada
em San Domingos.

SUSPENSA A GREVE
RIO, 3 (OE) - ° Diretor para acertar detalhes da

do Departamento Nacional
do Trabalho, sr. Lúcio Gus
mão Lôbo, declarou que a

greve nos estaleiros da Va

rotme,
.

terminará hoje, pro- mentos entre o Almirante
vavelmente depois das 12 Saldanha da Gama, da ve

horas, quando haverá uma

reuriíâo em seu Gabinete,
entre representantlf.'> de em

pregados e emp&gadores,

----�---IR�Ãp·-�-GL--AV-A-N---;---
'J

CONVITE

readmissão de 74 operários
navais demitidos. Segundo
o sr. Gusmão Lobo, o enca

minhamento dos entendi-

rolme, e os representantes
dos grevistas, levam a acre

ditar"que está superada a

greve.

Temos a satisfação de participar: às senhoras donas·
rIe·casa de Florianópolis, que nos proximos dias 30/9 a

11/10, estará em nossas Lojas, a Srta. Jacy Maria Cor

rêia, Instrutora de Economia Doméstica da BENDIJC

Convidamos a TOdas as interessadas, para as de

monstrações exclusivas que serão realizadas naquelas
datas, acompanhadas de úteis e interesgantes palestras
SÔbre as Máquinas de Lavar BENDIX.

Antecipadamente gratos pelo prazer de sua presen
ça, firmamo-nos

\.tenciosamenle
Lcijas IRMAOS nLAVAN - Rua João Pinto 6 A e B

9/10

Diante dos boatos, a prudênCia aconselha grandes
:r;ilêncios. Assim, todavia, não pensou quem ontem quis
extrair-me uma entrevista pelo telefone:

- Seu Guilherme, o se�or achará o Brasil ..

- Acharei nada! Nem vou procurá-lo! Pedro Alva-
res Cabral já o achou!

- Mas na atual conjuntura ..

- Estou desatualizado. Não li os jornais de hoje e

a conjuntura de ontem já se desconjunturou.
- A sua palavra, se houver estado de sítio ...

- Se houver sítio não haverá palavra!
.- Por que?
- Porque o próprio não dá a palavra a ningtteml

Tira-a!
- Que diz do golpe militar?
- Vitorioso! Em São Domingos!
- Assim não dá ..

-O golpe?
- Bolas! Quer ouvir uma musiquinha? Escolha_
- Silcncio en Ia noche.
- Tango?
-NO mais ..
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