
���5�:7_·��_'��··����·O�1�R�.�T�O�.�--------�
��. ! RUnENS DE ARRUDA RAMOB

QERBNT.
ANO XLIX

Cr$ 20.00

DOMINOOB J'ERNARDIB Iq AQUDlO

NQ 14.809

t
t � ,

.. �

.

�.�IS�ANTlGO DIABIO' DE SANTA�CATABINAJ�

o TEM P o (Meteoroló9ico)
(SÍJltr·�e ... do Bok-tim GeorJ':.-tc(Jrohíj!"ico, de
A. SEiXAS l!;'rJ.'O. válida até às 23J.8 us. du

dia 13 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI·
CA MÉDIA: 1012.0 milibares: TEMPERATURA MÉ.
DIA: 31.7" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 82.8%; IPLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

Negativo - Grupos de nevoeiro cumular - Névoa _

Tempo Médíç: Estável.
FLORIANÓPOLIS, (QUARTA.FEIRA), 13 DE NOVERBRO DE 1963 _ EDlÇAO DE HO� - 8 PAGINt\S

nau, sua força energética
servtrã para atender os re

clamas mais urgentes da
laboriosa população do ve-

ram com a presença de um

engenheiro vindo especial.
mente de Milão para verifl
car a exatidão da sua eü
ciência. Enquanto isso, já

�praticamente assentada pa-f

rum Im�ul�iona llri[Ultura �m,i��n[j�n�o M�i�� �e [�iODil�[�O
d�dF�!�:;�:z::::::,'E: ��l;��I{a���1!d� ;�:�n��, ENERG IA U1sl"na Paimeira 5' l'nl"cl"a Te5 te5gislativa do Estado o pro- IRASC e JAMIC - agencia _.'
jeto de lei que declara

_

de de Porto Alegre -, possibi-
interêsse social a área de lítanda, dêsse modo, a fixa- A usina Palmeiras, obra te do Itajai. Com equipa-
terras localizadas no muni- cão das dez primeiras ra que atesta a capacidade ad- menta etétro-mecântco ad-

cipio de Curitibanos, auto- milias de imitrantes. mínistratíva do Governo quírido na Itãlía, os testes
riwndo o Poder Executivo A medida govemamental Celso Ramos, prepara-se de funcionamento conta-
o lldquiri.la por doação, é resultado de cuidadosos para a sua próxima ínnugu-
('ompm ou desapropriação estudos elaborados pela ração. Situada 'em Blume-

judicial. A referIda área de equipe técnica do IRASC.
terras, acrescida das três visando ampliar as posaíbí
glebns não aproveitadas pe- lidades agrãrtas de Santa
lo Núcleo Tritfcola de Curi- Catarina. lançando mão de
uoenos. jã cedidas pelo Go- novos e valiosos recursos

cerne Pedcrul e msts as humanos que, ao lado do

que ju toram adquiridns, agricultor barrtga-verde, sa

cOl11poriio umu única ãrea. berá valortsar com seu tra

que serã dividida em ctn- batno as riquezas do solo

quenta lotes de vinte e cio- catarínensa.
co hectares. A matéria já foi enviada
° conjunto formado será à Assembléia, devendo den.

dl'sUnndo h lnstJ\lação do' tro dos próximos dias en

Núcleo Pioneiro de Coloui- trar em discussão.

ra breve a inauguração da

sua primeira etapa, colhe
mos a noticia de que ,no
dia 1 do corrente foi em-

de dar energia à Snnta Ca

tarina, não só através des
sa como de outras reatízu-

NO caso da Usina Palmei
ras, é justo destacar a ope
Cllnt. na s",I:"lIl\da pHJ{.

ções importantes que a

CELESC patrocina por }o.
da Santa Catarina.

barcada em Gênova o 1'0·

tal' da 2'. unidade gerado
ra. Com essas providências,
o Govêrno Celso Ramos

cumpre uma dar suas mé
tas principais, quais seja a

Sorocabana: Paralisação total
SA<? PAULO, 12 (OE) - primeiros minutos de hO�, Unidade Fe.rrovil'iria.. disse

22 mil trabalhadores da paralisando totalmente If.i que o motivo prmcípal da
estrada de ferro Borocaoa- atividades daquela terrovís. greve. 6 a recusa do govêr
na, entraram em greve aos ° presidente do Pacto ae no em rrieer valer a restru-

•'
Indústria do Petroleo parali
sacão comecou ontem

, ,
RIO, 12 (OE, - Entra se encocunm cm. parede rãm paralisadas as etivída

ram em g reve os trabalha retvtndícundo molhorías sa de!.> de vartos setores de
dores da 'ndustna do Po tartuís A greve do.':! traba um grupo de empresas 24
trotoo de todo o pais O Ih Id"res em Potróleo desen horas depois outros setores
movimento é em. soítdarte. volve-se paulatinamente. O serão paralízados, devendo

BRASíLIA - Será examí- dade aos empregados da movimento grevista obedece o auge do movimento ser
refinaria de ct,mava, que a escalonameBtos. Hoje Co· atingid,o depois.d� 72 horas.nada amanhã pela comissão

de constituição e Justiça da

Câmara Federal, projeto
com as emendas apresenta
das ao Senado, que regula
menta o direito de greve.

Ainda a

Emenda
titucional

aWVjl'hJJ\, ra (OE) _,_ .4..
C1111Ü<;tl!:1l

� eswE,'a,
dà "('�mllra��'.:;m . "'l'Ó;df1.''l

qlÚnv.l.ré�.. PR �I.' tali,
cíatménte' o Parecer do
Deputado Ulisses Outma
rães, sôbre o projeto de
emenda consfitucíonat, r"

duaindc de 35 para 30 anos

da serviço, o prazo para
aposentadoria dos servido
res publico Federal.

CIDADE DO VATICANO
- O Papa Paulo VI rcce

beu hoje '-'111 andténr-ta par

ticular O Arccbbf.b,_do vtcr

nn�ll, -irmâtt çiu ex·Pr\1Sfi.!.en·
te Dihn, reoentementa as

sassinado.

HAVANA - O Ministro

das Fôrças Armadas Ruul

Castro, falara hoje ao povo

cubano. através do rádio,
sobre a lei rio serviço mllí

tar obrigatório.

Iguape enfrenta
violentô . temporal

madrugada. Chuvas torren·

IGUAPE (São Paulo), 12 cials invadiram casas, pro

(OE) - Ao fim da tarde de voeando pânico entre a po·

ontem, violento temporal pulação. Apélos, foram diri·

desãbou sobre a cidade de gidos às autoridades ésta·

Iguape. no litoral sul pau· duais, para que enviem so

lista, prosseguindo até alta corras a Iguape.

RAU estaria concentran�u tro�as
na fronteira com o marrocos '
RABAT (Marrocos), 12

(OE) - A agência de im

prensa oficial do Marrocos

denunciou hoje que tropa<;
da RAU, fortemente guarn(l·

cidas por tanques e ea·

nhões, estão concentrad� s

nhas, serão lotados no DCT

e no porto do Rio de Janei-

Ex Pracinhas lotados no ocr e

no Porlo do Rio de Janeiro
RIO, 12 (OE) - Comemo·

rando a nomeaçüo dos seus

integrantes. determinada pe·
lo Ministro da Viação, a As·

sociação dos Ex-CombaLen·

h>s realimu um desfile pe·
las ruas da cidade na mn·

nhã de hoje. Os ex·praçi
serão lotados no DCT e no

porto do Rio de Janeiro.

E1eicões em Pôrlo Alegre: Resultados
PORTO ALEGRE, 12 (OE) do PTB. Os ultimas resultc.·

� Un1!'It"J SoViética. paNl'_ ".

sinal' um novO acôrdo sobre

os intercambios clll,umis

o inicio da greve, e nenhum

Nova ameaça de Greve ��:,�i.::��� �'�:'a:st"ç,O

RIO, 12 (OE) - Díngen- vo apóio para atingir sou Novo Chefetos dos trubulhadcres em objouvc, entraram em gre-
Petróleo, informaram que ve os trabalhadores do

dse houve:' ncccseídedc en- p4o.to de Unidade e Ação. O !:li
tmrom P1'tl greve .os trUJ.I'I; p).r,to. é formado pejos fpr. 14-
lllt-l('!'J� da. Fábrica Na.N.Q· X:(,,!i,'rlo'3� ftiflliC'<t ... , \1.
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·dJ:·;e���'t��;o��,.,t;,!io :_%���a/'d:r:r;:;I;'�:e .+ J.a1� } ·Cj·liamovimento precil3ar de no- do o país. ... �II '"
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Cons-

Prefeito de Brasília
Afirma que Continuará

BRASíLIA, 12 (ÜE) - °
PreCeito do Distrito Federal

sr. Ivo de Magalhães, decla·

?ou que continuará no pós
to até quando merecer a

confiança do Presidente da
República. Salientou que
apesar das noticias sobre

sua exoneração, continuara
trabalhando atento ao pro·

blemas da Capital
publica.

Corpo de
Bombeiros

NITERpI, 12 (OE) - En
contra-se na Assembléia Le·

gislativa a mensagem do
Governador Badger Silveirfi.
encampando o Corpo cie
Bombeiros de Niteroi e

Campos, e criando o Corpo
de Bombeiros do Estado
do Rio.

turação da classe a partir
de I" de março último. O

movimento transcorre paci
ficamente, tendo os lideres
sindicais recomendado aos

rerrovíartos da Sorocabana,
que não façam piquetes. O
secretario da Segurança de
termihou o envio de ra

forças policiais aos pomos
estratégicos da Sorocabana,
para evitar depedrações e

assegurar a manutenção da
ordem. Em Sorocaba opa·
liciamento é intenso desde

da Ro·

BHAstLIA, 12 (OE) - O

jornàustas Dahton Jobim
devera assumir esta sema

na o cargo de chefe da casa

civil da Presidência da R!::· I-�Iagranlc (l) l'isit.1 do Governador Cetsu Rumes à Usina Palmetras. vendo-se além
púb!lca. A informação é de SlB Excia, ti Dep. Ivo Silveira, ('residl'nlc da Assemblêia Legislativa e os Dire.
do profess9r Darcy Ribeiro, teres da I'OfÇ.l e Llfl Eng- Udo Deecke, Alfredo Campos e Eng" Reinaldo Scluni.
atual ocupante do cargo. tJMIISClI. fI"!;' aparece dando' detalhes da obra ao Sr. Go\-ernador

Pedida a

implicados
BRASfLIA, 12 (OEl - 21 bro. Foi concluido o inqué·

grnduados �a Marinha e l'ito policial militar relati

Aéronauticn foram formal- vo a rebelião, tendo o rela·

mente acusados de respon· tório sido apresentado as

saveis pela rebelião de Bra· autoridades superiores da<j

sUia, ocorrida em Setem- forças armadas. Foi pedido

prisào
� dos vinte 1

e um

na Rebelião de Brasilia
BRUXELAS, 12 (OE) -

Os Ministros das�Nações fi

lladas ao Mercado Comum

Europeu, iniciaram hOje o

estudo de vitais propostas
agricolas, sobre a base das

quais, a comunIdade pode·
ria manter-se ou cair. .A
reunião está sendo realiza·

das em Bruxelas.

a prisão preventiva dos 21 velltiva reqllerida pela Jus
acusados. tiça Militar, por terem in·
RIO. 12 (OE) - 21 Sar· corrido em crime militar.

gentos da Aeronáutica que Outros 31 subalternos da
participaram do levante de FAB, que participaram do
Brasllia, vão ter prisão pre· movimento na Capital Fe.

------,----------------c,----------------------
.

deral, foram indiciados em

Agentes do FBI julgados em Havana ���;���c{�,,::�:��::;��,g:�
�:i::.!�i����:;in���� Poss!vel emenDa �a caria �a união �os r A. !��I:�::é�.F::��:;:��i.;

MCE Reunião

Dois rerremolos
LIMA, 12 (OE) - As esta·

ções Sismográlicas Perua

nas confirmaram que no ui·
timo fim de semana, foram
registrados 2 movimcntos
sismicos com carncteristi
cas de terremoto, nas re

giões amazonlcas peruanas,
na fronteira com o Brasi1.

foram julgados por um Tri-

��;�n�;��:' a�:,,�:�::a�,� Abertas I"nscr• I"ÇO�es naos 4 agentes foram detld:.ls

por unidades do Exército

quando procuravam desem- escola de OII"cl"al" PMbac,", • infil'",",' .m

,

.

'

Cuba, com o propósito de

subversão organizada, diri

gida pelo Serviço Secreto.

Novo
Gabinete
Britânico

- o pleito municipal na dos do pleito apresentam a Um funcionário cubano dos do escritório das Nações
Capital gaucha. conlinua seguinte votação: Sereno escritórios centrais da ONU Unidas. Recebeu' 3 gol!)es oe

sendo liderado pelo Deput:-· Cheizi, 30.279 votos, Cãndido em Genebra, foi encontra. faca nas costas e um <)0

do Sereno Cheizi, candictat'J Norberto 15.576. do morto a facadas. Fer. peito. A ocorrência, está

Terroristas em ação �:"�:a�:"=� b��li!:.:;,�� :::�;ad�:dado
..m.n'. in-

po�:;A��m�� (70�)co;;;:' �:";��i�i: !��::;,":,:.n�, N ovacap: Presldente
cada hoje no local onde fun· tirar o engenho, antes que

d,iona " Imp'.".. oficiai da oxplodi,,,,

COn t in ua in ter na o
E.U.A. e URSS fazem intercâmbio

Cubano Funcionario dª
ONU morto a facadas
GENEBRA, 12 (OE) _

BR.ASfLIA, 12 (OE) -

GontJuu _ internado no Hos'

pilaI dc Brasilia. o sr. Ué'

l1€'dilo r.bpes. que 11á dois

IIi,,!'; ;:-ofl'('1I U'Il1 ('11[:11'1[',

Q4filldo se encontrava em

�ua residência, O Presiden·

le da NÇlVACAP, vai recr·

}'rl' :llJa no,> liró:'l:imos (11:\.>.

ADDIS ABEBA. 12 IDE)
- Vu'rios paises africanos.
vão propô!' uma emenda à
carta da Orgunização da
'Unidade Africana durante'

"

ti conflú'ênc-ia de Chancele-
res que. terú início sexta·

feira em- ACldis Abeba. A

emenda, visa permitir �on

vocaGão do' ól'guo no prazo
de lima ,S0mrma. em caso de

surgirem problemas graves
ele amcça aos Estados mem

bros. LONDRES. -12 (ÜE) - O

partido Conservador do Pri

meiro MinisLro Douglas Llil·

lon, inaugural! hoje o liltl·

mo peliodo dI;' sessões do
Parlament.o Bl'itãnico, pra
metendo modernizar a Gr§.·

Bretanha e buscar a paz em

todo o mundo.

O Diretor da Escola de

[' e um

lém de
Oficiais está comunicando

que acham·se Abertas até f

26 do corrente, as inscri- outras vantagens.
ções ao exame de admissão Em nossas próximas edi

�o Curso de Formação de ções publicaremos maiores

Oficiais da Policia Militar. detalhes sóbre a Escola de

Assegure o seu futuro ma· Formação ele Oficiais da

triculando·se na Escola de Polícia Militar.

Prefeitos Mineiros Querem a

liberação de Cotas Federi'ls
BELO HORIZONTE, 12

(OE) - Para tentar a libo:'

ração das quotas dos im

postos de venda e consumo,

233 prefeitos mineiros en

viarão a Brasíitia, uma c,)·

missão que será acompanha·
da por Deputados Está·

duais. A retenção por part�
do Govêrno Federal dess'l'i

verbas, vem acarretando

E.!ejuit,os de um bilhão e

,,_iil1Ómllh sêt�!�,So;l
Minas, Se falharem os

lpnclinwlllo", v::o

vão requerer mandado (l<.l

Itali�nos estão
apostando 5X1

RIO, 12 (OE) - Informa· da equipe italiana. De ou

ções pl'Ocedentes da Guana- tro lado. informa·se tam-

segurança.

Capuava:
Encampação

SAO PAULO, 12 (OE)
Falando a jorl)nlistas em

C0ngonhas, o prel>idente
João Goulart disse que es·

pera assinai ainda el>la se·

rli� 1/ :th'r'Tl:'latlvo N Pn_

campação ú ... I,-lij'dll" el�

bura. adiantam que os ita
lianos que estão chegando
ao Rio de Janl::il'O para as·

fil' '1'\0 �o Santos e Mi

lun, est.ao faZendo hpústa_
11:1 1J�1::''' Ue il ,� l, ,-,,1, la\'O�'

bem, que está se alastrando

a venda dQ ingressos no

câmbio negro. A direção do

encontro_. será entregue ao

juiz argentir:o JUBn_' ;;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DlnE'roll
Rnhc>ns ele Arruda Ramos

(;JmC1\'"tE
i)omfnr::ls Fernnnd-s fie N1ulno

CIIEFE m� REDt\Ç,�O
AntOnio Fernando do Amaral e Silva

REDATOR·SECRETARIO
Ptlric1cs Luiz de Medeiros Prade

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado
PUBLICIDADE

Osmn- AntOnio Scnlíndwetn
l"F.CRl�T,\RI0 COiUERCIAL

Divino MAr!nt
OFPTO. DE !\!':Sl'lo\T('RM;;

Major Vilgilio Dias

COI,:\nOIUOQRES
Prof, Bnrreíros Fllho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Panln r.eco - pror. Fer-nando Bastos
- Prof. Alcidt-'<; Abreu - Prof. Othon Gama

d'Eçn - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - C;:t>1. Cid ooneaga - Major Ilde
fonso ,Juvennl _ wauer tenee - Flávio AlbPrto
(lI" Amorif"'! _ Arnnl(fn c: 'T'h;!l�o - uorníectc
soares - ·Prof. Osmar Ptsnni.

f"mnic;{as Sociabl
Zury Machado - Lllzaro aa-tctcmeu

t:sportes
Gllberto xanns - Maury Borges - Gilberto
Paiva,

Artes Plásticas
Jair Francisco Hamms - George Alberto Peixo
to - Thor Marbouces.

('rônicas
Süveírn de Souza - Enson Nelson de Ubaldo
-. Raul cer-tes Filho - Mnrcí'lío Medeiros Filho
- J, J. Cuktefra Bustos - Luiz Henrique da
snvorra.

Panurama, '1IIsic�11
rtmar Carvalho.

,

Salim Mi:;uel
SOU7:B.

Arte!! e Letras
Pérlcles Prade -;- Silveira de

Economta
Oswaldo Morilz - Equipe Fac. Ciências Econõ-
mtcac I11l18r Carvalho.

Notld�l<j da PoliC'ia l\1Uitar
Mnjur Erlmundo de Bastos Junior

c.OIfl('ntári .."
JollO Nilo Linlmres

Inturmação ,"�ríl'u"
C. Jamunda.

ImrPESEST"�TF.�
Representações ,0\. S. Lara Ltda. Rio (GBI Rua
Senador Danlas 40 - 5� 9.ndar.
São Puniu - !'lua Vlt(\rla 6;'7 - conj, ':'1
rrJTfll \Il':rrt' -- Pli()PJ\L � R. CeI. Vi''f'ntr .f:;lj

Rt'ln Ilori'''I\I,' _. �IP _ R11[l rl,...<: ....C .. d.;ôs, 1)'

558 -:� and�r.
....ee-IlIPc; �. ,",}f('·.�l'nll(t('nll'" �;.I 10(' ....S 0'1 rramid

pios ('f, �:!Il1:1 (':!I:l!';n:1 - Anúr<::,,"� medhmtf!
('ontr,l1() (le :\(",,"do ('(111\ :\ tu" ,,� em ,·igor.

:\ ....,�IN.\TPr.A ,dui\r, ('1'.5 4.noo.oo - '''ENDi\ IAvur SA ('1'.'1; :'8.011
(\ tlil'l·t;:ãit nãu se rt'Sllnl1sahili:.m pt'los clII1I"('jjns I�'mitltlu:< nus ilI"U,::OS ilssin:ulos)

FAZEM .....NOS HOJE _ prof. Custódio de Cam-

po,
Sra. tlelelll\ lliclmrd - dr. Ilmar Corrêa

Sentimos prazerosos em - dr. Wilmar Josê Elias
noticiarmos para o dia de - dr. Getúlio Josê Ubã

hoje o transcurso de lllais - dr. Danilo Freire Duar-
um aniversário natalicio da te
exma. sra. Helena Richard, _ sr. José Hamilton Mar.
D_D. Diretora da Escola tinelli
Profissional Fpminina, Dr - sr. Américo Souto
Jorge Lacerda, onde desrru· Nelson Murilo Al-
ta de grande conceito face ves

seus predicados de corte- - sr. Adolfo Elpo Sih'ei.

sia, solicitude e amabilida
de com que trata aquêles � sr. Pedro Soares de'
que fazem parte d� seu Oliveira
circulO de amizudes. Mo· - sra. Maria de Almei;I',\
tivo pelo qual não tem01 Lopes
duvidas a efeméride de ho, � srta. Adilis Glavan

v CO,'7teC;;77efJ/OS Sociais·

Neide Maria cantou para o Society - O casal

Hermelindo. C. Rosas (Wandi) a visita
ilustre da semana

8 - Com úrotos do S

ctctv 110' m-óxírno dia
\ estará em pauta- em 1101-

2 - Visitando a expnsi- te em crock-ue. a nova li

ção da ccopcrcuve d:H nha Bangu: no Querênd:l
Artistas unido . .; de Sã J Palace HoteL Já e-tão -en

Paul,'). no oucrõncta Pai-i- ti') feita, as reservas de

ce, o ca ...ul SI: c Sr3 vtc: J:' mesas. pelri teten ne ·384')
M'ritz e DI'. Hr-ltc Dano-

va em companhia de sua

bonita n'JÍI'n Elízabeth

Moritz.

1 - Aconteceu bastante
rnuvímentado o tnnre I" em

homenagem ao aímpátlc»
e elegante casal da socie

dade carroce. Dr. Htt'[ne-
lindo C, R::S!H rwanon .

domingo 1lI) ouerõncta
Putace. O D. Rosas que ()CU

pa o elevado cnreo de se
cretá nc Particular do Di

retor Geral do D.N.E.R.

foi recebido em no-r-a ';;

dade, pelo casut Dr. Wil

mm .roaé 'Elja� t Dcrat O

casal Rc-as. que está sen

da apontado como fi vist

ta lIu ... tre da st-mann .. dei
xou as melhores írnpres
sões no grupo que ill,',

cercaram «e gentilezas.

3
_

- Braslli�: 1\nivcl'sa

rlou ,nte:u. a SI'� Senall"r

Atlllo Fontana 'Ruthl. Em

pcu l\(xu:lso apnrtament-J
() ca.-al em facn recebcl1 MilX S<."humach �,.

to da expaslçâo. O Secre-

6 - Neide Ma·"Í'l. fi C_1Il tárto (la Fazenda Dr. Eu-

te!";!, 'soctetr" que fez p�r- gênio nem Vieira. será c

te da ecuceôa 110 cueréo- Patrono de... te .;:·a:-:cle acor

'ela Palace, Qu�nuo era h,) tectmtnto.

menageadu o .:;a";11 He-e-

mcündo C. R:JS3-.; rwa.t- 12 - V,tI circular. a no-

dilo acampanha-í ' do -\1 va revista co Clube Doze
nlxta Arlimlo .'1i ovass. J_ de A�õ�to, sob:J. dírecão
nada, dos (Ii ...cuunoe moços cto

socíctr: Marciüo Mederrr.s
7 _ Dentro -tc a;�II:'!' Filho. Raul Calda,s Filh,).

dia ... 8. crcdencioan Fil"lil1 Benedito Cunha. George
Machado e CIA. terá ma-s Alberto Peixoto I' Dr. Pau-,

uma mcnema h-.i_j a Rua

Trajano. Parabens a("-;

seus Diretores�

1" P. Oliveira.

13 A oteg.mto I\"hm.ÕI.
da Greca Neves represe o

tará na cidade ri Ltql'l>
TI!> Clube 14 de "unho. a:�

Debutantes do Clube uozu
de Agê-.;to. Agl'adpcem'Js ;:i;J
Dr: Renato Valente. Prest
dente do Clube ágean" '3
gentileza do convtte.

9 - Da cidade .elt! J1ill

v:l\e, participanm do el"

gante j"nt3r na I'('sidenri.ct
rio ca<11 SI' e SIé! Dr. E:t

gênio Doin Vieira: O '3�'. c

Sra Dr Ma!'co- 1\!·'umann.
Sr e Sra Albe!'Ícl B')rn
sehein Filho. Sr e S,·.l

1-1 - F{· ... tejnndu o an.i
vr-rséuo d'J D� Sêrgi.'J
uctioa Resende. 111ma mil

�;1 nn t"€staur:."Il1'-:' dt, Que--
rência Pal-ace an::ttamcA: �
Sr e Sra DI" A:I\mlo Boa
baid I Eh!)· Dr. Paub Ca

bral; Srta' Ana lielen"!.
BaUl'r c Sl"Ia Milrilen'.)
Pereira Ollvclra. O cas1i

Em'ontra I' no Ri�

a S!"la M:lri�C Ho-.;terne·
fiel "Cbf'<I

c, 11"ldadlH l1ara 11m CO- Sergio (Mirlam) Re�e1d"!
QUITEL. 10 - Festoiq'-dll ir\8.d" era sem duvida o ponrq

11:\'a hoje. o ele'.!;:J.lüe !e- "Ito.

travam num grupo d(' par
l<lmentat'es.

nente João Fern:1ndo S·,·
r<lllne. O di::;cutido .1": 'i' 15 _ EIII 5U:.l 110nita ',e-

dt'. n(:-;�a sociedade. '0;:0:) S!.dêncla hO.Je
pan um

�:111:i!S f'stll.t"á, u::cntece �) a� Sra. Amilcar Cruz Li. fi

cm I'odad:t.'" de

Wl'��k.. .1' U.-\ Helena). \
/

i� _ rlCg·o(má'· 'a r;�ecl'l� _ \-X\)01�d() em SU;h

r

dada lle J')invil'e estm;:B>Olíti'!"l'ines a mai", m()de!n�
sEnd:: il1fl.ugUl"atLl a 2tl:>:'"1I'i'i'11ha em OCUlOi;. a dtte:,
exp(l�ição de Flores e Ar- SC�lsseL O mun�o elega�-
te,;_ C'_;; s3!õe.:; do Hal'mo- te já está vh.itando
nia Lrra. será o põnt() nl- in�tnlações,

ENERGIA

je se reveste de um signi
ficado todo especial. ense·

jando sobradas razões ii

queles que têm o privilê
gio da amizade da ilustre

nataliciante. de prestarem
as mais eloquentes homena,

gens de regosijo.
Os que· fazem o "O ES

TADO", associando-se as

manifestações de aprêço e

estima qlle serão tributa
das à dona. Helena por tão

auspicioso ey.ento endere

çam os seus mais respeito
sos cumprimentos.

- srta. Elizabeth Delam-
bar! Fe!izol

1.100,\5 OE PRATA

Casal Vieira
Comemorou no dia 11

pp, seus 25 anos de feliz

consórcio, o ilustre casal
sr. alivio Valente Vieira e

sua exma. espõsa d. Elvir�
Valente Vieira. elemento!'
de destaque em os nOSS(l�

meios sociais, seus filho�,

���;'��r���:�e:nVi;:��dea;:� r

Usina ...
,

Cun!, da tJr1mdrn I'á):",
rosidade da Força e Luz de

V dBlumenau, integrada por eu ahomens ele capackl�de e de
.

empenho no cumpnr as de·

terminações governamentais A CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ tem para vender
��pera.se para breve o uma (1) Caldeira F:rie City, Com tUbulação horizontal de

imclo do funcionamento 3 .1/4", com cRjacidade para produção de 2.800 kg hora va-
normai da Usina Palmeiras, pOl', com fôrça de ISO HP.
com festiva solénidades de

inauguração. E nésse dia,
certamente, mais uma vez

o povo do Vale fará justiça
ao dinâmico Govérno inte
grado por homens dedica_
dos ao trabalho e comanda
dos por quem, como Celso
Ramos, ja denominadO"\ o
"Governador da Enargia"

de Caldeira
Possui uma superficie de aquecimento de 132 m2.
A caldeira está à dispOSição dos interessados à rua

Laa:o Muller, 1.650 - Tubarão _ se,

As propostas deverão ser remetidas ao endereço su

pra citado em envelope fechado, mencionando "Proposta
para compra de Caldeira".

A Companhia reserva·se o direito de aceitar uma ou

rejeitar tõdas as propostas,

Fazt'1ll Anus Jlojt·: Ao distinto casal, por lã'J

auspicioso evento, nos ue
"O ESTADO", embora. taro

diamente, enviamos os nos

sos efusivos cumprimentC':<.

- sr. OS\'aldo Gonçalves
,- sr_ Ceris Cam Cherem

Ladislau Grams

D K W
NEGO'CIO DE �(,ASIi\O

VENDE-·SE 11m" D K W VE-
IVIAG 59-60, importada) completamente no

va e it1tcil"a111cnte equipada, Tratar 'A rua

Fe]ipe Schmidt, 52) apto. fi, no horário das
13 às 15 horas. 13-11-63
...

.

" 'I< CASA - ALUGA-SE

«BIIUCI«
RESTAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARLA

-BAR
Florianóp�lis

Rua Trajano - 27 - Fone 3125 '

_I
.J

•
Assegure ao seu carro Simca - Chambord, RaJlye, Jangada ou
Présidence � a manutenção correta, crileriosa e econômica, Traga-o
às nossas oficinas especializadas, onde Você enco!1trará serviços
tecnicamente orientados e executados segundo os padrOes de
qualidade e precisão estabelecidcs pela própria Simca do arasil,

Meci:nicos treinados _ Nossos técnicos e mecânicos são

forma90s pela Escola Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência 1n
ternacional. Êle�

s1:b
como cuidar

b�
do seu carro para man

tê.
-lo sempre "m. sqluta forit'.a, s

.
pre readen.do

o máximo!

P�ças legít)� - rtf,da, a� peças 'utirizadas em nossas ofi
emas são garanfldas pelos rigorbsos tI> tes e ensaios a que são
submetidas no Laboratórío de Qualidade da Simca (onde são tam
bém testadas as peçQ5 originais empregadas na construção do
carro), Não hã peças com defeitos, não há falhas imprevista6!
Serviços completos em todos os modelos da linha Simca: Rallye, Chambortl,
Presidence e Jangada, Mecânica, Funilaria, Elehicidade, Eslofamento.

ELEG t \TE, n;wz. léV, p ISS 1... {; ClT Sflrr: I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti.

MEYER S. A.
CONCESSIONÁRIOS
Rua Felipe Schmirlt,33

Florianópolis

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci. 597

- ESTREITO ?
g'

CINEMAS: t ARTAZES DO DIA
- CENTRO -

- BAIRROS -

são josé �Ioria I.'
às 8 horas

à<:, 3 e 8 hOl"i.lS James Stewart
Javier E.�criva Eve Arden _ em _

ANATOMIA DE UM CRIME
- Censura: z.tê 18 anos _.

Marcela Yul'fa· - em

MOLOKAI· A ILHA MALDITA
- Censura: ntê 14 ano,.; _

riJ.z império
às 5 e 8 horao;
Kim Novnk -

.

Kidk Douglas

às 8 horas
- A hlBtória ue todos Os

ditadores de nosso slculo!

O� DITADORES
- Cen'!lura: até 14 anos _

O NONO 'MANDAMENTO

- CinemaScope - TecnicOlor _

- Censura: até 18 anos _

raiá
às 8 horas

,'R:oto Ikebrou
/ "FECHADO PARA INSTALAÇAO

=-,---- -'= .a........_ DO CINF......,COI'F.'''----,-.t
. \}�;êt,!"dw,éfWr1wi���\l.�ii:,.,·""'-'M;���':::::::::;;';';:::;''''''_�_.'_''l'_'-_....._...;;; _Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MTLFt6ES PARA

SORTE
o MAIOR SORTEIO

dA REALIZADO EM
FLORIANÓPOUQ

RADIOFONE
PHILlP5

DE ALTA FIDELIDADE

REFRIGERADOR

9RASTEMP
DE LUXO

FOGÃO A GAZ

BRASTEMP �
DE LUXO

De

1 MÁQUINA
LAVAR ROUPA
-

BENDIX

MÁQUiNAS
COSTURA

SINGER

10

-D6

P r i m e i r a Noite Brasileira
E' com verdadeira satisfa

ção que se assiste ao nota
ver desenvolvimento cultu
ral e artlstíco de nossa ci

dade. Nos últimos tempos,

dia após dia. sucedem-se as

apresentações erttsucas no

Teatro Alvaro de Carvalho.

São audições de piano, co

rats, teatro, animando as

noites üorlanopolítanas.
'pêrca-Ieira, dia 29, assis

tiu-se a uma belíssima Ies

la: Noite Brasileira. Foi

uma promoção do cronis

ta Carlos Salum Müller,
organizada por iniciativa

das alunas do 2' ano Nor

mal do Instituto de Educa

ção Dias Velho a cujo car

go ficou o desempenho da

mesma. O conhecido cro

nista, dando asas a SU:l

rértn imaginação e ao ta

lento artístico de que é

dono, em cooperação irres

trlta com as alunas,
-

apre·

sentou no palco, lima série

de quadros bem brasileiros,

inspirados no nossa rico e

fabuloso rotctore

ALDONE'rE AVILA

SUB bonita voz, ao som de

�u violão, cantou abrindo

e encerrando o progrnrna.
Um a um, graciosa.nen

te. desfilavam todos os Es·

tactos da União, com moti

vos ligados às crenças, coso

tumes, lendas. cantigas ali

à vida de cada um. As fano

testes belíssimas c bem ca

racterizadas traduziam o

esmêro das participantes
no prepa ro de cada enre

nação.
Cumpre.nos ressaltar, re

novando os merecidos e

prolongados aplausos, O

notável desempenho, da

interessante LEA MARLI,

autêntica representante de

.�;�
• HIDRÁULICAS

.. Ifubilllo d • .fiei.nela ,.

..
•

OANCOR S.I.lndu�l' Mlclnit.
e•. ,.....I.\09'II.t"" ........

I' ...NC;O�.lIO

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 PAUL(· E RIO DE JANEIRO
2a" 4a, e 6a, as 11.45
DOMINGOS -14.45

PARA
PORTO ALEGRE

3a ,5a. e SABADOS às 10.30
DOMINGOS-ll,15

TAC - CRUZflRO DO �lIL - SE�PRE UMA
BOA VIAGEM

Pernambuco, dançando rre- DES. Paraná, com maxixe duas alas, saindo do pnteo.
nêticarnente o oalído rre- elas rtôres. por ACELI. Co· desfilaram pelo fl\ldittSrio,-
voo mo "moemn". DALVOCI re- 80 som de Aquarela (\0 IHa·

'-----------------'

Digna de nota, foi a re- presentou o Rio Grande do si! e sob vibrantes nptnu

presentante do Espírito Norte. Anunciada Santa Ca- sos da platéia, (\f'IXPII;1

Santo, NEUSA, num cano turma. a platéia vibrou de mais viva impressão.
donblé, em exaltação a le- emoção e MARCIA. a boní- Pcí uma festa de arte f'

H'tI'[njá. ta camponesa da Boêmia, encantamento. ps nosso>;

E a "Paraíba Pequenina", dançou uma pnlka, em 110' parabens ao cronista Cur-

otimamente representada menagem à coloutzacão es- linhos, o nosso Incentivo ii:'

por MARIA ANGÉLICA. trangeira de nosso Estado. alunas do 2" ano Normal rlo

Maranhão, com DAISY num O úl1imo Estado a desfilar Instituto de aoucacno Dias

típico Boi bumba. MARTA rot o Rio Grande do Sul, Velho, e que aquela (('si a

HELENA. a cotbecora de com uma cópia fiel de marque o inicio de uma se

café. de São Paulo quatro- JADA MARli\ VARGAS em rie de outras noites bem

centão, MARIA APARECI· seu traje ttpíco. Ao que pa- brasileiras, quando, então.

DA. numa bonita baiana, rece. HELOISA em nada rt- o elenco, já com maior nu

to-segurança, se movnuen

tará no palco, apresentnn
do muitos outros motivos

do nosso pujante rotcto

dançou o samba bem rito cou a dever a linda gau

mado da Bahia. A soberba chfnha.

guarani de Mato Grosso,
MARLUCI, de arco e fie· A apoteose final,

cha, saiu-se muito bem na que todos os Estados,

dança dos nativos, bem -----------------

como ELENITA. a índia

cearense, num rito pagão.
VERALDINA representou
Sergipe, com Maracatu. IL·

DA, Pará dançou, exibindo

cerâmica marajoara. BER
NADETE, em seu traje es·

tntzadc. prestou homens.

g=m a- Minas Gerais, terra

de numerosos politicos üus-

tres. HERMiNIA, a bano

deirante do século XX, re

presentou Brasiüa. Alagoas,
terra do Lampião, com VA·

NIA e sua bonita fantasia

dançando "Muté Rendeira".

Goiãs apresentou a bonita

alegria "O Caçador de Es

meraldas" com VERA MA·

RIA. Estado do Rio apre
sentou MARLE·NE, ven

dedora de nôres e Ouana
bata. OOROTY, em seu trn

je "Calçadas pe Copaeaba
na. dançando um samba

bossa nova. Acre, represen
tadn por HELENA. Amoao

nas, por LíZIA em seu tra

je de vítoría- régia ê Amapá.
riífrl 7abttmba de --npgro. por
i\ffüHA ,JOANA. Piatli foi

repre�entado por LOUR·

ünso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOl
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO'
DATILOGRAFIA
� Baseado nos mais modernos processos peda
gógicos.

- DirigIdo pelo:

- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS. DIURNOS. NOTURNOS
Faça sua inscrição à Ruo Dr. Fúlvio Aducçl O"

go 24 de Maio, 748 - I, andar.
EQuipodo cem mÓQuina. novos

VENDE-SE
1 casn a rua Gal. Nestor Passos, :!4, terreno 290m2.

Prêco ces 2.200.UOO,OO. Nesta.
1 lote à rua Anthero de Assis, 78, 270m2, em Barreiros,

prêrn CrS 300.000,00.
1 lote na zona urbana de Canelinhn, 300m2, préço

CrS 70.000.00.
'fm!fl1' ii rua Menino Deus.

Edson Nelson de Uboldo

e Eu
Há certas corsas que, à primeira vista, nos

dofxnm Intrlgndos, levando-se muitas vêzes AOS

run!s tl('s.:ISlnHlos julgamentos. Cois�pnrecem
('nmJ)Jf''!'d�1 !lIUS que no fundo são infinitamente

:-;implr·s. Alncln estn semana me aconteceu algo
(1(·<;·s(' nencrc: durante cinco dias, uma grande par
t(l ,10 nlf'\I<: coíczes __e amigos me lançava olhares

illli:lgndOl"'<;, ('urimws e, o que é mais grave, até

maldosos. tstn porque. durante êsses citados cin
co dias, nnud -pdas ruas da -Capítal, fui ao cinema,
fiO uvrt ro, h faculdade, a restaurantes, e a todos os

rto!lln.ls 1I1F-ll.f('S onde normalmente os costumes

hllrCllf-�<; nos obrigam a ir, acompanhado por
mnn u'nhora, que multas julgaram senhorita.

Como quase ninguém a conhecia (e em rtcne

n(,po!ts todos se conhecem, a não ser alguns tnu
mos r-orne PtSrlcles, Amaral, Linhares, e outros

l'Ol1rilS, fi fofoca correu célebre e desenfreada. Os
ncun puros julpmm·nos irmãos, os indiferentes,
npennc omigos ou conhecidos; mas os fofoqueiros
romm nlém. r'ovoercm seus cérebros de suspeitas
C' trcnstormnram-nas nas mais arrojadas concluo

$.5(\".
A nOSM passagem, uma onda de sussurros Irn

PI'I'C('ptivr.ls e.omares furtivos se fazia sentir como
uma briSll incOmoda. que nos passasse pelas COSo

t:IS. Normalmente não costumo dar eeusrecnc a

mune gente. F.ntret-anto, para que alguns dos meus

omrsos não tivessem traumas de curiosidade, apre
sentei-lhes 9. misteriosa dama. necepcíonadtsstmos
por verem frustrada a confinnação de suas tão
espcrnnccsaa suspeitas, sorriam gentilmente e di
ziam: "Muito prazer, minha senhora; o o Ubaldo
nem parece seu filho!"

Mlnhn mãe, com muita razão orgulhosa, tam
bém sorria!

Mas eu, entre feliz e apreensivo, dizia para os

meus botões: "será que você está ficando velho,
meu cera Edson"?

EJCpus êsse mêdo, aliás, bastante natural, a'-1
meus intimas. e êtes então me tranquil1za.ram. Ju.-
ruram de mãos postas que eu não apresentava. ne
nhum sintoma de envelhecimento, pois minha cos

tumeira renzinzice não podia. ser temada como tal,
jrl, que ela me acompanha desde os mais tenros
anos. Quiseram enenes saber a idade da minha

genítorn, pergUnto essa que lhe fizeram mui deli·
eadnmentr-, receando uma negativa. Mas ela, de
ímedíutn, c cem muito garbo, declarou as suas 39

primaverns, exat�s c bem vividas, pois que êsse

n('�rSeto do oeultn'l'- fi tdade só as.�ntft,. pUA. soU
l'Orms frusl.fadas e de.'iUudldrlS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BARTOLOMEU I� �

-o Casal Miguel (Terezinha) Daux Recepcionou
Encontro no Altar _ Astrid e Jaison dia 28-3-64

Maracatú sábado próximo no Lira T.C.

Um das mais uonrtos ros

Unhe", de Lages, a menina.

moça 'rereainba Aparectda
Ramus weruek. que no

dia trinta de dezembro,
será apresentada à' socie
dade daquela Cidade,
Clube 14 de Junho,

A MATARAZZO
Boussac, no dia vinte r

três vai apresentai- um

dos ruaís ereaoutes desfi

les de m odes. com novts
stmas coleções de príma
vera � verão. Para isto

Já contratou ::::el", mane

quins profissionais do Rio

de Jannro- e São Paulo, Já
foi convidada a Patrones

se e a renda será em oene

ficlo de obras soclets.
Amanhã. eu conto com de
tarnts.

.. RAINHA

das Orquídeas a debu
tante Marita B:.llbi, sexta
feira. será coroada no

Clube !! de Agõsto, }'Ia

ocasião da Inauguração d�

Exr-c·.üção da A�sociação
dos CJleciosadore., de 01'

quídeas. A Cerimônia acon

tecerâ às dtz hOI'a". sendo

que a faixa será entregue
pelo Pr�lden te CoronEl
Antôsio de Lara Ribas,

FOI
I

convldadd pelo PI'esl
dente do Clube 14 de Ju
nho, Dr. Renatu VaJcnb�,
a Rainha lias Debutan
tes (Ie Santa Catarina lJ!§;}.
- VF:RA GOULART. pam
abril' o (It ..'file di!S debu
l.antes daquela ad,_;tocr:í
tlca sociedade. (!ue v'li

promover : seu radlci,1.
Dal BAILE DE GALA tR!'
veilonl (lia 31 de. dezem
bro Pl·óxlmo. O coJlIl'ist:t
aceitando (l ,=,enli) convite
do mesmo, fará rc.!o o pu"
!':ível !laTa (·dar )ln'senle
A Rainha Vem· afil'lnou
�ua pl·escnça.

media da SI'a. Kirana !"'l

cerda. uma das patroneá

ses da la. Fe:ota de Con

fraternização das Debu

tantes de S.C.

A SRA CLER

BUSCH de .rcmvíüe. �"1lI

bem prestou uma grane te

colaboração com o BAlLE

DAS ORQUIDEAS. envian-ç
do daquela Cidade uma

catva com maravilhcsas

nôres. por inteIlÍlédio, 113

Patronesst, Sra Tereza

Gomes .

NO CONFORTA.:''EL

e part.arnento (lo cas-a

Dr. Miguel Herminio 1TI!

reza) Daux. na segunlifl
feira, o men n,) MIGUE.L

DAUX FILHO, apagou
uma velinha ao S:>m '�e

parabéns prá você, canta

do 'pela De�izada que e-..;te

ve preJ:ente: em volta j:J

bolo que levou o Carequi
nha. A rtcepção iniciou as

17 huras e foi até às 24 I�s

Entre o'; inúme!'os convi

dado� do casal anfitrlãtJ'

pU$SJ destacar, ·9rns: Vera

Lemos; Léa Pirajã Mar·

tin,.;; Zenita Gu;lhos; Rc�c

Pirajá Martins; �1arja d')

Sra; ..Jorlval Llno e ara:
Osvaldo Simões Corrêa e

Sra; Walter Novo Grade c

are: Aldo Galdlno e SI u;
aras: Olga e OWia Fia

lho; Iracema Bartolomeu:

jovens Jorge Daux Filho c

Jorge Richard OlUX e muí

tos outros convidados. A'j�

mesmo foi servido um g'H
tos, jantar amertcano- sol:

gadlnhos e doces, A an F.

trtã da. Terezlnha Daux.

estava eteganusoma oe
chantum preto, ela, raz

parte da uses das TREZE
MAIS do ano 1961

ANG�:LA MARIA

PEREIRA da TUI'ma R:l

dar, na próxima sexta re-.

ra- vai rcce-ctonnr convi
dados para comemorar

quatorze primaveras.

VALVET SILVA

D'AQUINO está convi-
dando. para re-teíer 'JS

seus bonitos qu nze ancs,

que vai acontectr no pró
ximo dia vinte.

QUEM VAI

cass r no orõx'mo dia 10

às 19 hora�' na M9.tl'iz de

S1;.;). Margar-da M�rla da

Lagoa- da Belac ap- é a c<;ta

YARA GOMIDES. com o

DI', sorcmo» atone NOVÔ:L,

A ELEGANTE

ASTRID RENAT'iX e o

DR. JAISON !�ARRETO

vão rnnrca r {'nc·:mt·rl) co

Altar, ,no pçôxkno 'dIa vtn-"
te e olto de marco próxi
mo. Fui informado de que:
o enxoval é uma marsvl
lha. Em Brusque. onde ve i

acontf'cer o cas'l.I".ent�, Sf'

l'â um rio" '11:1: ... ·e'i aecu

teclmentos daq:..l"'a C:dldr

RECEBI

convite da menina moça
YOLE LUZ FARI.--I., para ti

'Sua festa de qUlllze an()�
que acontecerá no dia v'n

te 9róximo no Querênci[1
Palace. Aos .,;0nvJ'dado"
será servido um jantar. l}
primeira valsa, dançara
C:lm o seu ptll, SI' Fernan
do Fal"a t '1 ').ef'unda C')!n

o Dr. Paulo Bornhau�en.

ARAUCARIA

Desenvolvimento EcO·

nômlc:l' vai entrar em ór
bita. com Ações para a

construção ela nova sede
do Clube 12 de Agôsto.

O PRESIDENTE

MUSICAL BAR
PAljCA l'''1 ROM l'A."S,o\ 'rF.Ml·O COM :->1)" F(\;vjll.lA _ Rf<:l�NI()ES SOCIAIS

DItNç.\i'\'T ..:!" l:( ...�Uf<�TtW... - n:STI\S 1Jl':; A..'\I'IVERl"iARIOS _ CHA

'VI" .. T"'MR":ll'HI lU"'" ,urrll'l rrl "!\1� IP"rtAr1.,

Homenagem a tiberato
Bittencourt

A Socled"de Rrasilplra. de

G"o!:'r"fla abriu no d;� 30 de
(lutubro P,P. oS seus "etu5tC�

• alões, para recepdnnll' "s�o

dadoS ..eus" também niio .. _

e mãe aJmll' n" infãncla, foi Clar"r que escrevera e"68 obra
educado llor "U" avIÍ mateJ":!' '''ob moldes rigorosamente fi.

tendo feltu vs prlme1rUII ('lItu_ 10sMlcos e científicos, em trêa
d<l8 em �'Jortanópollij, d� n"de part"" diStintas, a male bra •

"eiu p"ra" Rio de Jllneiro sil"lra d,," puhIICa�iie' desde o

eoctados, todos "dmlra.Jor... l' aqui ess..nlando pra�a" em 111. "ol�'me: "Lembra-te�..r
amigos do general Ulo"ra'll nu

tenCourr, que Ioram 1J·"�tur ...

insigne edUcadOr brasilcho "1-

pr"sslva homenag"m, nol 1�Ja

qU" rel,'mbra .. n"selmcnlo, em

t'lorla"ópolis, há 91 anoS pas_

sados, d .. quem tanto auuhe

tlllnrar ., farda do glor;!"o E

rtirelto lIraslleiro e dignificar
o maristérin, a que pre�t"n OH

E"c"la_MIli1ar, à ép""., InCa_

le�ujda t plIÍ,'I'lculando_lIc na

lixada na l'ral8 Vermelha, A_

Iuno dos mais distln""J, de ca_

delea ,lCt'"eral,foltô;lIt a sUa

"ida, lUl carreira 0;I'''3J UIm?S

ae Impecír.,·e( dl",tlnçao, que

o,ui"" 'I dlHtlngue" honr" o

Estadu JIi'"tal. Vasta e educettt

�a é � llibllografill de Ljber"to

Jesus _ "mestre bondo�", I
educador e p�l' l)l�reZa e ,,�r_

fel�ão: 9"1I"'e�o eemp"c, "",_

que do b�m l"rás, O )(Ô7.(·, no

jnvernoenuverão".
Após o historla.dur �atarh",,,

'e ler oferecjdo esta ,,11& C,ItI_

ttibul�io ;"8 hum".,al(cn� que

esta""m sendo p'eslad"lI " Li
b"lato B1ltenCourt, f;o.Iarem

h«"".. ;,ido de pronUndaI n

"racão ofl�ial em ht)H\en�)(cm

ao Ilustre morto, "o:'h" u se

ne11>.1IJunas Correu r"�u.\!"rl

,s nohre" qualidade_ dn h".

AH'""g ..adO, eh. t;'rm'�S 11,is,
'1"1' (l �"U Irah:olh" ri��r., •.• ,"�

t11l';ndo "xcelenle hiu'!;f•• f'a de

Liberato Bitt"nl'tH1r,_ .\,,,<13

nutr"""rad"res II ..r.I1" s .. 'l "on

("rijn à �olenld�,l ... r�I·.".hr,,"

dO {'Om" wnti1!oS �I""," "" {'n_

mllradK" d .. Lib"r:l)" fh(fpn.

COD't, n"tá\·"i� epi�Iírl_:o; d" vi

da, jnten"amenle "r"i�a·l" ""

'«'r\'i�o <b plÍtrio, d9 ('"I�rI"en
<.. iluijlr" (I"" t .. «o at'dk'da

di', ,'0",0 I'dncaduT. ,lI! dj'Í�lr
-------------

Um do� mRi� pre�lic;l"s"s e�
tahe l ..dmen!Os d" .. n�ln'J dll

Inth!:'a ('apitai du H .. "úhlic',:
n Coltl�lo 28 de <"t�mhr.l, só
.. qutpará.-el aO IInt!.::" ()"('I!'jo
Naclnnal, onde " .. fnrm"u u ....

IQ'flo -tll!' l"�'tnen". �inl"a
tOmO es�r""e, com lã.... p,..,,,rie
dade, n aUIOr da Hi\tôrl� da

Ut�ratura Catarin.,nse Jiro

r('5S0r ArnaldO S. 'fhill!:," ln''',
presente também à ,"�1O"r.i�1

se"sii" de 30 de olutubto lilti
mO. d" SOCiedade Hra�i"';� .• de

G(!o'!'r"rja, usou t3m!:':", dll Jla

'livra par" reivindi<'dr pau tl

Sf'u Estado natal" hunr" de

haw'r sido O ber�o "e Llhera_

lo Hittencourt, a Cuia hiov;ra
fia ('onsagrou s"iS plÍ!!'ina51
da obr....m apTe�", n<ls (tuais
�" diz. " respeito da "ida de

tão eminent" intl!l .. rtual, "que

nHS�ell em FloTIBnóp"H�

30 de outubro de ))169, ' ..ndo

filho de FrancisCo Bitten�Our
" !l, Maria Bernardln" Duarte

SI1"a niuencort. Orl;;" Ui' pai

�RajA9' €hI S "ulUlr

�! (OIfi{GQIf.g OllUOlR ,ft
\'1 .{P.J'Il

... frlll<lllI'" ......... ·IJ

NADA Df

REBITES!

Brasil, é o curso

_ O caminho mais certo para ingressar no Banco do

"R E C O"

RESPONSABIJ.,IDADE. EXPERI�NCIA, CAPACIDADE,
ORGANIZAÇAO

-

_ Direcâo dos professores Alfredo Teixeira Sobrinho,
Carlos Passoni Júnior, Job Valentim e Silvio Lehmkuhl

Meyer, todos do Banco do BrasiL
- Inicio do curso: Dia 1·12,(;3
_ Local e norãrto das aulas: Escola de corneecto São

Mflrcos (Grupo Escolar Lauro Múller), díüriamente as 19

horas.
_ Inscrições para o curso: A partir do dia 20·11-63, na

Escola de Datilografia R.emington, ii. rua Victor Meireles,
_ A'!'F.Nr-AO - Apenas duas turmas - número de

vagas llmitado.

Juízo de Direito da Segunda Vara
Cível desta Comarca

.EdUaI;de Praça tom o prazo
de dez (10) dias

O DOUTOR OSWALDO GLIA S.A.:
AR1!:AS HORN, Juizo de

Direito da Vara oe Fa

mília e Sucessões, no

exercicio pleno de cargo
�

de Juiz de Direito da ::"

Vara Cível desta Comar

ca de Florianópolis, Es

tado de Santa Catarina
na forma da lei etc.

FAZ SABER IIO!:: que o

presente edital de praça
com o prazo ,de dez (lO)
dias, virem, ou cêle co

nhecimento tiverem, qu�
no DIA 22 DE NOVEM.

BRO DE 1963 às 14,00 HO

RAS, o porteiro dos audi

tório", dbõte Juizo trará à

pUblicação pregão de ven

da e arrematação, & quem
mais der e o malar lance

oferecei', sõbre a lmpor-

tãncla de Cr$ 1.150.000.00
(um milhão cento e cin

coenta mil cruzeiros) va

lor do bem penhorado 'I

CUNHA & CIA, <lOS aut0l,
de AGão Executiva nO 762

que lhe move IND'OSTRIA
e COMÉRCIO SENAGA·

"Uma camíon .. ' a marca

RURAL wna.rs. 60 HP,'

motor V. 4".725, relaMvcl-,
mente em bom Estado .:Ie

ce1l5ervaçã:l. com exteçã0
dOs pneuDlstlcos "ue estão
velhos, com pint.ura ver

melha e creme, placa d�

São Jose com .,0 4-90-58,
avaliada em CrC;

1.150.000,00 (um mllhãJ
zeir-os).

E, 'para que chegue :.to

conhecimento de tOd0S
mandou expedír c presen
te edital, que serA afixado
no lugar t:le cost:Jme e p:.J
blieado na forma da I�L
Dado e pa�ado nesta ci
dade de FlorlanópJlls, aos

cento e cincoenta mil cru

quatro dias do mêr de no

vembro do ano de mil n,"·

vecentos c sessenta e três
Eu. Jair Jasê Borba, Es

crivão O sub�crevo. (Ass)
Oswaldo Arêas Horn, Juiz
rle Direito. ,

Confere tom o original.

JAIR JOSÉ BORBA
Escrivão

lOTE
VENDE·SE ÓTIMO LOTE PARA CONSTRUÇÃO.
TRATAR FELIPE SCHMIDT 21 � ALTOS.Ex1ja em seu CA.l'"O

Lona de freios "f'OLAOAS"
- 6C% mfis no aproV�t·l· =-::-

_

m,nto do, Lon., BOM EMPREGO
MOÇAS COM INSTRUÇAO GINASIAL OU EQUIVA

LENTE OFERECEMOS ÓTIMAS COLOCAÇÕES. INTE·

RESSADAS QUEIRAM COMPARECER DAS NOVE AS DEZ

HORAS DIAS ONZE E DOZE A PRAÇA QUINZE DE NO

VEMBRO NúMERO OITO, FALAR COM SR. AZAMBUJA.

CASA DOS FR�lm
Rua 'Santos Saraiva. 453

F'RTR1<:I'J'r'

IIIt1encnUn, �l1perlor II (["a- ainda"" Snl'S. Dr. JOd'; l:ulma_

Iro dnl!naS dc ollra6, "ntr" aS rã"s, Generlll Argolu 05..')0

A me"a qUE presidiu a Sr�" quala, 1I1ém da" de �arát .. r dl- Dr. M. Abelud e ur. 'lado
-----

"Mtal'a formada pelO presid",.b dâllc", siibr .. h;"'ór1a, arltmé- Figueredo, ".and., por ,,)tjn,o r--.--------------'--,llerhe.-t .C'om"barro Reld>"rdt) t"'", ):e<>nldria, �t�. Sohrele,am da pala\'ta o ee, "orond Li]]" ---

�12
-

A
.

�G ::---
pelos Snrs. Ministro 1�"n>S�"··"'� de crítica, "a�ad"s em ,,5.

latO BiUen"UUIl F:\bl Ql>e, "_-'-:;;U·fC8IE DE DSTa""m". Alm'",., W,,,h1.,,,, 1'1" ,,'.... 1. 1""',,dJ,,'I. modo,," m,."",'''''' I"" �:L_ ... I _!l._IlII_
....-�,I"'''Y II" Ahnelda, Gener:tJ J,,� �"h urIC"tn�à" murlll e fil,,'ó- fundamente gra�o 11 todo! t'e..

1 � � __

:
��s Corr"ia e "nrnn{'1 Lit",r"to (,ca .. d,' ,·unbo allruistlcu. Em IaS homenage :t'i pUrit:.das.
flittencourl Filho. Na a.''''sl�,l_ _":1 "NO"a lIi�tlÍrl" da Ltrera- seu pai e mestre. u-- -"

elll, além de admiradO!""� """,1_ IUt:1 tlrll.jlelrn",.. d�p"is de de_
A

:;:',�;�:::,',::�::::E:;:::,:�;: Concurso pa-r-a-e-s-crlturário do D1a�2� ?,���!�e: _O�m�,�m�u te
f('Ccntem ..nte �al�dda.

Amo

"Banco do Bras:1 S/A" Dia 19 - 'perça-Peíra - Cinema - A Couraça Verde
1

Dia 26 _ Terça .. Feira _ Cinema - Já fomos tão te-

uees.

VENDE-SE
UMA CASA DE, MA'T'ERIAL SITUADA A RUA PROF

HTM",ETO DAMIANI N· 21. TRATAR Ã RUA BOCAiU·

VA,83.

CASA - VENDE SE
Vende-se uma casa de material situada

a rua Júlio Moura. Tratar a rua (i.pneral Bit

tencourt, N. 112.
._- - - -_- -- -

DR. SEBASTlfiO MOURA
t:IRURGIAO-DENTISTA

CLfN ICA DIURNA E NOTUR,NA
Ex-Dentista do Seminárío Camiliano Pio XII de S, Paulo

rratamento.fnrtoter peja Alta Rotação - Prótese
HORAHIQ: Das r.,�O às 11,30 e eas 14 as 18 horas

j'2-s h e 6' FEIRAS ATÉ AS � 3(),

R,OA NUNF.5 MACH®.·7 ESQ: .JOAO PINTO

---------:'�----

ANOTE _ GUARDE - VISITE
DURI-BLOCOS

ANOTE as vantagens: mão--d.e·obra é reduzida em

10%: o \.empo de const,rução é 70% menor; material

mafs barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebOco, As

par�des não deixare passar roido, umidade ou calor e têm

�urabilidade ilimitada.
r.UARDE o endereco: - Escrit.Ório à Rua Felipe Sch·

midt 34 1· andar, Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

Salr.a.
VISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certiiln'"

6e pessoalmente. de Que você mesmo já pode iniciar sua.

cCI,!':trucão.
DURIEUX & CIA. LTDA

Fáorica de blocos de cimento - tijolos de concreto -
com encaixes -

Ora IARA nnll A NOrETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

A.tende sômenlf' com 0<"0 marcada das B às 12 hor..
Método p!jcológk� moderno·especlalizodo para crion
cas
Alto rotação
Aplicação tópica d.. tluor.
Atende senhoras e crtonças.
.. êJas 15 às 18 horo�
011 ... Vi" loro•. 30

'-Aula Particular
Pnl'ftHrues e Matemática. Informações à rua Souz,P

Iõ'rAnea. 20 - lone 35·3!>'

REI-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade Indastrial
R�IIE'O 4e marca, "atentQ , !toe mvenç40, rtame. �
...,.ct4t1, tUulot .:k utabele(1mento, tnriçntaa, /T",a. da

propaganda fl maf'CQI Ck uportaç40.

BUli TAnenle SilveIra, 29 _ 1° andar -

SALA' - tALTOS DA CASA NA•• _ n.ORIAMO'
POLIS - CAIXA POSTAL, '" _ FO�E 3912.

Expresso C R E S C lUM E N S E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA _ SANTA CATARINA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE'
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo _ Santa Catarina e Porto Alegre ,. �

Cnmo Guilhon; Solan!!f'
Pirajã Martins; Alice Pc

treJli; S1'tas: Rosa B,abaij

Rt'.s; Arlete Rocha; Sras:
Ruth Rocha; Janice Daux:

Jane DalL"l:; Nadir Paralsú'

Neusa Silva; N:\dla Dl

mntto_�; Gigi Elins; Doris

Daux; Sandra Daux; Au

re:! Cout�; Lêda Cour:);
Jovem João Carias Rupp: do Lim T.C. SI'. Anton'J
Sr. Aldo Gonzaga; Sl'ta Ap::-st!;]t)· na hoite de De-
Alai(le Pereira; Sras: Eri- mingo. l·tcepC':lnuu a Rai-

O DR. JOAO ca Fj:;r, Virgínia Borb�: nha e Prince�as das D"-
BAYER l'esid�nte Sara Abreu; Diva Guilhon; butante.s Catadnenses, Ve

Tfjucas, :ll'estnu valllJ�.1 Yulanda Guilhon; Dr. NeJ- ra Goulal't: Elio:o.te Buerger
colaboração com o Ba I� sos La Pm'la e Sra; Luiz Eva Maria Lh;bõa; Mal'Is9
da� Orquidüaf;, env!;lDl1o.J Daux e Sra; Miguel Daux Moslman; Marila Blbi;
gentilmente quatr, caixas e Srn; Snlvio Gllilhon (' Mada Beatriz Vjnhai� t
com belbslmas plantas. ,\ Sru (vüvosl; Dib Chtl'en: Edy Alvtll'cZ C�hral; Rai·

_'u_Ii_"_ta_,ã_o_fu_'_"_'')I'_'_nl_'_''_,_s,_._;_C_'_'I:_'.,_",_lm_e_id_'_'_nha das Orquídeas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Soviéticos continuam aperfei
çoando armas nucleares

WASHINGTON, 11 (OE) da num relatório do Centro "". siste�a operacional só _Admitem .que os russos

perseguindo um progres- de Estudos Estratégicos da sera possível dentro de al- aao conseguindo lograr CO�
� del�S.iV.� O�OCi����t:s:: �o,::�rs:::i:dOde

osG;��:� ��san:un�i:� o��:n!:a: :�ea�:aSeq��;���e�e ;::�
:�t:;:s e��tão decididos a de vista de peritos milita- instalações estão conclui- "es, estão canalizando re-

fabricar uma bomba de ��e:aC�vi:e:U�a��:�tões de da�. relatório contém pare. �����:da.::Ôbr�nve���:I��:.
J1lil.arn;:�:�:� �sq�a:iSSU�: Sôbre os antifoguetes rus- ceres de Robert Kllmnrx des completamente novas de

���i,�:�:it:�,����: ���'ad:X;�!d����::=:;��: l;:�:i:��;tO L7;;,:,�O;f;,: ::�':;:�:::::'��:::r:a��
___

em Mosc0'f' tor do Instituto de Estudos anos, e sua teoria funda

Sino-Soviéticos, e Generel mental é que se pode con

Charles Palmer, ex-coman verter tódas a matéria em

dante adjunto aliado na energia, com cem por cen-

Europa. to de eficiência.CASA OU APARTAMENTO

Procuro para alugar. Tratar nésta

redação com Osmar telefone 3022

A Situação atual da Reserva do

PJ 'DUQUE DE CAXIAS'
Relatório apresentado ao De

partamento de História da Fa

culdade de Filosofia da use e

ao Instituto de Reforma Agrã
ria de Santa Catarina pelo Prof.

Silvio C. dos Santos, da Ca_del
Ta de Antropologia, e referen

te a invasão de terras que ali

está 8 ocorrer.

INTROJlUCAO:

A tribo Xokleng ocupava outrora as terras ca

tartnenaes tocanzaoes entre o ntorat e o planalto.

especialmente os vales do ltajai, Tijucas e TUba

rüe. Com O advento dI!. colonização, em 1829, aquê

les vales começam a ser explorados e, em pouco,

Iníeíava-se uma compunha 'no sentido de eliminur

os silvicolas das terras que se pretendia ocupar.

Com o incremento da colonização, o território

indígena foi send<\. ocupado por uma frente de ex

pensão da sociedade nacional - Crente de expan

são que se baseava na pequena propriedade e que,

pouco a pouco, ln abrindo clareiras na floresta,

nxendo-se pelos vales acima."

E' 'somente a par!.lr dêsse momento que os

Xokleng passam a constituir "problemas", a rea

gir contra' a invasão dos «ctvílízados". As ccrrertes

indigenas__rnarrHie -ma,is OORIit&l\tetl e erd cosere

partida os "brancos" reagem com as "patrulhas
de pedrestes" ou com a contratação de "bugreiros"

para afastar os Indíos.

As fontes históricas nos dão idéia do que foi

a luta travada. O colono odiava o indio pelo cons

tante estado de insegurança em que era obrigado
a viver; por sua vez O Xokleng era levado a rea

gir às perseguições sofridas por razões de sua pró

pria sobrevivência.
Após tentatlvas diversas .rorem os Xokleng

pacíncedos por Eduardo de Lima e Silva Hoer-

�:n��o����: d::sm:n��:�:u:� e:{4ãOded:ei:;�;�
de 1914, travou o primeiro contato com a tribo

nas margens do rio Plate, afluente do Itajai do

Norte.

Colégio Catarinense

Ministério da Educação e Cultura
EDITAL

EXAl'\tE DE ADMISSAO - 1964

(a) Pe. Berlholdo Braun, Sol.
Diretor

Ir, José Jadir Hartmann S.J.

SeCl'et<Írio

fLAMULAS
Ccnreccionc-se quOlqu81 quantidade. no me1hw

cueucoce e mtl'nOJ preço
•

Ed ZOhlfl 7 (I 0";00' aDIO 10 I Fon. :t:A9A

"Banco do Brasil SIA"
EDITAL

CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO

o BA�CO DO BRASIL S.A. faz público que, de 25 a 29

do mês em curso estarão abertas em sua Agência desta ct

dade, ii. praça XV de Novembro) as inscrições para-o con

curso acima, a realízar-se em dias, horário e local que

rão oportunamente anunciados.

O concurso constará de provas de:

PORTUGU:6:S
MATEMÁTICA COMERCIAL
CONTABILIDADE BANCARIA

DATILOGRAFIA

FRANCJ!:S
INGLJ!:S

Não haverá prova oral. Será obrigatório o uso de ca

neta esferográfica ou caneta-tíntetro.
As provas de Português e Matemática Comercial têm

carátcr .eliminatório e nelas será considerado aprovado o

candidato que lograr a nota mínima de SESSENTA PON·

TOS
Ae;r:::�:�:�il6grafla será feita em máquinas torne

cidas pelo Banco, facultando-se ao candidato a escolha den

tre as seguintes marcas:

REMINGTON RAND

OLIVETII

Gerf'llte

210 LITROS DE
CAPACIDADE

QUALQUER COMPRA LHE DA
O DIREITO DE CONCORRER

rr

_�_��.��v�: .. :,.':",.

NÔVO E POTENTE
COMPRESSOR

':l.l�?·'

TV EM FLORIANóPOLIS: VOLTA TELE ... VISIONÁ.
RIO -Mas desta vezerrou o pulo. E' que enveredou por
caminho perigoso: a politica, assunto de que não se trata
nesta coluna. Nem polKica e nem religião. Ambos os te.
mas fogem inteiramente á finalidade desta seção.

Também insinuações sõbre cinema e emissoras não
procedem.

O que deve fazer é esperar com calma efsenção de
ânimo o resultado a que vai chegar a comissão nomeada
para entreg.A· seu relatório a respeito do momentoso as-.
sunto, que aliás está interessando toda a população.

E por essas e outras razões, sua carta deixa de ser pu
blicada.

E se voltar, além do pseudonimo deve trazer seu no

me com firma reconhecida.
De outra fórma será chover no molhado ..

DE PARABENS O ENSINO PRIMÁRIO DO ESTADO
- O pronunciamento do diretor do Serviço de Estatística
do Ministério de Educação e Cultura, porf. Ovídio de én
drade Junior, acusando o recebimento do oficio enviado

pelo DEE teceu elogios ao referido trabalho, enaltecendo
a ação do Govêrno do Estado na escolarização do nlvel

primário, elaborada sob a orientação dos técrlu:os em

Educação e Cultura.

Está assim de parabéns, o Ensino Primário de Santa
Catarina.

AGORA QUE A CHUVA PASSOU ... Deve a nossa Pro
feitura começar a trabalhar no sentido da recuperação

.
das ruas da Cidade, não esquecendo de dar um aperto nos

proprtetãrfos das calçadas em várias ruas da ·_Capital, que
se encontram em lastímavel estado de conservação.

A rua Esteve Junior, por exemplo, que é mesmo
desleixo completo.

dado de Santa Catarina, faço público que, estará aberta

na Secretaria do Ginásio de Aplicação, do dia 11 a 22 de ---xxx---

novemhro, dlàrlnmente, das 7,30 às 11 floras, jnscríção pa* .�.
ra. os Exames de admissão ao Ginásio. i

((,
POUCO CASO PARA A LIMPEZA DA CAPITAL - Ain-

A rnscrtcêo será feita à vista do requerimento dirigi", da ontem assistimos um fáto que bem demonstra o pouco
do ao Diretor e serão necessários os seguintes documentos: I

�S9 ;çom que se trata a llmpêza pública.
fi) - certidiio de idade. . \l 'z-f: !r.J!ove e trintai' horas.

.

b) - ntestado médico. ... �'I'J1rrl �Mp .. prjcedia á varrição do interior" de um

c) - a,testado de vaCma antlvanóhca. I_tá'h! It>pe �cJimjdt logo após haver passado a

.•
Para que chegue no c,onhecimento dos interessados, arto refeitura.�pé1s em profusão' foram para

lavrou·se o presente Edital que será afixado nesta Foculda· e dali 'para a s�etá.'·Como ventava, toda a suo

de c mandar·se·á publicar nos jornais de Florianópolis. 1e ril4illlespalhou pela rua.

GinásiO de Aplicaçito da Faculdade de Filosofia, Clên· Ai está um fáto que merece a atenção da Prefeitura

elas e Letras dl1 Uni ..crsidade de Santa Cata�ina em cin- Caso de multa, de acordo com as posturas
co de novembro de mil novecentos e sesSenta e três.

J!: vedada a Inecncêo:
11.) - por mandato ou por intermediário, ainda que

parente; e

�) i�C��Ç�:�:��:i�a�� :':0 1���ini��ras às�15.45 BQ!;&S,
..---------"'i"'---�----------------__

diàriamente de'� 'à,� 1iJel'4Í. -êe�4pe1e
que, presente ao ato. satisfaça as seguintes exigências:

a) _ à data do início das ínscrtções não haja cornpte
tado 29 anos de idade. O que tiver menos de 18

anos, em caso de aprovação, só poderá ser nc

meado depois de atingir essa idade e desde que

satisfaça os demais requisitos regulamentares;
b j _ pague a taxa de inscrição de Cr$ 1.000,00 (hum

mil cruzeiros);
c) - apresente urn dos seguintes documentos:

I _ certificado de alistamento militar, de reser

vista, de isenção do serviço militar, ou,

ainda, carteira de identidade do Ministério

Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica;

quando se tratar dp militar incorporado,
oficio do Comandante permitindo a ínscrt

ção;
II _ prova de naturalização; se não fór brasí

Ietro nato;
d) _ entregue dois retratos recentes, iguais, de tama

nho 3 x 4, tirados de frente e sem chapéu.
O caadídato deverá comparecer ao local das provas,

previamente determinado, com antecedência mínima de

TRINTA MINUTOS da hora marcada para início de cada

exame. Sob nenhum pretexto será permitida a entrada do

candidato que se apresentar depois de dado o sinal para

distribuição do tema.

�m.
to a�:��::�:�u:re !:o::��asne�i=::�S� C:�i�:
mate. a ausência acarretará a nota ZERO.

I� _ INSCRIÇAO: a) Data: De 27/H a 4/12/6'l. - Das Considerar·se·á aprovado no concurso o candidato que,

14,30 às 17,00 horas; habilitado nas eliminatórias, obtiver a nota final, mínima

b) Documentos: Certidão de nascimento (11 anos a de SESSENTA PONTOS, determinada pela média ponde.

completar até 31 de dezembro de 1964). Não serão eceues rada das notas atribuidas a cada matéria, tomando-se por

públicas formas, nem "para fins escolares. base os seguintes pesos:

Atestado de vacina recente; PORTUGU:tS

Atestado de saúde tcncten: MATEMÁTICA COMERCIAL

Certidão de Batismo ou equivalente; CONTABILIDADE BANCÁRIA

c) Taxa: Cr$ 800,00 (oitocentos Cruzeiros) DATILOGRAFfA
d) Observações: 1 - Todos os documentos deverão INGLJ!:S

\ ser apresentados com as firmas reconhecidas, menos a FRANCJ!:S

Certidão de Batismo.' O julgamento das provas terá caráter irrecorrível.

2 _ As inscrições somente serão efetuadas após urna A aprovação do candidato não implica Obrigatoriedade

entrevista dos pais (ou responsáveis) do candidato com o de nomeação, visto ser o concurso simples processo sete-

Padre Prefeito Geral. tívo.

II� _ REALIZAÇAO: 6/12 - 'Português (escrita) - Assim, reserva-se o Banco o direito de aproveitar ou

8,00 horas não os aprovados, obsérvado o prazo de dois anos, conta-

9/12 _ Matemática (escrita - 8,00 horas dos da data da realização do concurso.

10/12 _ Porto e aMt. (oral) - 8 horas O candidato aprovado sõ será nomeado depois de he-

Obs: I _ A prova de Portugues será eliminatória, de- bilitndo em exame de saúde feito por médico do Banco, ou

vendo o candidato tirar nota igualou superior a cinco na da confiança dêste. Será admitido no cargo inicial da caro

escrita. Haverá obrigatbriamenle prova oral de Português; reíra de Contabilidade (escriturário "inicial"), com os ven

de Matemática, somente para os candidatos que não alcan- cimentos mensais de Cr$ 71.200,00 (setenta e urn mil e duo

earem grau cinco na escrita'. As provas de História e geo- zentos cruzeiros).

grafia serão somente escritas. A inscrição do candidato importará em anuência ilp·

2 _ Será considerado APROVADO o candidato .que pUcita a futura designação (se aprovado e nomeado) para

Mcançar méd).a igualou superior a cinco em portugues e .servir em qualquer AgênCia do Banco, bem como à poso

Matemática e três ou mais na escrita de História e Geo- slbilldade de ser transferido para outro local qualquer, em

grafia. oualquer tempo, durante a vigência do contrato de traba·

3 _ Os alunos reprovados poderão retirar seus doeu- .1ho.

mentos a partir do dia 16 de dezembro. Inscrito, considerar·se·á o candidato ciente das condi·

4 _ Os candidatos aprovados somente poderão ma· ções estipuladas no presente edital.

trlcular.se na I' série se no decurso da mesma não via- Não serão aceitas inScrições ,condicionais.
rem a completar 14 anos. I Local das inscrições: Sala da Fiscalização Bancária, no

Florianópolis, 7 de novembro de 1963. Edificio Schf'idmRntel, à rua, Saldanha Marinho, esquina
com rua Tiradentes.

Florianópolis (SO), 8 de novembro de 1963 ,

José de Brittfl Nogueira

A França vai emprestar a Vênus
de Milo ao Japão

PARIS 11 (OE) - O 00'
vêrnc rrancês anunciou

que a estátua de Vênus de

Mllo será emnrestada ao

Japão. em 1964, curaste os

Jogos Olim9lcos. Será fir

mado um acôrdo em rela

ção aos meios técnicos pa ======"""=

::táOtU:m::;:ue d�:ti��mo:� '--S-A--O-O-R-O-S-O-'-""Japão, e seu regresso à �

França. 80 CHE ZITO
O transporte da Vênus .... ...J

exigirá maiores cuidados e

providências de ordem

técnica que os que foram

adotados quasdo se em

,p�e.stou ao's Estados Uni

dJ'S o quadro de Moca

Lisa.

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

Universidade de Santa Catarina

Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras

EDITAL 14/63

MARCA PRAZO PARA INSCRJÇAO NOS
EXAMES DE AllMISSÁO'

De ordem do Senhor Diretor do Ginásio de Aplicação
da Faculdade de Fil030fiu. Ciências e Letras da trníveraí-

Luiz Henrique Mendes dt Campos
Secretário

I BAIRRO BOM ABRIGO

17·11

Thendoro I\liroslcj

Subgerente

,���I��l:._4.�j··1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

mérica Desistiu de Concorrer às Regata

,-lo

o

JUc\�ên:O�:rad�: �:��!:,:t:�U��i�-
nua em pr('p�ratin'$ \"i�ando a

Sita participação na J>r�1imi .•
nar de São S:h-estr", qUe deve_
rá Ser r��lhado nos prilJll'iw.
dtas de dezen:-".ro.

Elnborn, ext:�uflól!lmente,
cientificamos ao sr EUrico
HOstcrno de cue (I píi;eo de ,-c

tcnmos seria corrido. apenas
Coono atraçã(l, não contandu pon

tos, conforme tlvcnlos oportuni
<lade de saber.
-Mas. o alto mandatári!> :,ldis

ta informou 't"", para (I clu_

be,opál'eu úOflclal.poisaté
(I momento n'o recebeu qL/III_
<I.'\"r ccmuetcaeão da J,'edera_
c:üu A'luâUea II .. �atl!:l Cata.,_

na, dando ciê''''.a de Que I> P!Í_
eco destinado ii vt.rs sc de n'_

teranOs seria apenas atra�;;o.

A diretoria do CI"h" de Re_
gatas Aldo Luz não cone6eda

com a Federaçfiú Aquálj�'l C!.�
aSnta Catari"a Que fi··�, no '-Un8

.....r do programa c'o C"ml'''Il_
nato de Remo U mt,árl'-' tl" \'c_

teranos, valendo ':l)ntos,

Disse ã rel.'0rta,;mn o sr.
Er.rlco Hos;.�r,,,i alto I",:.-.r
.Idl,sb. <lue � et.!,,, 1<'111 .' "á
,eo cOmo oficiaI cOntantlo por_

�nto �on�os para a cOnllllig
ta dI) cet"a� m,ixi,'l'

nol!lgem hanig:t-I'lr<i ....

:<: x x

Segundo "-,,t,mos fala', o

presidente 'lo Clube Nául;�o'

AldQ Luz I,od"r:' tQm:lr medi_
das dn\stlca,,; ""ntra a I-'cd�r.:_

I;ão Aquática .Ie Santa Cata_

rina, uma ve.• fl.u", nãQ cun"r'rda

que o pâreu de ,·p.tMe"C,� H'

I,ha a $e' .:IiSí"·�'''!'' dcnlru do

prOgrama úfi',jal d� FASe,.
�alendo pontJ�,

Campeonato Pau�sla de Futebol
o campeonato pnulift" te\'o

lIegujdamen{e com a rt.'aHZ!l_

I·'inlllmente em I'irllcicabn o

QuinZe de NO"emhro venceu au

Sih Dento por l' O,
PIWXIMAS RODADAS: Ola
\.1- E9portlva" Noroeçti'.

..io de mais jogos.
No cotejo númolo um I> São

Põlulo, I>ste'ntando II """,l�:;_" de
lider ISOlado do c�'t,,<:,'� en

ffentQu c "m(latou em llaurú

contra ° Noroeste Im, 2" 2.
Em mbclrào Preto .) Ct'rin_

tianl; ,'oltou a ,perd.,)' Il,ni� c!oi�

pOntos agor" diante d" Comer_

ciai quando perde:l p<,la cOnta_

�em minln'a.

Dia Ir; - Quinze .!� NOVl'1l1hr'{
X PlIlmeiras,

daT,
SãO Bento x Ferrflvjárin,
Guaran., x Portu&,u"",,\
Jabaqunfax Juventuij

COrintlanlil x Sio l'alllo

Na tUa Javal'Í" JU\'�ntus

.en!leU ao Botafogo lie lUlje{-
rio Preto por 2 x 1.
Em Camllin<ls o Guarllni pas_

lOu pelo .labaq"'lr'l marc,ludo

'; �"","(i," �,m"l" , .. ICHfmHO. NÃO!
casa

-

aplicou treme.h ·:1)le:l{l�, C � fi � '1, I '!' O !

rrunense que em 18 jogt,s
sofreu apenas seis tentos j

em 37 minutos vE'Ío a ser 1vasaca a metade das vê
zes dos restantes ecs jQ"gQl,
já disputados.
Vitória justa do clube

botafoguense que assim
volta ao caminho, em pe:
seguícão ao tricampeona
nato, Roberto abriu a con

tagem cara Qual'entinha

Próxima rodada:
do: Vasco x Flameng\
Domingo: BJtafogo x

Bangú
Ftumtnense x Olaria.
América x Camp')...or!l.;)

de
Bonsucesso x Portugue-

sa

Canto do Rio xMadurei

Notícias da Guanabara
Rio (ON, - cortesia da

Cruzeiro do Sul - O Grê
mio de Porto Alegre já te
le.Tafou à CBD cJllc')l'dan
do com as datas de 18. 20
e 22 de dezembrO para os

jogos semi finai;;; com o

Sanúos. pela Taça Brasil.

-A FedJração Haliana :
diu a aBD resel'VQ de 390
cadeiras para o jogo entre
o Milan € o Sanros no Ma
racanã. para os t::Jrcedores
que virão da Itilia aS$i.�
til.' ao jogo do ano. Por ou

k� lado � Santos pediU
dez passagens Bueno.s Ai
res Rio �ara os 3 juizec;
que reftrirão a partida dlJ
dia 14. € mais dirigentes
da AFA e CSAF que .'!t:!rÜo
convidados d. Sant'JS.

embora os europeus este

jam un'ctos e coesos para
que o nome saia de um dos

dirigentes europeus. Con
tudo Espanha e Portugal
apol<lm decididamente o

presidente
_
Havellange.
/

O Prtsidente do E. C.
Bahia que está c'assificado
para as fin a is ca Taça
Brasil, vai conseguir com

os dirigentes do Flamesgo
o emprésmimo dos Jogado
res Dida e Foguete para
as r-eleja� finais da Teca
Brasil.

.

�

Paragúaio €x jogador do
alvi negro carioca.. assumiu
juntamente C'am ('arllto Ro
cha rda velha :;rusrda) �

direção técnica do alvi
negro que passa por séria
cri�e face ao;; ultim()i'; in
'.'iUcessos. Danil:J recebtu
cerca, de 1.500.000,00 de h
denização, A derrota fren
te a Portuguesa foi o capi
tulo final da carreira do ex
técnico do Botal1ogo.

be Náutico Riacbuelo- il:-

de Âmanhãl

Sába- liam Maurícío de Barros r

Orildo Lisboa.
1961 - Aldo �EZ - z-ü

'I'remel e Orildo Lisboa.

196� _ Mar�elli - Sid
ney Maurício de Barres.

Ao contrário do Que se a

nuncia Pelé deverá mesmo

jogar C'ontra o Milan no

sensacional choque do dia
14. O avante �antista que
tstava com pequer1â disten
sã<l já está praticamente
curado e sua presença é
quase certa. O que assusta
não somente é a queda je Dia 14 na sede da FCF

produção do quadr.o San. 'Será organizada a tabela
tista no campeonato Pau. para o próximo Torneio :aio
lista. de futebol; Sfio Paulo. TOdo.;; os dln- Na noite de hoje, nü estádIO Um empale da;" t:tutu ''0

O preslçiente da CBO gentes de clubes que par�i de Maracanã, efetna-IIc o 1:0_ .Milan, enlluanto que lima' 1-

João HaveUange tem pos- ci arão do �omeio deveri'UJ tejo decisivo euire., 8;on\I)S, Urja da Santos ror�a!â Uma AO ADQUIRI)J UOlS LI1'.ROs...DE eAR!LLAN�D!l-!tA.N:r_E
I;ibil�(rades de c11egar a C� 11" pi·,,�rntc�.à reunià'>. (",,,pt·f,o Sul:mwr"'''nv ,. ri" tuccir" .,�rt;,l� """'� , .. r;', ,'- tSTE l\H:S \,oel;; . J.E\':\H.4 lNTEIR.\\JE:\,'.H·; r;RATIS

Pr8<;id?nci:l. da FIFA. muito �lil"o, """''''>'\0 <ia ;':11r"1'a. fdn,,,in �" 'l"r.",,,,,'. ti".' Fflf,J,"ST'llA F:'1Bi\1,,\GEi\'1 flE H(lI$O

".Ig���,,�.,�,,�, ..". l'''''',·"i ""'i\iõ"�'imJ:,y,�!;'j,t\t:��}':,;'II;-'""V�''''''''!'':�'

19M - América (Blume
nau) - Harrv Weisember
timoneiro e remadores Da
niel Soares Arno E. Mar
tin. Retwal Koch, Haroldo
Uessler, Newton scbwense
Agostinho CiprIano, Hans J.
Post e Pedro Curbani.

1961 - Martlnelll - Jo
bel Furtado. timoneiro e

remadores TheorJOI'O Ragé
rio vanl. Erích Passig, wal
rrecto dos Santos. Ernesto
vahl Filho, Afonso Oetso

oorree, s'enntc Schuller,
octecnto Schuller Bobrlnho
e wüson Costa.

2 COM TIMONEIRO

o "'2 com" foi a se

gundo tipo de barco a ser

ínatituktu no Campeona
to Catarinense de Remo,

Seus vencedores:
1951 _ Aldo Luz _ Alvn

ro Blpo. timoneiro e rema

dores Belarmino Veloso e

Adolfo COI·eleiro.
1952 _ Aldo �uz _ Al

varo Elp?, timoneiro e re

lll,l1dore·,'i An}"ônio Boabairl
e Kalil Boabaid. ,

1953 - Aldo Luz - Al

varo EJ:9''J. timoncir.o e re

madores Hami;t'm Confei
ro e Sady Btrber.

1954 _ Aldo Luz - Al
varo Elpo, timoneiro e re

madores Francis'!') Sehmitt
e Edson Westphal.

1955 - Aldo Luz - AI-

1'0 Elpo. tim:Jnei"o e rema

dores 'Edson West.phal e

Fl'ancisco Schmitt. /

Continu:t "" sélionu .. ii!!.

Russos elimina
ram os ilaliano�

Em jÔl!'u internal,lo'm! trava_
do n:] tarde de Uomingo na

'tâUn c ,'álido Ilel.] Ta�a elas

Naçúcs, a seleção n<lei"na1 da
Itália empatou com o scle .. io_
n�do da RÚSSia por 1 X l, Como
na partida anle�l"r os s�,,-ieti_

cos haviam l'encldo por 2" O

08 italianos forom al\i�dos ,lo

certame denomjn:t(l.) TA(:\
n,\s N,\GÕES.

Cancelado o 'Regional de Basquete
,Ufa"" da Nota Orlcjal nú_

mero ;1'9/63 a Federaçiíu' Mleli_
Ca Calarlnense vem de c�nccr"r

Al .. tla Ilc�t!l. meSnl'l nOla.

l'cdera�ão designa o Clnl)e 110-

a realizaçãu do eampe"nuto re_

giOnal da plÍmell'a divi�ão de t'lorianãpells, nU prú..:into ccr

tnnll' pstadnal da mO:lnlld"d�,baSquetebOl, Um", "e2: qne s6-

mente o Clube n1)(.c de A-

Santos e Milan decidem, hoje,
o Mundial Interdubes

Segundo fomos informados, a diretoria
do Clube Náutico América vem de oficiar

Federação Aquática de Santa Catarina, ci ..

entificando-á que;
-

por luotivo de fôr�
maior, o grêmio blumenauense não mais se

fará representar no Campeonato Catarinen ...

se de Remo, marcado para a manhã de de-
-

pois de amanhã, na baía S,,' desta Capital.
Será por certo, lamentada a ausência

do campeão. de 1957 da disputa, mas nem

por isso tirará o brilho da competição, uma

vez que o clube de Sebastião Cruz lima vez

mais não reunia probabilidades de êxito, da
do o pouco movimento nos seus galpões na

presente temporada.

será () choque :'�'t,�l mroe
do para Brusque enquanto
r-ue Ma-cílio e .\lr:'i!·anr'

(lo Luz e, Mapin.. lli cstív-- Barroso. !H'lejar!'c., CYJ\ rta

i-am se exercitando nas -:i- j�j
guas da baia sul que ser-i T::.d(,'.� as jogos <e '3..) 1'!'0,

palco na próxima mnnnã Iizados na tarde «e- sesta

do dia 15· da regata esta- feira aorovoitando o rt

dual da
-

temporada. Vário.'

oarco, rcram notados num

movimento acentuado, ca

da um aproveitando o máxí

TIl') elo tempo perdido com

fostes dias chuvosos e som

brios que envolveram a

capital catar-íner-se.

r-iado nacional.

No <I')mingo a cocada se

rá completada cem mais
dois jogos.
Em Blumenau Palmeiras

e Olímpico estarão sendo

empenhado, no estádio :\;)
Alameda Rio Branco. en-

A segunda rodada do T::-!'

nela Luiza Meln. será O::C'11

pletada quarta -te.r i c '011 c

encontro que reunu-á em

Blumenau. as c'1'.l:)_l.�:; li)
otímpíco Pc do !\Im:,·al't.�

quanto que em .romvme.

defrontar-ve-ão as esqua
(Iras do Caxias o do Am,'
rica.

Na manhã de' stxta rei-
Barroso. �"ig!l'_'1"en�l� ra, por ocasião do certam,'
Carlos Renaux ainda nêo catai-inense de remo. o pú

.

tem data certa. ma" pode- büco poderá asstsnr a um

rá ser efetuado :l')J'� á rrot grande ctuéto que coíoce-
te. ra frente a frente se páreo

._- de Skiff. Manoel Silveira, o

Enquanto isso- a terceira carnpeoni-símo pelo Marti
volta. elo 'rorueto "Luizn nelli e do jovem Ajrrecto
Meno vai a�)!":s<!nb�' lll'.lÍS cuaurcs Filho, rcpresentnn
tres importantes jog(,;_�, (.{<? te do Rlach uelo que bri-
clássicos regionais. Ihou em Pôrto Alegre pJ;'
Em Florianópolis teremos ocasiâo d::>, Jogn,,; Lusl)-

o _ tradicional Avaí "Fl,!Uó!i Brasileil·os.

PARK LANE
A MENSAGEM ESCOCÊSA

DO BOM PALADAR.

EM

2-EMBALAGENS
A SUA ESCOLHA

O VELHO PARK�lANE MANTÉM

SEMPRE JoVEM Q CORAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e,os UOIClpIOS:

Noticiais de Lajes
Dr. Luiz Scalise• afim de prn_

ceder ° início das obras da Sll_

b"f.ação abaiKadora da Cf:_

I.ESC (Rede Capital-Lage,,),
sub li flscaliza�ão. do En!!, 111,
Edson Macédo, A subestaçl�O

ficará IDealizada em terrenoS da

E�cola Agrícola "Caelano C�S

ta", ocupando li area d "20.000

m2 e Com capacidade de;;O

l\IVA, O mOl'imento de urra

para construção aUnglrá %3.11011

m3, O prazo para conelnsãc

previsto é de 10 m,�"e� O iní_

do da chra foi dia 1/11 e "sH

a ur!", da SADE,

I!egislrllmos com sat1datií<l.

. ::;�"'�:::':;7;���:t':��";;;�::;'
(Ua. Mercedes), na )lalernldade

"'[f're�a NUlnOS" e que na Pi:<

JlatlSPln\ recebeu <) num!) de

Jeferson Iticnrdo llerloll M3'

tln': dia 30/10, do lfarM,) C'IlIl-

dioJ"s{>,"fjlh1nho dOCnl<315'.

e Sr'. qaudh) Cenut» lradalill

do (lla, S;:i"onia) e do 1\1::\("'"

(;loVanl ]U"nso A\'ilA. n�,I
Ilho do Casal Sr. I' Sra, Clau

'io AI'ila (Ilu, Mi�i:tnl, Daqui

d..st" colUnA cumprimentam""

(JS ff'llle� paíll de�f'J.'lI\o� .";1 ....

�.Í1de r- fellcldadrs "os rl'r"="'- Semana pAssada tivemos no

ctvee de Caça e Tiro «V'iz

Jh>U\os HoI'J!:Cs'" tl0i3 6tl".,,"s

almO(08, .,.,mo setOpre reito<!

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIEHTA!::ÂO DA FACULDADE DI: <CIÊHCIAS ECONOMICAS

DA UMIVERSIDADI DE SANTA CATAlIHA

enU ORIENTAÇllD NAu ,.'UU U1 INDOltiO ot' eUMUITOti EUP""O" I�U.Ati

l\lA.IORAÇAO DE TRIBUTOS DURANTE O

EXERCfCIO FINANCEIRO

_ Milton Leíte da Costa -

PARECEU N· 169 (CIVEL) \

111· de uma série

"O orçamento e mera tabela que fixa o quan

tum e quem cria a Obrigação tributária. DisPÔS a

constuutcêc que nenhum impOsto poderá ser ena

do. aumentado sem ser em virtude de leis e, uma

vez criado ou aumentado, só poderá ser cobrado

de incluído :10 orçamento. E' que a obrigação ju

rídica, a obrigação tributária, nasce da lei ordt

narra, fonte geradora de direitos e obrigações, sem

a qual não pode o individuo ser constrangido à

pratica de um ato ou ter restringido o seu direi

to, Mas, nce sempre dependente a sua cobrança

em cada exercício da sua inclusão na tabela, na

pauta orçamentaria, onde se acha prevista tôda a

receita do exercício financeiro. Assim, pode exis

tir um ímpõsto. pode a lei ter fixado o seu quan

tum mas a obrigação Ciscai só nasce qUlmdo inclui

do o ímpôsto na tabela orçamentária, "São dois

diplomas que se completam, um de natureza subs

tantiva a (lei ordinária que criou o ímpõsto, e fixou

o seu quantum). MaS' não exigiu o preceito constt

tuctonal, que se envolvesse o Orçamento na deter

minação do valor do ímpõsto - mera estimativa

pode ser a arrecadação inferior ou superior à pre

visão orçamentária -o que não acontece com a

despesa, restrita aos limites da autorização consig

nada em curas no Orçamento. E' a razão pela

qual DEGUI'I' (Traté de Droit Constitucional, vaI.

II, pág, 809), .considera a parte da despesa de ca"

ráter administrativo, e II receita de natureza legis·
lativa, Mas. sendo previsõo e estimativa, o Orça·

menta é também plano de govêrno. Por isso mes·

mo, ao Executivo cabe a sua execução. Seria, en·

tretanto, estrsnho suprimir demasiada rigidez a

êsse plano, sem admitir no curso de sua execução,
medidas indispensáveis à sua eficácia. O texto c0Il:s

...
titucional estabelece, e verdade;- limitações ao le·

: gtslador ordinário e ao Govêmo; fora dai, porém,
nenhum obstáculo pode ser oposto à política finan·

ceira do Govêrno e do Legislativo, Fora dos limi

tes constitucionais, ampla é a ação dos poderes
dentro da sua competência especifica e não have·

ria como estabelecer outras restrições que não

aquelas decorrentes da letra e do espirito do tex

to constitucional. Ora como já vimos em matéria

tribut�ria, a não ser a discriminação constitucio·

nal e a partilha tributária, o texto federal não en

cerra outras' muitas limitações - senão as que

visam resguardar a pureza do sistema Federal. Por

sua vez, o texto estadual não criou maiores em·

baraços à ação legislath'a, cuja conpetência, se es·

tende também ao setor politico da ..qda financei

ra a cada Estado. Nüo haveria razão para maior

penetração constitucional na competência legisla
tiva própria às Camaras em matéria tão especial
à atividade désse poder. Muito ampla será, pdr isso

mesmo, a atividade legislativa nêsse setor finan·

ceiro, Cabe, portanto, à lei ordinária de receita, pa

pei mais relevante porque, se a previsão orçamen·

tária é menor ou maior do que a determinação le

gal, nenhum obstáculo se apresenta para a arreca

dação do im-pôsto nos termos e nos limites fixados

pela lei ordinária.
Mas, na despesa, embora autorizada obrigaM..

riamente por lei, no que se reCere à criação de caro

gos publicas, a deficiência das verbas orçamentá
rias acarretará necessàrlament.e medidas supleti
vas das déficiências dessas verbas. As melhores

correntes doutrinárias, aliás, aceitam essa nature

za formal do Orçamento, mera autorização, tabela

explicativa, cujo conteúdo depende essencialmente

de um substraium .legislativo material, que é a

base, a estrutura juridica da. lei de meios. E' conhe

cida 'a divergência entre DUGUIT e LAHAND, o

primeiro considerando O orçamento como Lei (for

mal na parte da despesa e material na receita) e

o &ei<mdo consideraodo-o mero ato administrati
vo. Mais acertada,' entretanto, li a opinião daque

les como GEORGE VEDEL, em seu Manuel Ele ..

mentaire de Dro11 Constitucional, pái· 494, para

que"" "Le budget est dane une cornptable et ce qui
interesse devantage le droit constitucional une áu

torlzatton jurldiQue donne gouvernrnent à qui in

combe normalenment la realisation des recettes

�:t des despenses",
- continua-

��i:�'e;::!:a:i',��e:�eO:l:ui;�'��:: Conto da ga. pág" çâo de um Fund:J a-ta-rvo o a-tado carreta pon-te- F·n:ly�,'ndo. (li,"

beneficiar a f'rin�e�a da Sem." �:��I���os�a
ACARESC. 75') ��;:pe:�âlli�63 ({!e :��e��li� ��:��c;<:()l��.ed�:env�����c� ��b ��:����J;��€�toB::

a 40 mnnõea e-u 19641 to tia prcdueâo Estado preste 'nest.a-ã

RegreflSoll de 1'L!.>Tlanópolls FINANCIAMENTO
serv.çcs à eeon -oia

o IIr. \'ddo da COBta A'·Un. EXTERNO
cola, nutad

M.ll. I'r�sldente do Diretório Referiu-se o 'Sr. Dib C I;!

----- ----
-

-----

Municipal do I'artido Soc+rl
----

�� �� � �

�;.:�",�;:" r.::': ;�:;':�:;;��t��,��:��o,�; rl;l!PREVIDÊNCIA S c;-; � Mi�s\" -: in l�' :: "Frio
o 'r o �I!",

O I. L 'I,', de F,,'�-c",r .�-'1'\O
S1<nluS com o .:.:on", . .

,n-

�dstência. haver solici'':\
• - .

• ..

,'eTnad",r do ",(:,,1". d I 'Ih- d 1.' 2L..:r�s Cj:��u I�I A�;; _c A,��'�:- --,-- a_ ev,fQJ. &dt.r_-l-2J

I'
'i'

:::, q:';''':'o''::'''';:��t,:,:,,:'''''� :;�v�t:;:�:::,;�n:�,�'
",- �ROGRAMA ESTABELECIDO PARA A XVI SE�ANA A ramnte d,

N",SüN' "RA

Cenf�o J:;dUCllcton,d "Vida I programa de 3
DE PREVENCAO DF. ACIDENTES DO TRABALHO: - -onvírta os parentes e pmi�os para a missa de 2" aní-

RamOS Jllniof', da Con,.lmçã" pliarão ::".> Reajjz.f)r'�(,Hi

ent.re.
os dias 24 a

30. dO.
corrente, nac.idade '.'''.!'''iriO

de

sc.u
Iatccím

-.)
c-t-e.

e,.
surrsctc de sua

da. novo l'ré.I;" ,,,,rn II U<,par_.., fies de e;:!3bf;�.n\ent(l ;�;���,n�a, '��l!a�:��: �:c�:;,�;�e��ci�,",�:���'��':'.�� � ��;i��!ma f��:\ c aabrar s'l) do, di8 16, as 7 ho-

::U\;:�:g:;�d�:'clan�: n�'t:��::, REDESCONTO 10:
'rrabetho. cujo programa, está assim'elaborado: Por mn-s � .se ato de ndg�:;'o e urmzade, nnteoípada-

:�.:�o �:,�E: ;;.�;:"��;�:; �'::��� 00 �:,!.�:��4�;;,��ii.E��a;;i��;7��:��!:g�:;���::��-==���'" _=

��:�;�o ::ra�ns��,ç�:t'�;:\i��:: O orador, ao ensêic par
das Comissões Internas de prevenoào de Acidente - CIPA

de ltu1slro laie prO"ld�l1eia;s ticipou ao !)Iená.·!o' que f) �te ��a������a�:\��;��e :o��:���/�� ;:'1:����s:�. . C':nUi2�O 6!":f�-' r"': " 1")"�5:1 SÓ
qUe bem demonstra o CSroTt;O setôr de redescon"> aoor

•

e trabalho 0,.10 nl:>ll50 mllu1dl'io t-.; .... o BDE ceias LIÍf_J"- ;���I�����:�VENÇAO DE ACIDENTES E DOENÇAS

do Sr. Vnldo da Cus." "dia. dades monetárias ser-á

quase btalment"", ut!1lz'l'.n

pelOS agrIcultores, ampli;'<)
do ,a área de op��'ações r O

estabelecimento, cons';i�

tulnd:-'Se, em suma· tI'11

grande estímulo aa lu

mem do campo,

tão brasileiro
quanto Brasília!

'�d" e"'mos "olll,lnbtll"'"

Alfredo Correa, Mario I,uce» .. I

Dante l\larott<' e ,Vmllndu 1"'-

daqui all:radecj'mns a, (i@ler,t"
eial! da Il:entll 1)I, ...lor1a '0 (_',,-

� \)

Sema�a paSMada na parte eS_

portiva t1vl'mo!! o 8ell:ulnt(':

Flle eho! de Saliio entr\> a Selt':

çiio de Siío pauto (Vice_Cam_

peã Brasileira) e S!'leçiio de

1._g"8, que aCII\lOU o empate de

7 ][7 pOnto!!. SlÍbado I)usaâu,
Futehol de Suliio entre Sj'I�

çiio de .'lori.nóp"lI� e L�"u

" resultado roi de 4 " Z para.

Lage9 e no Domlnll:o Jogando

aS mesmas seleções empataram

1,,,la cont_,;em de 2 II 2. E!ilã

portanto o eSporle lageanO de

parobens pelaI! map;nirlclUl ,'1-

tÓTlaa ohlidas frente a tioen

t"gorlzadas equlpe�. 1'e)o eam

penndo de f'uteh,,1 da Cidade

jI,'cmoll Domln,:;''' 111Issadu�!

seguintes pnrtida�: Em !.õljl;'C.�

Iltaras_Ollnjl;'ru.fl a, Inl('rnnc;o

na' O. No J.;sl,illio "Vidal 11,,

moa Júnior"· Cruzeiro :I, Ne"õ'
da dI' Silo JoaqUim 2.

Fomos Inrormados pelo Tle

partamento de ObraS e \';a�:I"

da f'refCilllra MUniclplll de

que d('ntro d� pOUC08 dias �,.

ruo Inicladall ,,�lrahulhos de

de nsfaltamelo da 'la. l'i�t'l

Dizendo que iria pedir ur·

gência para o seu projeto di n5e ce madeira para

sôbre o códi��n floresl-"11 q'.,€ S rn'" Acrescentou

torna obrigatório o re3''J (v 1; � CI e pmzo, tere-

restamento, o Deputc,,10 : '�1; d; :mder divisas

ton Carneiro da UDN Go

Paraná, partiu hoje de Con- -.;o,

-
------�-------

No qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro

blema sem demora. Em nQ��O estoque
IOC� ancontroró-> com cartezo - a

peço ou o acessório que procuro, a

preço de tabela, genu-ínos, testados
em laboratório, qorcnt'dos pela mar

ca IH, E, no coso de i.clqver eco

sulta sôbre o seu Intemctioncl. b 'e

mos o. móximo prczer (,'TI otcndê-lc.

Reprmntante mo"4 nesta- cidade
COM,RCIO E

REPRE5ENTAÇÕES
fuLVIO AnucCl 72.1 _

ESTREITO'

Um tt>rç" ri vIStO fl o reste

12 nrl>�t(]ÇÕr"
.-IfI nnt>no< , Oi

Discurso pelo Orad0r Oficial e pelos Representantes
dos Srs, Emprcg�dor('s e Empregados. ,

Entrega de Dh\r:)�:'1. e lIA:�d{1'h.'}s às Pe'?soas Físicas e

Jurídicas conteml)lnl'h" 0ne r<:ais 5" ni<;'inf"'l'il"!1.m pe'� ma

neira de evitar os Aclde:'1tes de Tr9.balho e !>/Ioléstias Pro;

fis�ionnis,
DIA 25 - prelenl'lo0 a Cflr�o dos Srs, Ji'enl'esentantes

dos Emprer;ados alt1�'w' à Prevenção de Acidentes do Tra

balho e Exposição de Motivos em cêra· alusivo à Doenças
Prolissionias,

DIA 26 _ Distribuicão de cartazes, fol1letos e imnl"��

sos relaclollados com os objetivos do certl-lme. hs firrru's

aue ml'nH".oorf'm P,lTl atividade Comissões Internas de Ac'

dentes do Trabalho.
DIA 27 - Palestra a cargo do Senhor 'RP""l""�"��

dos Emprel!adores, destinpdll R e5c1<ll"e�er a li'r�'1""'<!'''d')s

e Emore!!arlores e ao publjco em gel"'ll fl"'''''('''' ..... .,t.jrla.

DIA 28 - Conrúrso de teses visando? rl€<:perhu a

atenrão dos Trahalhadore'il np.ra os neri�')s rhs A,ri-l.,.,t"s

do Trp,!,>",lh" .. .-{ ..... T"]oenç?s Profissionais mostrando lhes

os meios de evitá-los.
DIA 29 _ Vislt!lS educ�th'as as finnas Qne não m<1n·

têm Comis<'ões Tnternas de Acidentes do Trabalho. d1--;t,rl

buicão de cartazes.
DIA 30 _ Solenidade de encerramento do c"rl.l'.n)C',

constando o seguinte:
Discurso por parte dos E'mnrf>r!fld()Te� e ri"', Bm}'lrc,

gados em l'p.ferência a�eus cole!('as homenaVf'l.'!(l�"
CnnfeTPncia np,ln nr. TSl,iIl.S A1--vf's, sr.'!)rp o ten�a: "PRE·

VENCA(1 Dr-:: ACIDENTES DO TRABALLRO".

Às 20 horas ted lugar uma churrascR.da de confra·

tern'ização. em que 10mRrão parte os Repre5entantes de

CIPAS. Dir(.>toria ele Rlru'Ik<1,toS, Autoridades, Imprensa

Escrit.a e Fnlpda e convidados,
APRF<:;'FN''1'I\C''O nF, 'l'.,.. ....F,S: - Chl"ml'mos a I'tPU"Ão

doS int.ere<;;"fld!'\s Clue ClUi7P'l''''lTl co10h!'\t'I"t' eom .a XVI 8e

mf1na de P"e"f'nr.'\o r1� jI"ir!pT\t.es dó Tr,'op1h.o. 'Que (levem

enuiar SURS tt'''es rel<1.rinn-.das ('·om o tem::lrio anr!'\vf1rlo.

até 5 (c1n.-:o) dias antes d';). rPRli7J\dío o'" fTI"n"l!'\n"rt", X"I

Semana, EnviRr nRra o 3" andar do Fdifício IPA'5E. DE·

LFr..",r.tA REGIONAL DO TRABALHO, Praca Pereira e

Oliveira.
..,....---.��

Temário antov!\do: '\., - Prevenção de Acidentes na

Indústria da F.dra('R.o cio IC�rvão;
2 _ Intel!r3rão de Emnregados e de Empregadores na

Criação e De�env;)ív!mento das CIPAS;
:> - Temas livres

qreno pr-xlutor,

A nO"U I1ir('lorin d'l t:'";ln

Lll.o:;eann di' f:..tudante� 11,>1!I')

,. a Heltuinle: l'r ...�l<Ie It<' R,)·

f':úrlo Iludor!': \'I"('_I'··��jd,·n',e

r"e, Mlrlll" Rc.""'" '''o $; ...

Silvia Martins, Sooretãrio C;;"

eretilrlo, l.ulz Cu�lQ� w .. ilrl�k
!!o, seerelÁr1o. R"d"H" lIf'rn�r_

"aro MunIZ: lo. '1"'5. Mara 80_

d.... : T.,g. Gpral, GP".!. AI

eas: 20, \Valdeck 8""'1)111(" (Ir,,_

dor Amir l'ranclsr'l l.ando ...

Co�selho .'Iscal, compo�to dUII

SCJ:uíntt>s "Iemen'''�: 1,11;7: Cr.

sagrand", Áotônl" OrUt .In�';

Hranco, 7_'1" .'r8'l.1> e Jos,' ,';1-

eh"eo. Daqui dp,t.' c.'I""" fc_

lidtam(>s OS .. Ipij"� t' I:f'"rj3I1Ul�

felh. ge�tiio.

Acentuou o fato de c.

O',lVêro'o, c')mo m<i.!"'· al'l�'

ni::;ta do BDE· enf:l�i;';�t: :1

açã� do organis.,no elll L

,'or do mais comf'�( t.l I'r

senvolvimento da políl;i"il.
de crPdit-o rural __ o V'ln
dest:!nacão (1<'" llh,'rleo

to.. (já d!�tribllijús �1ll

Hlfl2 e no J o �1'1llf'"trB Je

1963) à ampliaç:iO dCS re ..

CU1'�CS 2!1llcáveis, em crê·

dito ruraL seja pela ·cri�"-

SAO PAUJ..O. 12 (OE) -

organ'
.: clmsulta. assim. ',S

de santa Ca-

v ilnos
s co:n

. 'stino a Bra

D: ;',} q o Brasil só

�..lO do produ·

Instituto de Educação e Colégio
Estadual "D;as Velho"

EDITAL
Comunico aos interessados qU::l 03 EXAMES DE AD

MIS�;.1I.0 AO GINASIO, serão realizados a partir do dia. 2

de dc;zembro do corrente ano.

As inscrições serpa fcito'lS nestr. S2cretaria do dia 16 a

30 de novel11bro, J3S 8,00 às 12,01) hot'a!':
DOCur'!!ENTOS: Certidão de idt.:.1e;

Certificado do Curso primário;
Atestado médi>.::o; com abreugrafia
Atestf.do de vacina; _

(lES.: Todos os documentos com finna reconhecida.
'1

Contlnuução dl.' se,;13 �á",.
1950 _ Aldo I,uz - Al

varo E·po. tim· ne"rJ e re

mad Jres Edson WC!stph:ü e

Ft'aliC::<co Schm �,t
,

1957 _ Atlân::co (J�in
ville) _ OrlandJ H:Jle. ti

rr<::ne'ro e remadores Wer

ner WE-sthoff e Marco RI

le,
1958 _ AldQ Luz _ Al

varo Elpo, timoneiro e r�

madores WHsrlll Boabaid (O

Francisco Schmitt
1956 _ Martln('1Ii - Er

n�nl Run{'')ski t'moneiro.(l
rem'Hl')rc· Sidney Pratos "

Dona\d J�mes MRC LeaL

1!:)60 - Cachoeira (J,�in
v!lle) _ Reinz Schutz, i;i

lllonelro t remadores R)lt

Schultz, t1mon('lr:) e re'll'l

dores Rolf F!scher e Os-

Part!cipação
AU'REDO TEIXF:IRA SOBRINHO

.

E

MARIA MATILDE TEIXEIRA

cal' S;llvcira,

1':'(1 "'��h�('r<1 (Jol:1-

..
'. ) _ F 2 �:co HeUl

Pé!. C'm( f''' ,
� t'l'm'Jd('

rcs L'1go Hertenstein e

Or:'·al Iz;don Fcllel1'a

Hl",? - Cach.:eiI'R -

(J�'n" ') - Federlco

H,' tm lGÍl'a e rem'l.

dI)::' Albert(' Bluma c

HCl b€'t Thdackel'.

OS C'\ lPE6ES DE SIN-

e- KrFF

N'_1 r:l"dí.o d'),; ::nmpe{,cs
Cat'tr;nense,.; de 8Ing1"
�kff. ,�or um lapso de re

v:sõo saiu err'ld:> o nO':l1e

do Campeão de t!l32, 1934

que é S3.ul Cn")s Duque P.

não Aldo Duque, Aqui fI
ca poi.� a retific,.�ão

Hiran do Uvramento
Delegada em exercício

Esmeralda BoM

Chefe da DPA em exercicio ...
-

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários

DELEGACIA EM SANTA' 'CATARINA
AVISO AS EMPR�SAS

O INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES

OOS COMERCIÁRIOS avisa às emprêsas a êle vinculadas

que, em conformidade com o disposto no artigo 86 da

Lei 3.807}'de �960 (Lei Orgânica da Previdênpia Social) e

artigo 483 do seu Regulamento, aprovado pela Decreto

48.959-A, de 19.9.60, e cumprindo determinaÇão do Depar

tamento Nacional da Providência Social, fará processar

como incurso nas penas do crime de apropriação indêblta

prevista no artigo 168 do Código Penal, os titulares, sócios

soliãârios, gerentes, diretores ou administradores de em

prêsas que retenham, alem do prazo previSto em Lei, con·

tribuições de previdência descontadas dos salários de Sf:US

empregadOS ou quantias arrecadadas dêste ou do públiCO.

AviSa, mais, que as emprêsas interessadas poderão evi·

tar aquêle procedimento, se recolherem, antes, aos Orgãos

Arrecadadores normais, as importâncias correspondentes
aos descontos ou r.. rrecada9;ÕClê. o que poderão fazer, h}de.

��::n���:�ec��f��elh=: ��. :��r�b�:�:Sq:eP��:
guIamento.

Florianópolis,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tar a atividade e a expan-
. �odi���P�t:.:��� a;o!:�a: São estas, em síntese, as

obra, na valorização <lo

são sócio-econômica do Eg· evolução da comunidade, de diretrizes que fundamenta- empreendimento, prevê-se a governador Celso Ramos ��;r;:�o �:�r�:t��õ:s ::
tadc, nas áreas e setores forma a corrigir distar- rem e inspiram o Poder abertura de crédito espe- acentua que, "o esforço e o ciais, culturais e econ0llll-ainda não lançados direta- cões mais violentas e a 58- Executivo Catarinense na O Banco de Desenvolvi- ciais de até dois bilhões de sacrifício que; sem dúvida, cas que ain-la dificultam
mente peru aluai estrutura nar aquelas áreas que, mero elaboração do projeto de lei menta Econômico atuará. cruzeiros, no presente e necessitará fazer o Estado n�micamente �e�os revere- evolução harmónica do r.:.económico.administrativa � e cê de fatores diversos, não ora enviado ao Poder Legis- como administrador e agen- nos dois próximos exercí- para colocar à disposição cídas, na ampliaçao do mero _ tado catartnense."
Santa Oatartna, o Oovêrno tenham acompanhado o pro- lativo, o qual dedica aten. te financeiro do F\mdo de cios financeiros. c da iniciativa privada, estí- cada de procura de mão de

E��U;�ili:�:��,�:{�, ;��:�;t}f�(,����:�;�: Dep. Dib Cherem, na Assemb-I:-e�'::-i-a-:----------------------
:��]S��;Ed���:�; �;f:ff���tf':���;;� BDE Concedeu 2000 -financiaméntos: crédito
vemador Celso Ramos aceno rentes regiões geo-economi-

��\�:�����f�lt�:��1 ;��:���1����:���'::5: Rurais milhões de dolares: empréstimo da ÂID
legitimo do povo, na cor- dades produtoras que, por O IIder govemtsta. de- terror. analIsando o es� dlu ao registro di} contra- rão Instaladas apôs a de ---------.,- -----

recuo das desigualdades da sua menor rentabilidade, putudo Dlb Chorem- (!l 1:- ('ndi.dO desenvolvimento to nO 2.000, retaüvc ao ano Blumenau. 'G S bestrutura económicn e so- nao atraiam com a mesma tribuna (lo legislaUva co- do estacetectmento de cré- em curso- para credito ru- reve na orne"l ao!!eial da comunidaclc que intensidade os investidoret, tartnense deu conunut- dito uflei:J.l de Santa ca- ral, dentro da meta este- A POSIÇAODO' U U
lhe compele dirigir." muito embora sejam igual dade ao :>eu discurso an- jtal,jna. InicialmEnte, .alu- beleclda. BANCO OFICI.\:' SAO PAULO, 12 (OE) - L!!:�.- ..

-

.� T

Ao destacar que tal me- mente e altamente necea Assim, foram aplicados Prosegue pacificamente a integridade fisica de m'l5-
diria deve ser tomada sem sa-ias ao Interêsse coletivo. ,� -

.... 300 milhões de tcruzctros. Recordou o sr. Olb Che- greve dos Ierrcviartcs da tres e alunos. Como o 11lQ.

prejuízo das manifestações De igual modo a outros ern- O EST liiDO
dando um valor médio de rem que até 21 de 01l�1I- Sorocabana. O .tota da P vtmento é pacifico, o MI\.

�:!oli���tr!�:��a����;nul:�t:�: ��::n�!��e�:snei�sm�erv��:: t I
�

H !:�to�1I cruzeiros por con- ��E ú��.�m:, ase����çt�� �� �aa;:, :a:�:ili�sP::d:ror�: !�����ON;na;ud�U �����irCI�.
a e nrnparündo-a, o doeu- representam. não onoon O 1'11015 AHTfCO 011011.10 Dt SANTA CATARINA

- • nanciamentos índustrias i aulas, onde estudam filhos cuia na Soracabunn. N�..

menta prossegue' afirmnn- tram imediato apóio da íní jo';uriantÍI1olis, (Quarta·Fdm), l3 de Novembro de 1963 Mencionou estarem cpe- comerciais - Cr$ de ferroviários. A medida nhum tneídente foi registn·
rando as agências de Flo- 175,000.000.00; títulos des- foi tornada- para defender a do até agora.
nenócous: Tubarão; Joln contados ao comércío e

ville; Lajes: Herval d'OC3' industria _ Cr$
te; Xaxlm; Presidente <.ie 775.381.000·00 e, 30S muni
túllo; São João Batista, e cípies Cr$ 846.386.000.00.
Que até o fim do ano, a Relativameste aos ünan
da Guanabara. Informou ciamentos para crédito
que 10 novas agências ÔP.- rural temos:

Agrícola CrS 183.386.000.00
Pecuário 98.196.000,00
Agro-peeuáric 5.473.000.00
Fundiário 1.560.000.00

Segurança pública será reorganizada
com nova e dinâmica! orientação

o 'Governador Celso ['",'1.' atingindo todo o Estado. públi�a em nosso E�'lacto, forma a aprovei lar os espe-
mos encaminhou à Assere- 5J A desccntrahzaçâo dos outros itens foram obscr- ctaüstas que já militam na

bléia Legislativa o projeto serviços, dando à Policia Cio vades pelo Sr. Celso ftamos. Secretaria de Segurança
de lei que reorganiza a Se- vil ruaíor capacidade de Não Coi csqubeida ii iosn- Pública.

cretarta de Estudo dos Ne- trabalhe e eficiência no se- tuíçõo da Es::;aia de Folieis, O projeto apresenta as

gõcíos da Segurança Púbü- to!" adrntnist.rat.ivõ, por po- que ccndíctona o provímen- pactos novos que aecmpa
ca. ímprímíndo-lhe uma or- der cont-rr nas sedes das to do pessoal ao p-eennhi- nham a evolução social de

ganízacâo nova, adequada ccmurcas com delegados a mente de requisitos técní- Santa Catarina, estando per
às atuais condições que lhe altura das funções policiais, cos, cuja prática será de at- feitamente enquadrado den

proporcionarão meios capa- o que certamente vira poso to alcance social. Prccuran- tro da mais atualizada téc
zes de racüttar-ibe o etccn- síbilitar a dímínuíção dos do limitar a criação de caro nica de segurança pública.
ce do seu importante fim. delitos. gos ao mínimo necessário 'Dentro tios próximos días a

Fundamentalmente, o pro- Além desses cinco pon- à realização dos objetivos, matéria entrará em dtscus-

jeto governamental prende· tos íund"tmentais na no"a a lei, cQntudo, faz o enqua· são na Assembléia Legisla·
se aos seguintes pontos: IJrganizaçâo da se�urança dramento do pessoal, de tiva. ,
1) A criação da Diretoria

de Policia Civil que,· super·
visionando as Delo:'[.pd's
Re�ionais de Poliei:l e as

Delegacias }!;spccializadas,
dará ao setor policiai maior

implemento no que se refe-

re a segurança publica, pe·

la descentralização dos ser·
viços.
2) A criação' da Diretoria.

de Policia Técnica e Cientí·

fica, que deverá dirigir e

supervisionar os trabalhos

do Instituto de Identifica·

ção, Instituto Médico Legal
e Instituto de Criminalisti·
ca, além das seções regio·
nais, proporcionando maior

facilidade na solução dos

problemas técnicos·cientifi·

cos.policiais, exigindo peso

soai capacitado e aparelha·
gem moderna para a sua

solução.
3) A possibilitação do po·

liciamento preventivo -

pela sua estrutura jurídico·
policial

.

- possibilitandO
maior tranquilidade à famí.
lia catarinense.
4) A divisão do Estado

Algo de exLraordinânD
vem se verHicando no; S0-

tores (la agro-pecuâria em

Joinville. Se a ú.ltima e'{po

siçuo, J":!aEzada durante os

festejOs de sete,nbro ú!t.i·

mo, não pode logicamente
:;E:a' indicada como causa,

serviu entretanto para evi·

dencinr as trans1'orma::;ões
" .. ,U,) se olJservam, com:) n:

suitado de um grande inte·

resse e o.e um estorço c(m··

junto e bem planejado que

agora começam a apre<;('n
tar seus fruws.

iJe::,ut:t LU..JJ as atividb.CleS

rural:! re;;eberam mão fone

da l"rele1tura Municipal, nu·

ma ação direta junto aos

p,untadores e criadore,", e

aepois atraves da ASSOCIa·

ção Rural. Em 1961 a Secre·

taria da Agncultura apmou

em novas regiões policiais, os esforços locais, assOCÍ>ln·

coincidentes com as regiões do·se aos mesmos, :;uces

geo econômicas, de modo a sivamente, a ACARESC, o

facilit.ar a fiscalização per· Banco do Brasil e o Banco

manenre e efetiva pelo De· de lJesenvolvimento do Es·

legado Regional d!:.�C� est::.. ....a��.
Comboio Americano atravessou

território Comunista
BERLIM - Novo com· tino ao setor Ocidental. 13

caminhões e 54 homens per·
correram os 166 kms. de

estrada sem incidentes.

boio norte-americano atra·

vessou o território da Ale·

manha comunista com des·

Sem realizar 011 iniciar nenhuma obra de t"D\'erg-adu·
ra qUI, lhe recomende a adminh,tração, tilda ela sem sa·

liência afora as obrigações rotineiras. n prefeito l'lcrcílio

Deek, de B1umenau. valE'odo·se lia submissa a passiva
maioria na Câmara Municipal, escorchou os eontribuoin·

tes com um geral e astronômico aumento de taxas c imo

postos.
A revolta do povo - nl'odélo de eQuilihrio - rdll'll"

se ('m todas as camadas, porque todas elas já estão sob o

impato d� an�ustiuntl' alta no custo ,de vida.

De começo. fl wt'fcito 1'1ltendt'1I d(' se defender dessa

grita unânime. atribuindo-a a explorações politicas de

seus adversários.
l\'las, agora, [UCC ;lOS IJfOtcstos surgidos URBI ET

ORBL inclll....ivt· dc assodal;ões COIll diretorias compostas
de '{))Tl'lr": ..�l':--Hl"'· 'l"ettti". a �,a �itlla,-,ãfl está cada

•

]' t" I: '" �
.

;"'1.

nancil'nlento à produ('uo
Re�istr()u se prin.:lpal·

mente, no SC:fJr agric;Jla.
um� ajuda continua '" õfi·

dente, na abertura de va·

Ias de irrigar.5.o, do que re

sultou tornar·se o arrcw: o

produto n" 1 de nossos :::2m·

poso A introdução da inse·

minação artificial veio me·

lhorar grandcmpnt.e (I nos·

�o rebanho. A.ull'entando de

maneira amil?iciosa a pro·
dução do leite e lacticínios.

. O esclarecimento (] a

qrien�ação dados ao colono.

principalmente pelos tficnj·
cos da ACARESC; transfor·
macam a mentnlidade ron

ceira e reformaram os mé

todos rotineiros e primiti·
vos que ainda predomma·
vam nas lides campesinas e

em resultado disso VeJT'OS

hoje, em Joinville' e arrodc·

res, maiS de 30 tratore.,,> inc·
parando as terras para (,
plantio.
A Associação Rural, com

sede na Casa Rural 1 Poso
tos de Revenda em Plrabei·
raba cHio BfJn!to (um ler·
ceiro está sendo inst.1.lad{l
em Vila Nova) já apresenta
um movimento médio m.·n·

sal de três milhões de cru,

zeiros, revelando O interclS'
se inusitado Que vêm des·

pertando as eficientes ativl'
dades dessa Associação ]1,J

incentivo daquilo de que o

Brasil mais necessita: pro·
dução agro·pecuâria.
O Govêrno e o Povo I'wm·

preenderam essa nellessUa
de e dai () apoio que v'>.m

recebendo as iníc1alÍ'-'1.S
inovadorns e incentivadoTUs
das entidades e dos ,'lr�iiml
oncials que � df'ril�ar() a

incentivar essa produção.
A Associação Rura' já

lançou um órj;t[1O mensal de

divulf.{ação, ai rnvés do "lua I
leva aos seus asSOcilldos c

a todos os produtores das

campos esclarecimentos,
orientação, informações, es·

timulo. E número de �e\l;;

associados aumentou consi·

deravelmente e mesmo na.

cidade existem inúmeros
sócios que. usufruindo dos

�"\lÇlS (
__
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das atividades rurais.

Reconhecendo o êxito dos
esforços que vêm sendo de·
senvOlvidos, mister é que
se faça ilfstiça aos homens"
que neles se empenham,
com capacidade e notável
dedicação, pois sem isso na·

da funcionaria.
E o idealismo que anima

esta cruzada de emimcipa.
ção da n Jssa agro·:pec).!.ãria
está p�rsonificado em .al.
guns cldadões e funcioná·
rios já identificados, por
longa e meritória atusção,
às atividades rurais do Mu·

nicipio. Na Associação Ru·
ralos srs. Ivan Rodrigues
e Gustavo Frederico Brues·
cke, na ACARESC o compe
tente e incansável engenhei·
ro dr. Gert Schindler, na

Secretaria da Agricultura o

dr. Luiz' Gabriel, que com

notável visão vem realizan·
do verdadeira revolução na

agricultura catarinense, no

indispensável financiamento
o Banco do Brasil e o

j Ban·
C{) do Estado, ainda apre·
feito municipal e lid�res da
classe rural, como o verea·

dor Eugenio Bruescke, ver·

dadeitos batalhadores pela
cau� ruralista, e finalmen·
te o governador Celso Ra
mos que, como homem de

legitima origem campesina,
tem sabido no govêrno in·
terpretar a transcep.dente
importuncia de que se re·

veste, para um estado Jã
ba�tante industrializado, co

mo Santa Catarina, a ex·

pansão e O crescimento
constante de seu parque

agropecuário.
O conhecimento dêss6 es·

fôrça conjunto, bem coar·

denado, bem dirigido, bem

planejado, num dos setores

vitais da nossa economia,
enche·nos de ânimo, der·

roca as idéias pessimistas e

alenta nos a esperança nos

homens que, como l-êsses, e

inúmeros outros, honestos,
idealistas, capazes,' serão
chamados a realizar a obra

de recuperação e de t.otal
emancipação do Brasil, pa
ra. fazê·lo a grande- potên·
�a.cqile êle de\"e ser

Os empréeumcs a Port.�
res Públicos assim se :.di

nham: ao Estado, parn

aquisição de máquinas n-

dovíárfas- ors
429.962.000·00; a n- untei

pius, por anteclnacã-, das

quotas federais. o-s
112.233.000·00, sen-to pois.
a Soma total de apucacêo
nos vários íten:; cltaj(13,

çle Cr$ 1.854.289.000,00.

'CAPITAL E
RECURSOS

Mais adlante';l o-a:!c;

recordou que Q ;:: \lJi�Jl C�

fundação do BD'8. de ,300

milhões de cruzeL':J=>, 1õ'a

li�teliramente IntegraliZ'1.Jo
e que o Tesouro dispóre:..
sempre, de 51%, no míni
mo· elo capital e c::ue o nú
mero de acionistas é :e

1923, com parcel:.ts va:..�
veIs entre mil e um mllhã:l
de cruzeirCl'i. Dessa formf..

pela lei de criação, o f',

tabelecímento CQ;tava a:>'

da com recursos do oeç l

menta publico, fixada· t1 ,

tre 3% e 5% da renda ,H

dlnál'ia estadual. Isso CO.l

ferida a 1962 a quota d�
200 mllhi)cs de cruzeiros.
em 1963 a. de 386 milhões,
ampliando para um. bi
lhão de cruzeiros no ex"!"

ciclo vlndour.o, dando em

'l"ecursos próprio'l a sóma
de 886 milhões até o fim

dêste ano· e qua.se dois b!·
lhóes ao término de 1964,

\

APLICAÇÕES ':>OS
RECURSOS DO BDE
Ob"erv')u o Ih! ,. gov,"

nls�a que o Conselho de

,Admlnl-:4traçã(), cOD1jpOSto
de representantes da agri
cultura, ,da Industria. co

mércio, trabalh:l· Govêroo
e do próprio B::mco, fixOu
normas pl1ra aplicaçãO)
dos recursos destlnando
se, das disponibilidades
Irreversíveis do BDI!::

50% - ao crédito rural;

20% _ ao crédito para
a média e pequena em,)]'e

sa e profissional;
30% - ao Cln::mciamen·

to do giro das empresas
Industriais.
Os recursos orlundf1<l ·c

depósitos - co:,lpntou o

.orador - se destinam a

financiamento>: de prazO
curto à industr!a· ao co·

tnérclo e ao,; órgão:; �e ser"

viço::: IlgadQs à adminis

Itração municlpnl 'e est:l.·

dual, o Bnnco tem 300 ml-

Em Fundo do campo, Lages, [oi oonsnutdu outras das
mil (foto)

re!C���I1�u ;D� ���r�ht� ===================
cc'dito mm' ,m oonvên;o GOVERNO CELSO RAMOS
�= : �:��:���a de R�:·�; Realizações da ELFFA

.
de Santa. Catarina 'No dia 12/11{1963 _ ILUMINAÇAO PúBLICA

_..-'
ACARESC, _,,;.}cieO<.lde civil
com recursos de varias fon

teso funcionando em 45

municípios; o!1era no cam

po. com 45 agrQnomos e

igual número Je econf>

mistas dcmé-.stic;Ls· sendo a

família do ngricultor a

����!: s�:;aa �:l o\!:�·�====�============_!
municípiO com '1m C01.l-'

IF..selho d'e Crédito de a�d- �l
cultores e de pessoas de

conceito. O Con.;clho jU.I-:'l
os"'dândi4atos" fi, emp.(��ti-
mo e, mutu"átlo 'ém -'Pot�i1-
clal, intere�,;ado e agrõ:lO
mo elaboram um plano .

de recuoeração, melh 'r:a
da propriedade OU ce sa

fra e levantadas no mct,

mo a necessidade de m�t�

riais; serviços; equir<l
mentos; sementes; fun�'
cidas; adubos; fixado
custo da execur,�o, tll'�
-!.eu encaminhamf'Uto at>

BOE. Aprovado l) agri;'.ul
toro através do agrõnomo,
recebe a cédula rural plt'
noraticla, para firmar.
tendo em mãos Imedlat,a
mente o cheque comp?
tente, e se o empréstimo é

superior a cem mil cru

zeiros, o agrônomo rep;is
tra-o na Coleto,::) Fede:'al

����;aper:��bn�e daote�:;;
nomo ao inter�sado, �P.1l�

do o primeiro c'l?ac!dBde
definida para atender 50

agricultores.

lhões de cruzeb-os aplica
dos em crédito rural orton
tado. que at.nge mais de
mil agricultores. sendo ,l

célula -pígnoratfcta o do
cumento utiliú']:)
reracões.

MECANICA DO
-CRÉDITO RURAL

A ACARESC - declar.)"
o orador - coD'skóí centro
de treInamento r,o Est'J-Jo

para especializar profl;;
!,;ionais de nível 7nédio r.':_'3

trabalhos de cré::lIto rur.:<l

com o objetivo de a caJa

\agd:)noOllo corresponderf-m
cinco profissional.s p9.:'J.
essa operação cspecíf',·�•.

atribllindo-'Se-lh�s ass\s
tência a 150 mutuãrl.• l<;,
elaborando assim, cada Es

Conto na 7a. pago

-ZumbUck em ,Fln,olis
. .

Encontra·se em nossa Ca· sição de suas consagradas
obras
"O ESTADO" formula ao

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

OUTRA DAS Mil

Instalação de vapor de mercúrio
na Rua Marechal Guilherme.

- ELETRIFICAÇÃO DO NOHTE DA
ILHA

Colocação de 60 cruzetas e respec·
tivos isoladores na linha de trans

missão Santo Antônío·Canasviei·

Quando o Presidente da República desembarcou
em São Paulo, há três dias, encontrou no aeropôrto,
para cumprimentá·lo, o Governador do Estado.

Explicação simples
I

e de classe:
- Não vim, como Adernar, receber o Jango: o

Governador veio receber o Presidente.
O episódio, que não se verificaria com o Gover·

nadar da Guanabara, lembra outro. Simêjes l"ilho, Mi·
nistro da Educação, estando na Europa, roi substitui·
do n� cargo. Ao regressar, indagou·lhe um jornali!;lll
se iria ao Catete avistar·se com o Presidente.

- Mas claro! - respondeu o saudoso baiano. Eu

perdi a pasta, não perdi a educação!
xx xx xx:

Aconteceu num dos nossos municipios: um sogro,
viuvo, casando·se com moça nova, foi morar com o

genro, que acabou fugindo com a sogra. Se os fugiU·
vos tiverem filhos, as complicações do p. rentesco aca·

barão pior do que as contas do sr. CarlOs Lacerda ...
xx xx xx

Há 700 anos a Inglaterra teve um rei que se cha·
mau João Sem Terra, porque lhe tiraram os feudoS

que obtivera na França.
A estória não se repete com o nosso Pre<;idcntc .

Nem se repetirá com o futuro, pois JK não tomar"
terras tle ninguem. conforme declarou recentemente
cm Belo·Horizonte. Nem precisa, porque �dos 840 mi·
Ihões de hectares que o Brasil possui, 500 milhões per·
tenCflm à União, aos Estados e aos Municipios e ape·
nas SÓ rng_hões são aproveitados."

Restam, a distribuir, apenas 450 milhões de hec

tares. . . ou sejam 4.500.00Çl.000.000 de metros qua·
drados.
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