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o TEM P O IMeteoroli-JicoJ
(Síntese do Boletim GeoD!�teorológico, de
&. SEIXAS NETl'O. válida at� as �!'I.18 bs. do

dia 20 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÊRI
CA MEDIA: 1011.2 milibares; TEMPERATURA ME.
OlA: 31.2" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA:80.3"·n;

IPLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 nuns:
Negativo - Nevoeiro cumular - Nevoa _ Chuvas
esparsas - Tempo Médio: Estável.

OER.lfT.
ANO J<LI.l[

OOMINOO8 J"J:RNA!!DIB D. AQUU'O
N°. 14.814

em contacto com emprega
dos e empregadores. ,)Jsan
do a suspensão da greve dos

camponeses; mas os usinei
ros afirmaram que só con

cederão aumento se o go
vêmo autorizar o reajuste
no preço do açúcar.

Regime Militar do Iraque
quer consolidar-se no poder

CAIRO, 19 (OE) - o no- nhos, adota hoje medidas contínua a atacar. os revoo

vo regime militar do Ira- para tornar mais firme tucíonéríos iraquianos, ta

que, alentado pelo apOio ainda seu domínio após o xando-os de rectonertos e

dos seus mais firmes vtst- golpe de estado ocorrido on- 'oportunistas ..

tem. Entrementes a Siria

Brasília - O n'artc O·

PSD:
Vieira

Estuda Hoje
de Mello

a

BRAstLIA, ·19 (OE) - O

Presidente João Goulart

passará 10 dias na cidade
,_��� ---:-_-,-_-:----,-_-;

:�ve��:er�e a�r:�á�i::d�: � Jor. Domingos Fernandes de Aquino
��;i�nofede�alC����tadOas:�� NATALI'(IO
:in���vit:r. �ag���:��a��:_ Vereador, apaixonado dos problemas
���nsk��r_seta:�:':qu::e:! de Florianópolis, êle se afirma como um dos

tecêo balneária em prmcí- mais destacados membros da nossa Câmara
pios de Dezembro. Municipal. Como jornalista, Gerente de "O

ESTADO", participa ativamente da impren
sa, ajudando a proporcionar a Santa Cata
rina um jornal digno das nossas tradições.

Seu nome: DOMINGOS FERNANDES
DE AQUINO.

fieial de hoje oucuce a

transtorêncta do GaL Per!

Bevilácqua {lo Comando
do II.o Exêrcito ,Jua a che
fia {lo E�rado 7y�aiQr das

s'ôrças Armadas.

Bancada do
Emenda

BRASíLIA, 19 (OE) - O

Presidente João Goulart en

viará hoje à Câmara dos

Deputados, o projeto de lei

sôbre o Código de Oontabí
lidade, cuja reforma enten
de o Govêmo ser neces

sária, uma vez que o Código
em vigor, data do, Império.

..

ROMA, 19 (OE) - Falan
do na conferência da Oro

ganização das Nações Uni
das para Alimentação e

Agricultura, que se realiza
em Roma, o Ministro da

Agricultura do Brasil, sr.

Osvaldo Lima Filho, decla

rou-se partidário do estabe
lecimento de um fundo fi-

nanceiro para o desenvcl
vímento ecocõmíco. Disse

que êsse fundo poderia ser

tirado a base de 1% gasto
com armamento ,significan-

�:õ�:s�eU�6�!��:0 ep!� r;�: _

rem aplicados no desenvol

vimento. Fortes Chuvas
em CUBA

Santa Casa
�o�e �arar

RIO 19 (O E) A mrecãc Hoje, 20 de Novembro, o jornalista Do-

��\'d�:��� �e�a p��n:IS;�- mingas Fernandes de Aquino completa mais

dírpoaitívo especial para um a�iversário, adicionando mais um ano

;�����mo:d:f��S ;.I�oogr:l;� de luta diária, aos muitos que tem, na im-

cionáríos da instiruição. prensa e na Câmara Municipal. Assim, ami-

��mtr;:::�:::r:��" �1:::�f;J . gos e admiradores do aniversariante, pres-
des. se dentre das prúxl-

I
tarão hoje homenagens a oue fáz jús, pelo

mas horas. trabalho e pela luta Que sempre desenvol-

Greve Cont' \ veu:
na defesa dos interêsses da populaçãomua florianopolítana.

op:::r�o�<?��\�:iS (��� �s�� "O ESTADO" associa-se as homens-
dar hoje proposta do Mi- gens prestadas ao jornalista Domingos Fer

nandes de Aquino, formulando, he votos de
felicidades extensivos a sua excelentíssima.

���

BRAS1LIA, 19 (OE) - A

bancada Federal do PSD es

tará reunida amanhã, para
apreciar a emenda Vieira
de Melo, sôbre a reforma
agrária. A direção pessedis
ta, considera essencial a

COnsulta ao Presidente João
Goulart, e em consequência,
talvez se adie o pronuncia-

menta sôbre a matéria. Oo.

servadores politicas, dís
seram que os parlamentares
pessedistas temem uma rea

ção desfavorável a emenda,
devido ao pronunciamento
do sr. Juscelino Kubitschek,
que é contrãrio a emenda
constitucional para a refor

ma agrária.

FUNDO INTERNACIONAL DE
DESENVOlVIMENTO

Gov. Magalhães Pinto
d�smentE a polílica do

"Café com Leite"
Deputada Quer a Formação do .

"Bloco luso-BRA,SILEIRO"
LISBOA, 19 (OEl - Uma tes de partir em visita a

Angola e Moçambique, acen

tuou que Portugal e Brasil,

HAVANA, 19 (OE) --' For
tes chuvas caídas durante
o último fim de semtlriá ü

zeram transbordar os '. rios
conteseno e Madalen em
Cuba. Multas habitantes' dasBELO HORIZONTE, 19

(OEl - O governador de
lI4.tnas Gerais, opôs formal
de5lnentido I\- noticia de

'- �rYé�}���a�S��b�eci�O g���;:

Deputada Brasileira, reco
nador paulista. O sr. Maga- mandou a formação do btc
lhães Pinto nega assim a

politica do café com leite,
.cujo restabelecimento foi

noticiado com enfa.�e pelo

A?hemar de Barros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�lajor Ectmundo de Bastos Junior
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A!!:e:1teo; " t:v rr� ....p(ln(l\'ntcs eTJ.1 toc'.(.)s os municl·
pios c'c S:mUl C':l1:ll"ina '_ An(,i\cios mediante
contr<1to (k ní'I)"do com :I {:lbela em vigor.

ASRINATl:HA ANI..'AL CrS 4.000,00 _ VENDA

IAVULSA ('r� �n.fm.
(.\ Ilil·t'\;.ãn não se I1'SI'HI)�;Lbiliza 1110'10>; {'()Jl('('itns

('milhlus nus arti.I;"(Is assillarlos)
.

Sra. ZULMA Mt:1RA

Registramc,,; p:l."1. o ,ii:l

de hoje a pass,\l;l·m tll'

mais um anivenârlo ll,h:1-

lírio dn exma. SI a. Züim,\

Meira, esJ)Õ�a dr) nos::;o ihr"
tre amigo sr. O;nldo ).;h·;·

ra· alto funcionário da Coajl
e elemencL"'i quc·desfrlH"·\l
em nossc� mclus ·,oclai.; cll!

sólida e 1l"lj)1"('cidas amiz,!

des.
A nataliclnnle. P"1" (eu',

dotes de coração O"rl�:;,llll·:',

será, est<1mOS CC\·:r.·� )l (

data. de hoje mel:: 'I cu;,:pri
mentad:l. pJI' seu vasto cu·

cuIa de amizade:;, :1'; ::)_ll, Is

O;; de "0 ESTAD�::' '

cia'!l1-se augumndú-Ihe :)

sua dignissima fllmiL-i

votos de gerenc,� fellcilll
I[�.

Menino HUl"I-l3r:RTO

FERREIRA

Trnnscorre hoje o ani

v@'l'sário natalicio do ga

rante menino Humberto
Ferreira· filhtl ,1 .... d. 011 .... ::1.

Fel'relra e dI) ir Waldi!'

SI'. paub de Tarso j:-;.
Luz FOl1l€ Jr.

Alramiro Rogérb
Philippi
sr. Ademor Aurélio de O·

Ilvdra

sr. Otavio FI'9.nchco �la

Silva
. •

fi '."1'. �sv.ardO JUVen�io
Cinf

In. Oswaldo Vitehll::> dt"!

Ollvcira
sr. Dlhon Menezes Reis
51". LClércio Lisbôa
sr. z.,lclSon Murilo de Sou-
'"

DR. FELIX SCHAEFFR

Transcorre, hJje. o ani
versário na(alicio do (ir,
Fclix Scha-efer· cempetentc
e dediCado Engr>nheiro A ....

gronl'mo· que ;)01" muitos
anos � dlriginóo o Se.r
viço t{e Defesa Sanitária
Vegetal do MiniStério di!
Agricultura em nosso Es
tatio.

Pereira. Av Ilustre anlversal'ian
te c digna [amiBa os de
"0 ESTADO''', apr�entaT,t
vot'Js de felicidades.

Ao inteligente !>:ln)\in'l'.)
Humberto os vO·'':;.s {I..! k
licidade de "O TSTADO

PIlOTL-:JA seu.ç

OLHOS
use óculos

bem odoptodos

atendemos com exatidôo
suo receita de ôculos

OllCA ESPECIAlIZÁOA
MODERNO LABORATÓRIO
,

.

,

...... 1

•

, -,

V Confec/rnentos Sociais
�

,;c1<� U{��.
------------------------,--------------------------.

membros �onser'·lldores. o QUt!

foi tlm 5innl de 4'\e 11.11 d�r-

mUi;o �"�:tni:,�:';:[:����:'";�� "�� �:� :���:i��::a�:���i.��������i: °m;';�':,�:o::!',�:,�et"f,n�:,:�.,",'.,.�: �,','r�: �,.�
novo Hospital "Josefine Boiteux" - estão recebendo significatlvns homena. • _ll ... Y' R "-'J !.I�DJI'!!!l;:JIIi

Pro�ulores de 'farinha: Classificação' '_-=- "Go.....� ,. ,.ri.�.,

"'"o�;,::::::::";,,�";;.:;, ,:;::,. :,;';,,;,,::::;;;:::,:" ,::::", ':;,:;: :::.:,�:,:' ;=;:,:::�;�' ,:,:',�:';,i::; �":;:::�:�,
"mo ",,,.1[,,,,,, r;::::;:�a::��.��e;:: :��::��::�

"ano; Antônio L1.n.,· Orl;;"do to� }::<:ecut!vo da Ç"mi'"�id de nj.."'tl"Clll� dI) Bnn�o do nr�Sjl O Dr. Luiz Gllbr!cf. deu t!P

que lhe deram" asso "Um curioso".
�::�r:I,I,:t'°I:O 1�::��,,�IIY��t�;�cc� ::::Ci:l(:�: ;:u��(I;lIIÇb, é'lm

�:�Sel,n\�:::���:e::�1;IfI.!t�:�a�:= :�:n:erSi;U::��ci��:�':.:a .J:o�m��: Bem, meu amigo. Essa questão de no-

nhOr' Se<"1"elnrio du .-\v'"ictll\l1_ A medida que i)l .. i�d"nl é Iluda lJlIrn n clll��iiicn��,) de
-

dutore� dI! ínrlnhn de mnll- mes é questão c!e gôsto, Se seu proprietário
:�o::n��!:���"; ;�ue':'''�::�� acho� que devia ser HBaiúça", que temos

bui apreciâ'velmentfl n" 6itun- nós com isso?
ção econômica de Santa Cnta- Verdade é que ainda domingo estive

Uma Portuguesa vei cantar para society 'Ia noite

de Sábado - Valvete resleja 1 S anos
1 - O coral de FloriflnÓPoliS.! foi

cvectenecc na cidade de JOinville, quan
do deu seu recital no Harmônla Lyra Chi
oe. na noite de sábado p. passado.

r. nova casa de saúde sera dirigida pe
los credênciados medicas Dr. Ernesto
Lima Sobrinho e Dr. OUo Préusberg.

.
10 - ....s discutidas telas da. coopera

ttva dos Artistas Unidos de São Paulo,
também estão sendo expostas na nova

loja de "Machado Cia.", a Rua Trajano.

2 _ O Lions Clube da cidade de Cri

ciuma, no pr6ximo sábado promovera
nos salões do Mampituba Clube;' mais
uma parada de elegância Bangú. Dpze
srtas. da sociedade Cricíurnense] concor
rerêo ao titulo de "Miss Eleganoo Ban

gu''.

-.--0--

II - Na lista de hospedes do que
rênoía Palace, o elegunta casal sr. e sra.

Dr Paulo Konder Bornhausen r rvete.

3 _ AdolIo Ziguelli, Iestejado radia
lista, esta de volta do Rio de Janeiro
da viagem a ccnvíte do Oovermi'doI' Caro
los Lacerda, para visitar as coras de
seu' Oovêrno.

--0---,

12 - Adalgiza Colombo-ex Miss
Brasil, foi rocaueuda por uma revista
de Nova York que se ocupa somente de
personalidades do internacional set.

4 _ No "American Bar" do Querên
cía Palace a bonita Juca Cabral, acom

panhada do Deputado jenír Destrt.' Ele

festejava idade nova.

13 - Também regressou ontem de
São Paulo, a advogaríu Teodoro Lelís de
Oliveira Leite, que participou do

elegan.,te e movimentado jantar oferecido ao
caSRU sr. e sra Dr. Roberto tesseuce.

I

14 _ Dona In.o T."",,, Moermann, I
Presidente da Rede Feminina de Com-
bate ao Cancer, está em grandes ativi.1
dades para a reaIlzação da promoção
da credenciada entidade, "Borboletas
em Festas"

--0--

5 - Lo�o mais nos salões da socte
dade dos Atiradores, Valvete Silva

D'Aquino, recepciona convidado!i para
!'ua festa de 15 anos. A brotolãndia es

tará em pauta para a movimentada

ccpção de Valvete.

6 - Pelo Convair da Cruzeiro do
Sul (;'legnrflo hoje no Rio, as senllOras:
Sara Doner Abreu e Julia Medeiros Ra· ' 15 - A noticia que divulgamos aft.

mo�. As senhoras em foco, a,?anhã es- teriorrriente com referência a maquia.
lama no aeroporto InternaCIOnal dp gem oficial de "Miss Elegante Bangú,
Rio, p:tra t)l1 voo a Nova York.

• -I ,."
jâ estn confirmada pelo representante

'I 1 {... �-t",' -�.�:� .Amér�ca do Sul, dos \ produtos
�0----t- -1 '. r EIi\:1l'\th 4rden.

7 - Procedente de Sã� Paulo c�egou l
----o--

ontem. o sr. Fe.rnando Faria, que nlque- 16 Da. capital paranaense, che-
Ia capItal participou do jantar ofereci- gou on,em a nossa cidade a srta. Ma.
do ao dr. e sra. Roberto Lassance. ria Cristina Fernandez, destacada figu

:oa do "society" da cidade sorriso.

8 _ A portuguesinha Helena, """nO
próximo sábado estará cantando para
o "society" no Querência Palace. na fes
ta "Noite em "Blacli-tie", quando será
apresentada li nova linha Bangú.

17· - Um grupo de brotos do "so
ciety" vai dar nota alta com uma visita
ao hipismo, da Policia Militar de nossa
cidade.

«BIIDel
RESTAURANTE

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-BIR
Flor ianó lI.0!is

Rua Trajano � 27 - Fone 3125
..

básicos para as negociações
De Genebra

ROTTERDA:\I. 19 (OE) Dh!<e o Sr. Jobn�()): qUe de

O Vice-Presjdenro Lyndon B. lodos os setores rb! (lC"1I0m1,�

Johnson esboçou lJm prOgrnmn ,-,ompreerld1doB nna próKjullH
de três pOnt{l8 qUe 50'1"\';1"\ iJe llegorlnçõe� eomc��_;nt� du

agriculttlra é o nl.:lis tllf,icil.
Acrescentou q\le "o JlI"imcl�

r� pnsao parn II. l<olll�fio" �lnl
ucêrdo honesto ... ".

bnsc aos Eatndca Uuid"s nn�

negociuçôe� encnmlnhcrlun ,,-------------------

re"U�ir as bl'rreira3 õln eomér-

tio interUActon!lJ. As. ncgocta
ções reahear-ee-ão em Go',e

bm, na próxima primu"er:t.

Os tr�s ponto�; a!)re�E!I,tn-
tlo� em di�eUrllO p!-ol�"el:i�.::
no .lnatituto Holandês - ;';or

tc_Americano, IIqui; e:i.,:

1 - :I\untemos Q erll"o!r;o
e o levaremos n e�5-\!I ncg,eill_

çôe6 I'omo nossa .fib�ofla ';){i_

si",� - de que o c(>!��reia li

vee é o caminho para um pru-

�r(!8so econômico 'n,,\� rApido

eparamalsaltosn�,,(isde'·i_ Edson Nelson de Ubaldo'
da. em ambos os ]a'\'); do At!i:n i..' ..,.. --1
tice:

I:! _ Acrtldi"tamoS em qce lo-

dOs 09 patses podem bcncfl

etar-se de Uma baixa !!."cr·ü Elrl� I

""if," nduaneírns ; ,3 Os Estndos 1' .. idc3 eom '---------------__.;.-----------"'

prometem-se " \\511r O� pode
res concedidos na n'_"a ll'j fie

Expanslio ComerCial. p�r, ,j;

minuir, na mnior �l,�<l.l'I:1 pH_

-sivel; as barreiraS ",.",c_tciai'1.

};m ree�ldade, Jlor 11m m'c,

80 maior 30� mcrc'ldC:i C""O

pcus. oferercrcmos �,\.,,�,:< 3

,·ast.O IlIcr<:mlo dos E�<,,,I,,:

Artilharia Soviética está pronta
para entrar em ação

MOSCOU, 19 (OE I - "As seus ataques". Esta declara

unidades e foguetes sovíé ção esté publicada. hoje no

ticos estão sístemattcarnen PRAVDA e foi feita �elo
te treinadas para localizar Marechal da Artilharia So

e destruir os foguetes tnt- vtétíca constenun sarekow.

mtgos, afim de preveni)

e Eu
Maryland é um mundo e wna jóia. Um mundo onde

cu descubro sempre um novo instante de emoção, uma

j6ia onde a onda momento vislumbro um diferente e es

tranho brilho, como que nascido de uma constelação des

conhecida.
connecí-a num dia de sol, suave e repousante como

um grande Iírío dentro da noite, doce e meiga como a

brisa oue nos beija num cantinho de praia.
Ah, se vós também a pudésseis conhecer, se v6s tam

bém a pudêsseis sentir como um vento claro e bom que

sooresse dos longes mais distantes, compreenderieis en

UI� porque falo em Maryland!
Mas vós não a Ci)nheceis, e porisso minhas palavras

nunca vos darão 'l. medida exata de tOda a. sua beleza.

Vi.a depois - depois e por último - dentro da ma·

dru<>ada cheia de frio e de neblina, como
-

visão quase trans·

pa�nte, que se afastava dos meus olhos fixos e sem brio

lho por tanta transcendência.

Sim', eu 11 vi pela última vez dentro da madrugada

embaçada e triste ,ela em quem.. eu depositara mental·

mente tôdas as rosas prodigalizadas durante minha vida,

LONDRES 19 \ Vl\) _� O \1:'- embora naquele instante eu até me esquecesse de que jâ

"o- Go\'êrno !lO priml1.lro-M"i"nlll tivera uma vida!

"1$0 :\Icc Do'-\r:-In�_olTr)l" !,u-
Entrei no corro e fui me aIastando lentamente d.e

nho� !Item ',\'11 >"'i..,,,lro "oto Malyland, no tempo e na distância, para d�la me,aproxl-
�. .... d "'-a ma.. na lembrança e na. saudade. Encontrel·a, entao, den·

�:m�lll.���ll "�c\.t�·.�:l;�,n: �: 'tro de mim mesmo tã� sem s�rprêsk que tive a impressão

b1��óes�' nu"".' r .. ,,��o de ,<cen
de �:l�t�e��;�u:sttl���: :!:m�: ��l:::�bae:� algum 1'1-

::::enddoo p:r�::.t:,T,�:·�:!,l:�,:'�-. �r e escrevi seu nome no quadro negro, em letras grano

pacidade pUrA pó,' -F.rwlJ nOS �:;d:d:�:I::�:c�:. outros
leram sem compreen�r s�a

bairro" pobres c ,11� [IrTQfldn-
Algum dia eu me levantarei cêdo - o sol estará doI'"

menlQs usur[iriO$ foi d,.rrot,a-
mindo, as rosllS'"tlesabrochando _ e partirei em busca de

da por 3�O {'ontra �13 vot"s.
Maryland, que existe em dois lugares: para os outros,

Embora não se ti.,,-n·.;e dllvl..
cheia de jardins e avenidas, num grande mapa dos Esta·

dado da "I;"'tória dO Go·,trnl, ",! dos Unidos; e para mim, repassada de saudade e de ter·

maioria de votes demon�tl"üu
nurn, bem no fundo do coração, como um suave lírio que •

que dil'ig.entes ,I" P"r�ido 10-
a noite fez desabrochar no seu jardim!

gral'am tInir qU:l� ted:l:i O�

1;n;do" ... ".

Douglas -Home
iGanha Voto de
; Confiança nos

ComUI!S

"

rlna, lá.

·--Minisi;da .- Trata-se de um bar el.gante onde l se

servem bons lanches, pizza, etc.
Guerra Visitará E' um restaurante com confeitaria c

IV EXERCITO venda de sorvetes, conforme se lê anuncia-

RIO 19 (OE) o Mi;ti,t,." do. Agora qtlanro ao nome o que posso dizer

da Guerra Gal. Jair Dan- é que os léxicos registram: s. f.. pequena ta ..

laos Ribeiro deverá visitar hema OU casa; bodéga (Tabema)".
�a��é:i��aI:Qs!;é::I:a�: Sua curiosidade ficou satisfeita?
o convite foi f'Jrmulado Quanto ao mais, o estabelecimento vai
pelo Comandante <taque·

:- bem afreguezado.
�IV:sni::�;�s.oal. Justino

.,.
A SEMANA COMEÇOU Entrou cont

chuvas e trovoada, naquela base irritante,
S. a semana que passou fui meio ma

gra para reporteres e cronistas, esta que a

gora se iniciou é magríssima, a não ser que

aconteça alguma coisa fora do ramerrão co

tidiano.
Mas como o próprio tempo é o_ va-

cas rqllgras, então, esperamos pelas gorda .,

;i!iii_iiiiiiíii_iI:I �... _

E nada. maill foi dito!! nelll pergunta�o,
.

: ':�� "�"� .;i: lR,'''�:::.,. '

_f '.:' :.�._.:,::,
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taxacão dos minérios ex

tra'dos do subsolo brasí
h'lro· e do qual fazem par
h> sete membros, represen
tando o Deparramento Na
cional de Produeâo Mine
ral. os governo, -dos Est�-

carvão fale agora- só (I

carvão do ti,pO metalúrgi
co e anrovellaml e na so

lução dos problemas sQei\Lk
rcsultanl4 da ex:plolBÇãO
f� minérios.

lias de Min.ls G/I'als e S'\1l
ta Catarina. a Companhi-,
Vale do Rio Doce. a coroca
nhla Siderúrgica Nacional.
a Comissão do PlF.l111 de
Carvão Nacional e o Sindi
cato Nacional c o SIndica
to da Incl�trla do Ex(rnca")
de Ferro e Met:tls Básic'o<;.
Alguns membros vem

mantendo contatos. hã V9.

dos {lias a fim e'e discutir
os cuvereos asp.L'C(OS do

problema e estabelecer um

denomtnndm- comum .1 res

peito da questão e. nos pi i
metros dias da semana vm
doura. 8'!'rá realizada a

primeira reunião oficial.
Embora prevístn na con-u

tuiç5.o Feder-al. a trfbulu
cêo nunca foi rcgulamr-n
fada e. com isso. Os E�tad(15
vinham rofrendn pre.iuizr·.;
atlua1s da ordem de vários
bilhões «e cruzeiros.

tOS sõbre produção. ccmér
cio. distribuição e consumo.

e bem assim importação �

exportação de tubrtücan
tes e de combustivels líqui
dos ou gasosos oe qualquer
origem e natureza. esten
dendo-se esse- regime. no

que fõr aplicável aos mi

l1('rals do País e a energia
erémca'':

termédlo do min!';tro
Minas e zncrstas. fni crtn

,IJ o oruoo de 'rrabam.

cujos cnrnponen-es per-tcn
cem a orgamzacào as mais

ctver-es. De ace-de C(Jm a

legislação vigente- o ESIJ

rio recn 60% da :lrrecadaç5.J
t�tilt· o que se mantido êS-,se índice «nrá um suple�
mr-nt., de mats d�' um bi

lhão de crUlwll'(1:) as rcccí

ras atuais .

tributação devera sr-r apli
cada prmcípatmcnro 11<1

própe-la região pt"O(llllonl.
O gavernador Celso fl:lmM

rem em menro uunznr r,�

t.':"\o dr lll{l"l�tT'i:I'" rh- nnr-t
"-"itllrnrntn iTltr-!�rf\1 dotifuido para solucionar fi

problemn decorrente da

.'.11" e {a.u-ndo cceresêncíes, certa puhll
ho;iiro d,� lT,'nrique, Fontes, nn qunl o

n-cuuro IIwr{'N'ra tmamento u. altura tio

rl;'("111 ,eo" 111 ..1iÍ"rI�....n do tão abalizado prti.
(\.,,: I..! rns catarínenses. Procl1tt'-l

(1,'�rn:-lrilplado urquivn e cneon

[l;lhllt':lr::to que vem" a ser a te

\'1":111 S.'. nno 1fT, n' 11. na escreve H.

r.m!!'>::

,

Centenário de lauro Müller
GOVERNO INTF:RVEM

.........
- ARN.-\I,OO S. THlI�OO -

Crmdo o problema entre

(IS governos estaduais e a

emprêaas partícujares. o

Presidente da República
decidiu intervir e. !.IOf' in-

Com retacãc ao Estado
de santa Catarina, pode
!"I1(1$ Informar que o pon
to-elo-vista a ser defendi
di'> pelo $E'U rep,·('s('nt.,mte

A respeito �te-nl1rlo de LAuro

MUller, usemos a hcnrn ue :\pr,�<lI:·nT;!I
um!'. proposta à Pedemcão dns t\hltlf'

mias de Letras do Brastl, em sua l'tIT.i,

ma sessão, no sentido de ser ('OIllNW."

rado condignamente. pf'ln T"!Nifh ('1,1 i

dade. de âmbito nactoprü, t:io [llI"T,ldt.l·
so evento não somente pnm Snntn t 'fll;l'

rina, de onde é {ilho o Itustre mütrnr 6

politico brasileiro, mn .. (�.Ult.,éUl. [,,,ta

todo O jjrasü, pois fl':llfll.Yth" I' t_:u""

MUller um grande nome- 11:-..1"',1,1. !lo oi'

pude precisar bem, na 0.... ,;,;;10>. a (1..la

c�rta do nascimento (II' 1,:1111"" !l.llllll'J",
podendo apenas afirmar qtll� Sl'fl;.. 11("0

começo do próximo :1[10 ele l!X...1.

Ao sair da FedC't;l(üo. t'lJ('olll.!·Í'i UlI('

com o. Comamhmle Gõurido 'IUí' UI(' (It�·
se, a prppósito dessa compmor�úo, lf>�
lido uma pügina de crõnka, .110 0orfr-io

el.a Manhií., de Jaiio PlIfnf:l.llIS":lí. ('/li (jm'

se declarava já hr\Vt'T p4ssn(lo. /\0 dia U

do corrente, a dnta (11[>';s,' C(,IIIC'l\i"\I:in.
pelo que procurei in(eirar-Illo 1'1"('('isl\'
mente dos termos dessa cronica, '·Nlfi·
eando a inteira pl'oCNlt'n('ia da informa

ção, que, aliás, nrlO pll�r-r(l em duvida,
partindo. como partira, do ('aro l'onfm

Ge Garrido.
Realmente. lá estava escrito: ··[.nu·

ro Müller era de 1863. Nns(,C'l1 n n dt'

novembro qêsse :mo". Prol'ufr-i n;iS duas

publicações de Marcos Konder. sõnr('
Lauro Müller uma de 1944 e outm de

HI;:l::!, sob os auspicios e!:::L A('�leh'lIlhl Ih';!

sileira - e lá tamb"m ('.;Iuva. <'!ll nrnh..s.
� nntn rir rtf>sci",�''''·· llc L:lllI"O Miillel':

8 de novembro de 1863,
.L<!,,,U'''I''·!,lP. 1,</ .. '\. de te·!" tr.'l?ido

de Florianópolis, de onde ff'grr-ssnrn r(.>,

centemente, após 2 m(1!1('s d,� !"(lrhts «(Itr
ali passei. colnhomr;ão nos jotnflis lo·

"I<UI 11111"' din nasceu Laura MUller?
K s�,t"d.) IJI(P o seu natallcio era come

(:[,)1;1.1.. :o :1 (te novembro; e esta é 8

d"!:1 ",,, .. i�l\�tl3 pejo uejerense . Marcos
h "r" u-r 11;-1 hio�l'l\fia que amorosamente
1-1;0)",(1,,, [.l>r im'lImbência da ÁC1ldemla

1!1:·I�ilo(u ti" "r.errne. Entretanto, outra

RADIOS E IORNAIS
REPlESENJA(ÕES A. S. LAIA, "i 34 OMS proJlordllllllnda If mois
dl[1enle ,oiIertura publldti,ia o jornols de Iodo o &crsil, ompliau
suo equipe e�pldalilOda e otlita IIOVOS reprmnlll{iiu de rádios e

jornais. Para 1I�let anúlKie� de S. Paulo, Rio (05 JlriIKipois cen

Iras puhli(itários) lOAfie a saa IIpreSllllo�ão ii maior firma do gí.
rero. E nafe: sá opetllmOS (om UMA emissOra, UM jornol de
cada ,idade. P�II inlonna(ii�! nl", jornal ou IKIIYO para

REPRESENTAÇÕES .A. S. LARA
R. Yilória, 657.(onj.3Z-Tel. 34-8949·S. Paulo

11<1""
100 til"; ",;.· ..rjLam('ntns da Paróquia de

Ibj..I. 'h'''' eecouuuos-eo Arquivo Arqut·
,·" ....··-:.ni). ('- lá I'f'('ú11N'i, no lh'TO ·de

I'HLi->!ltO 1\(' leC1 ri 18M. n fõlha três:

LEGISLAt;:AO' FRõPRIA

A partir do foro pas�a.
do, !lClrém. tll�"J.llS Eslad(1s
resolveram esta�e;ecer n'I)'

ma,. próvrlas sõb,'c a tribu
tação· Santa Clltarina, pOt·
exemplo, exercia :I ICObrnn_
ça. do j-mpôsto �'I:' Vendl\�
e Conslgna<;ões sóbre as

venda'S de carvão e· assl.n�.
teve aumentada a sua ar

recadação em mais de lI'll

bilhão ele cruzeiros anual:;.

Isso. p")rêm. velo crlar
probl('mao.; Cúm oS emprê
sas ('xp1ora-t.loras. que n'i I

�e cClnformara-m com a <1-

titude do g-::>.vernQ estadual.

alegando· com base na

•
Conôitituição. oue â Uniii.)
compet'e "decretar imp�s-

"l.;'"UJ" .. ; Aus quirue ,dius do mês
ll(' llla"�" do" mtl oitoeentos, ::sessenta

(' qllôlt \'" IIC'SLt M.qtl'i:t: do SantissiffiO

�:I('i-:.Hl\<,,,tn ('. (Ir- Nossa Senhora da Can

('r-iÇ:i\f d:) Vila de Unja!, batizei e pus os

�(lIIL"", "Ir-os [10 inocente Lauro, com se

I�' dI!'!"; �le Idade f!Iho legiti;no de Pedro

,".!iiltN (' de sua mulhet" Ana Maria Mi·

gur-l!is MIIHer, peta por parte paterna

��:rJ��Ir-M����:�adiMA�!� ���;�o�ad:
I\-In.r!a (1('f"trudes. Foram padrinhos José

I 'ltt.'�llno Gomes .e_, Joaquina Maria E.ttur.F. l1�rn const9.r, mandei fazer êste tênno.
(\1 t· nsslno. O vigário João Dommgos
,\I\"llrd Veiga",· Ficou resolvida a duvida,
di..: r'nn!!!,;: quem, ao batizar-se a 15 de

morr;o (\(' ln&t, iin� 7 dias. havia de

Il'r (tasdd6 ,l' n do rnesmo mês�.
.

('o[[l('fI\Or:l.fC'ttlÓs. pois, a 8 de mar('O

J)ró"lnltl o (','ntf'nárlo de LauTo MUller.

J1'ot:t. l'�ste ai-ligo, .retificando II. da·
Ia di' 'n:I'->('IItlC'llto du no<;so ilustrt> coes

I;lllllrinll. roi r('fneU(!o pelo u\ltor às re

drl.-f,('s lia ('ntrf'!o da Manhã (' do Jornal
� ln {'u/(JI'r�:ir,

Dra. IARA ODlLA NOCETI AMMONPARTICIPAÇÃO
CARLOS SCHLINDWEIN E

ZENIR DE AQUINO SCHLlNDWEIN
.

MAJOR .o\NTONIQ NUNES PIRES E
WANDA KO\\'ALSKI N. PIRES

tem o prazer de participar aos parentes e pessoas de suas

relações o noivado de seus filhos.

CIRURGIA DENTISTA
Atende .:;ÕmenLe com hora marCi.ldo das 8 às 12 hor�
Metodo p� IcológJcn n'toderno-espee,alizodo �para crion

ços
Alto rotação
Aplicação tópica dI" tluOl"
Atende senhoras e Crlonças.
e das 15 os 18 hura�
Quo <;Õfl JnrQ_, 30

Osmar t\ntônio c "anda �taria
eonfirmam

Brusque, 16/11/63 DR. SEBASTIAO MOURAFpolis .. 16/11/63

Barco Recebe'o neme de 8belCape!a
p.lm..nte. 08 pn<:adorf"s de no" do>; trablllh"H dI' riHcaIi1.,,,:;"ín

CIRURGI,\O.D!i="'lTIST,\

Ex,nentist.a
do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

�
Tratamento Indo:ar pela Alta Rota�ão - Prótese

HORARIO: Das 8,30 às Il,:lO e da-- 14 1\s lU horas

I 2 s 4's e 6' FEIRAS ATI!: AS 20 �O.
-

r

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ . .10.;;,0 P1NTO

CLíNICA DIURNA E NOTURNA

J\.lUhciro. 01(1 litoral aoS- qual3 He destinam
,," ""n�f'{Iuindas .. 08 ohjeth'O'l

.. rltnln<:lio e peSqul.ll.
rlloll� .. 17/11/!Hi:!

'"l'reclda reCebcu"M'IIlt.ld(' \)r
.Ab'" Capella o h"r�o II"t·. �m

IIla$ da 8('lIIlInll pa�sadll, f')l IlIn
"ado ao mar nas 4p;u.l� tl:1 b;,ill

aUI pl'lo Dl'par1rnt'lIlto 1-:"h""!
dual d .. f"a<:a e !'e"�". MILHÕES PARA .VOCÊ NO

/
Dr. Abel Capt'llR. f,tj""itl, rln

IIla,. do m�8 de mllfo:o do. ,-('r."n

II' :'"0, otupou O r"r;:-o 01" 01_

rl'lor do dla<lu O.-pannllll'nln
por dol� ano� t. dOl1 'TI"v�. ,,_

IIrOliimadamente. 1)(' Sru ti;n,,_
...ii..o c de lI"u l,,,balho h dQ
8t'U Interê-So;j> I,ehlil tOlS"18 d:1

U(" e da p1'51::I, todM KO" hn.ns

ronhet>imento. Dai a jUllte"lI .. {o

mncdltlentt> de Inl h'Jml'n"� ....m

rnotmt>nlc nllm bafeoQul' lr,,r;,.r
1'1r. de pt'rto, ti ('au�:1 rlro I"s""
"doM rU·M{·adorl's.

SORTE
J MAIOR SORTEIO

JÁ REALIZADO EM
FLORIANóPOUQ

o bart·o I'm que\lllh, .�l)lI.lr1(i
dt') totalmente lo .. ell::)(,II.l:I.� do

F.�lado, rrpresenta mnl3 Ihn r�_

fôr(odt') poder publIcO) no SCn_

tldQ de dotar O tirp;jj,) 'lU" h'm

1:'0mQ fInalidade a flsealizaçào
lIal:'a(a e da pesca. bem 1'0111" 1\

ert('nta(it') de no!!,,,,,, p ...."ad.ol· ..S
de um aparelho nee"�!i:Jth à�

SUas alh'ldadf"'l marlnh� •• RADIOFONE
PHILlPS

uE ALTA FIDELIDADE
A$ sUas principal" rnr'c{<I'ris

U"., ilãQ: Comp!'fment .... 13 m.

RoCI. 3.20m: I'QD.lal: t.�Om:
De�lot.mento IIprOli:lllladQ, 1(ô

tonl'l:ttda8. O seu custl'l. niio ln_

t"luido o motor, .. de CrS

:!.OOO_OOO.OO. material e l\Iiir. de

obra. Na SUa r(lnstrll�ão fQI I'n_

Jlr<'gada mudeir" de cedro p�'"
o labUadl'l e mll.dt"lrll <I ... 11'1 pura

.. cll.'·ernam .... Ê II l11elll\lO p"')\'idu
de casa de I'onlllnd.,. ln�llIla�;lQ
aQnltá,ia. cincQ hellch('N e IQral

PlIlat')preparodetC'ÍelçõColUj!P(
ra�. Ser. pro"ido de um mol��

i. óleo da marca 1I.M,(;_ C'om II

tapacidllde molrl:t dI' ·li' rll'·"·

lo,.
De ki milito O'Klllva i'�le n"II:I'

ta�enlo Esladual de Ca(a e

Peaea lu,efSsltando de un,;, t nI

b.reaciO que pudeia," 8e""1r nio

aPt"1laS na 'iI.calluo:ão (' aril'''

bo:ão dos pescadQres ma5. t,l'n

b.;..,. aQR labore� dai peHqul'nl
Dt"nOgrãrtCltIJ e da buna 51'11.

marinas CrelQ eu que 60mrnle

.ata última rIn.lldade jus'if'_
....'1. tal empreendlmentQ Um 1

,.ez qUe o desenvnhimo:>nto ti ..

JM'lIca. em grande parle. e..tá ""

lI<I'pendê-nda do mainr (' m"lhur

eOnheclmenlQ du elempnlo liqui_

do qD.e rinS rQdrlll, n mar. bem

{'(Imo do cunhl'clmcnlo dOll '11'

bltOH. cnSIUnlPM o:> 1""111" {In",

habitam os pel"e� d.. n,,�<,,�

lill""a.. "\
Pt!lo 1lIlIl;lIm<l'ntQ do Raf�Q "nr.

·-": ..\hel Cap"lIu" .fdicil:1I110S uiio

'Ir !I,:':lp.t'fl8.'l Deparhn1"uto 1�>llIdl(�1

�'il �?- .. $.' Pele•.l1lall',
ti prlDci_

FOGÃO A GAZ 1 MAQUINA
BRASTEMP DE LAVAR ROUPA

DE LUXO BENDIX

REFRIGERApOR

BRASTEMP

DE LUXO

10

DE COSTURA

SINGER
.�

"
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A PEÇA III
'tão- brasileiro
quanto Brasília 1

Nupcias - Thais Helena e Murilo Dia 28/12
Valve! hoje apagará quinze velinhas

AS PATRONESSES cuteedes, na cidade
do "Baile dlls Orquld.eR��
numa elegante rcuni"o qu�
acontecerá na p�ôX;mfl eeme-

1'111. recebe-se 0'1 Diplomas 'lue
fazem jús da festa do dia nc.,

ve. Os Diplomas serão afere.

cid03,por estn. Ccluns.

FUTEBOL menau,

de que você precisa IfoI e ainda é noticia nos m(!io�

esportivos do -mundo. com 06 ACONTECEU

rinja jOg09 reaJizadus no Mara_ no -arupo Escolar Modêlo B:-.t_

ctlnã. O primeiro (I San.toa. ven feiroa FilhO, na noite �e se

eeu com multa cl!-t�gor!a o Mi' gunda..J:c.ifa; Uma fe,umão dos

ran. oPor 4 li 2, No sOl'gunà,) pul,'! doe alunos, com 8 Direto

jôgo de (Vale Tudo); a" üu., rta da Ir!ne Pereira � ASsUn

ras penas (I Santos conSeguiu 1(1: Troca de idéias sôbre ()

passar pelo seu adversário por aproveitamento total dos

1 x O; n\lmla partida Que <leU nos durante o ano,

ao Brasil, o Bi_ellmpeiio Mun_

dial de Clubes. MINH�

Na qualidade de revendedores cuto

rizados, po;iemos resolver seu- pro
b!ema sem demoro. Em nosso estoque
você encontrará - com certeza - a

peça ou o ocessóric que procuro, a

preço de tabela, genuínos, testados

em loborotór!o. garanlidos pela mor

co IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre'o seu !nte_rnational, tere

mos o máximo prazer em ctendê-lc.

For

unucado o En lace MIl.tr1mo
nial da- Srtn, Thais Helena

Goldner,.Cf)>ll n Sr. MllrllO p..

Capela: prôximo .fia vinte li

oito de de7.embro. na. h:rejn
de São Francisco; às 17 hO_

l"8s. Apôs o Ato ReligiOSO. os

promOção de veL·ão. <'om II R.li.

NA SOC, THALIA nha do AtlânticO Catartnense.

de CUritiba, assistíreí prÓxima te>rlu. ma.:l""'dado oportunamocute,
padrinhos serão �"epcion:odo$ sabndo; um grande desfile de a daln & o local.

com Um 'COQ'; na re�idilllcill modus com seis dos mais re-

dos pan. da noivll, cnHal Dr. IU()I;OS manequins profi��io. O BAILE

Orlando (Almirn) Gol<lni'r, !lni� <lo Rio e São Paulo, qu� MUNICIPAL de Carnaval <I�

vãO exlbir a nova linha de pri 1964, v!Li entrar _lU orbih na

TROCANDO mnvera-verão, da Matnrazl:o e JOIACAP. Provido:ncias

. de idade hoje, o int!ustrlHI Mlltarazzo BoUBSae, Atendendo t� sentido estão sendo

Carlos Cid Renll.l1x; Dirt:t"r gentil convite da Oll':anizlI.çii<l da8,

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS

C()MtRClO E
REPRESENTAÇOES

II VIO ADUCCI, 721 _

ESTREITOda Fábrica de Tecldoa Rcnaux daquele acontecimento que

tem cOmO paercneeee Il Pri_ JOVEM GUAllDA

meira Dama do Paraná - Sra VALVET Silva D'Aquino. hoj.::
U(I' terç.u 1:1. visto Il o. reate

I 2 pfestoÇôe� I .....O�
".JA Nice. Braga, estarei presente e vai cOmemorar Os seus !,onitos

tem preços as [ngresaos para o dOpol!,! COntarei." qUinze anos, As 745; fará rca

Baile Municipal do Rio de Ja- Jizar Missa em Açãn de Grn-.

neteo, Individual vinte m. eru UO MEU ÇIlS. no Colégio C"rHçiio de Je-

zelros e camarote com oito caõemtnboe No Bajle das Or� SUB; pelo seu NIVER, .li. noite RU·MAR(A�' f PATENTU
AgeaJe Ohçlal dil i'rupnedilde laduslrial
.,_ .. ,,'�, ... ole IIl,Wt.:a.:., ....u:"to,.. ole ",vença.u, "omell CO

. ... ' plll." .:ttujo.J ..o.e e"taOelectl'&tm".I, m:ngfUa.II. Irrue, ct.

�.-upu"a",ta ti' marcGI de e:tportaçáo

rtUà 1 -uenre Silveira. 29 - 10 andar -

SALA' _ ,AL.'� DA CA�A NA'" - FLORtAr..O'
POLlS'- CAIXA POSTAL 97 - FONE,3912.

CINEMAS
Cartazes do Dia

- CfNTRO fREV!DÊNCIA s
•.
-' '-)�, - . a. c-l.n. t1hdf..,.._�

pessoas trezentos e sessenta qwídeae _ li. Sra Dr. Orlando

mil l'rllzeirol; (cal'nllvnl de (Olmira) Gotdner, trajava ele
recepctcnarâ seus convidados
na �Ull. residência, na Aver:.id:l

Mauro Ramos.gan te mcdêtc de renda france_

l sa verde (tubinho); a ee« nr.
1964).

Stravoa (Maria) Kotzias,

bonito modíllo de renda

dlldoprflto,

A CONVITE PASSARELA

do Ministro de MinHS e Ener�

gta, p Dr. EUgenio Doin Viei
ra; encontra-se no Rio de J;l

no setor politico nacion a ..

Senador Aureo de MourJ XVI SEMANA DE PREVENÇAO DE ACIDENTES

DO TRABALLHO: - Conta Pierre Weil, em seu livreto

"Relações Humanas na Direção Interna das Emprêsas",
publicado pelo SESI do Rio Grande do Sul, que "há at

guns anos grande grupo industrial, resolveu instalar uma

fábrica. Mandou comprar maquiná ria das mais modernas,
ínstatando-as em prédio planejado pelos melhores arqut
tetos. Hoje esta tndústr'ia está em fase de desagregação;
os seus dirigentes perderam o contrõte da situação. @ que

aconteceu foi um esquecimento total por parte dos díri-

. ;:�:�� �:rq�:;::.�in��:�::e!:ir���da�o�:��d�oef��On; ANOTE - GUARDE - VISITE
maquinárta 'existe o fator humano..

�' . _:: DURI-BLOCOSfini:od: e=',c�t:c��.::���;�:�:r j:l%A.NÔTi--·ils montagens: mão-de-obra é reduzida em

lhador que é a coluna mestra do fator produção" e por I�; o tempo de construção é 70% menor; material
conseguinte, um dos grandes motivos da existência da

mai, barato e. só precisa de 2 a 3 mm. de rebôco. As
própria emprêsa. paredes não deixam passar roido, umidade ou calor e têm

rurubüídade ilimitada

'1UARDE o enderece: - Escritório à Rua Felipe Sch
mrdt 34 1" andar. Fábrica em Coqueiros - quase defronte a

seiee .

VrSITE a casa modelo, ao lado da, fábrica e Cf'rtifi"

se pessoalmente. de Que você mesmo já pode íníctar sue

ccusarucão.

Fone: 3630

nel-e, ,participando de um i111- RECEUEHA' drsde; será �andidato a \-jce ás 3 e 8 horas

portante grupo de trabalh(.; li Espada àe ASpirante da Ae_ Presidente da Repúblicl -

representando Santa Catarina. rcnãwttea. o jove'm Carlos Ad<l_ A RUSSIA. vai importar uce Msssimo sere-o BAIRRO BOM ABRIGO
VE::'-lDA DE LarES COM FACILIDADE DE PAGA·

• mar Cesar Gonzaga; no pró- '-EStados Unidos; _a8 mil tone_,.
- .-xlmo dia �ete de...... dezembr" .na ladas de Alcool; para pr�du�CONFORME

o PRíNCIPE REBELDE MENTO.venho noticiando, que na Jl�ó- Escola de. Aeronáutica no 'zirem a VODKA, - LOPE�; o

ximo dia trinta; no Lira T.C.' Campo dos AronSQ.8, Filho do jovem alhiate de Ptortannpu

será realtsada Uma "Soiréa!, casal Dr, Ademar GUilh"n ue. bem atuallzadÍl"TI" mcda

I njormaçôes: Rua Emflio Brun 21 ap. 10

_ Censura: até 10 anos --

rUz(Carnle.m) Gonznga� maSCUlina - NA LagQa da ccuCOm Um desfile de pereonn

gens .ci�emll'l:ug�ficaS<, re-,

presentadas por moças floria_

nópolltanaS, � testa será

em .nefíclo da construção, d<l

Ginásio N. Sra, de Fátima; no

Estreito. As mesas estão à

venda no Salão Record,

'ce·lção; o dOmingo aeont{,ceu

Fone: 3435ESTEVE bem movimentado, II Re�t!\l)-

ontem. na. JOIACAP; o Jor- 'lante Marilú, esteve lotado o

nalista La�inho; Diretor da, dia inleiro - A REVISTA In_

E,R.V,t., qUe vere entrevistar dUstris e Comércio IC, pub1't-
o Governador cetse Ramos cará completa .repol"tag�m do

AssUnto: lnstalaçii.o. de Fa- BRile das Oi-quide:o.�

ás 5 e 8 hOI'dS

Yul Brynner - Sal f&1n�

OS 'hrG ITIVOS DE

ZARHAIN Se de um lado conhecemos firmas que procuram dar

todo o conrõrto aos seus operários proporcionando-lhes
todos os meios de proteção ao trabalho, tnstruíndo.os
contra tôda sorte de acidentes, sabemos da existência de

outtas que acreditam cegamente que a máquina e a eco

nomia resolvem o probteme da produção, relegando o

humilde trabalhador e a sue, proteção a um segundo pla-

MUSICAL BJ1R
PanaVision - Tecnicolor

. - Censura� até 14 anOl" _

1"".8A (11\1 BOM PA�SA Tll:MPO OOM SUA t'AMILIA - RIWNloBS SU(,IA.�

DilNç.t\Nn�s C()(�UETEI8 - FRSTAS DE ANIVERSJ\H.IOS - (:HA

DANÇANTES - ETC.
A,!VI)-\R TF.RREfl ou KH".4.I, HorRI. _ T... �!\I" IP...........

Fone: 3435
FECHADO Pt\RA REFOR
MAS F. INSTALAÇAO DO

CINEMASCOPE

D U R I E U X & C I A. L T D'A

s'ãortca dc blocos de cimento - tijolos de concreto
o Decreto-Lei 7.036, de novembro de 1944, é claro, não

deixando dúvid);t quanto a obrigatoriedade de todo em

pregador segurar os seus empregados contra os rtscos de
---�--_

aCidentes do trabalho. Igualmente no que se refere a cria·

ção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, es·

tão obrigadas todas as' fi..mas que mais' de 100 emprega·
dos (artigo 82 do D. L. 7.036), \

Inúmeras são as campanhas que se tem feito no seno

Udo de orientar o nosso trabalhador na prevenção de
acidentes do trabalho. Umas de caráter nacional, com a

participação de todos os Estados e outras de caráter re

gional, como a que será realizada entre os dias 24 e 30
do corrente, na cidade de Criciúma, neste Estado, sob o

alto patrocinio da 17a. Delegacia Regional do Trabalho,
em Santa Vatarlna:,

E' indispensável que empregadores e empregadOS, elY'

buidos do me.lhor espírito de cooperação, procurem da�
todo o apõio a êsse meritório certame. Do que resultar
dêsse encontro de idéias e das sugestões que surgirem,
muito aproveitarão ambas as partes.

No sentido de colaborar com a XVI SEMANA DE

PREVENCÃO DE AéIDENTES DO TRABALHO, sugeri·
mos que �õdas as emprêsas com mais de 100 empregados

�iaer �,::!� ���A��u::sc:j� f��:�Ç�st�:�a;;� P:�:t��:
acordo com a lei, empregadOS e espregador, Em casO de

dÚVida ou para melhor esclarecimento, queiram dirigir
consultas ao Delegado Regional do Trabalho, sr. Hélio dos

Santos, 17a. Delegacia Regional - 3" andar do Edificio

IPASE - Florianópolis S.C ..

Unam·se Procurem amor o seu trabalho, a fim de que
o mesmo cresça em eficiência aumentando a produtivi·
dade.

Precavenha·se 'contra os acidentes do trabalho, usan·

do equipameJ)to d3 proteção individual e fazendo com que
seus companheiros deles façam o devido uso,

com encaixes -

Proposta de cooperação eco·
nomica Soviética recusada
pelo Brasil
NOVA IORQUE 19 (VA) - rio de ferro;' finalmente, 1IU_ mento dos Estados UnidOS, nE

PARK � lANE
A MENSAGEM ESCOCÊSA
00 BOM PALADAR .•

,Fone: 6252

ás 8 hoças'
,

'Marlene Dietrlch

A' PECADORA EM

2-EM8ALAGENS
A SVA ESCOLHA

- Censura: <lté
tretanto foi uc.,ito o texto de

Um pllctO Quinquenal de�tjna_
tio u promOyer a eKpansão do

intercâmbio comercial enlr" Os

dois psl$es n':m totsl de �oo

milhões de dólsres' _ a{"l"<:s_

centa a noticia.

império
mica "Om o ErnSI) <lu .... el1tre. Acrescenta a InformaçOã QUt
ta"to; foi "ccu�',,)a: se.:\lndo II� �\ltol·id"d.,s .brasileiras r.::_

informaçãO envinda de Was_ C\lsnram a proposta ]leIo rEceio

hinl\"ton ]lara a ��d('ia jo:nn_ à� criticas das correntes direi_

Ijstica Scri),ps_HowIlrd por Ri tlslaH e pelo risco de abit,,_

chard H. Boyce.

F'me: 6295

ás 8 _hOras

O máximo em miStério
e terror!

A propost. sovlétlea, ,I��cri_

ts Como unIa série (! .. pla",,$
qUadl"ienais. incluil"i� Os Se

gUintes Itens: Uma sOmn n;"o

te"clada u �er empreg!\!h, nos

empréstimos destinlldos a" dr'_

senvolvimento do paí"; con�-

A SO�BRA DO GATO

EUA não querem Negociações
Com a U R S S

- Censura: até ih anos _

r;fia
o VELHO PARK�lANE MANTÉM

SEMPRE JOVEM O CORAÇÃO

ás 8 h:;lras

tl'uçào (Ie várias fábric,," ln.. PARIS, 19 (OE) _ Os concederem grandes prazos
c1usive poss!vehnente Um� dos EE.UU. exortaram seus alia. para pagamento. A Grã·Bre·

Michael R.edgr:n'e
Deborah Kerr

aviões 'llyushin"; ussistê,)<·las

da ampIlacão das inStaj!>.�õ ..s

pOrtuárias em trOca de millé-

dos da. Europa Ocidental a,
não comerciarem com a tanha manifestou seu de·

União Soviética, ou não lhe sentendimento ao pedido.
AO ADQUIRIR DOIS UTROS DE PARK I .. \NE DURANTk
eSTE MI'!:S VOC� LEVARÁ INTEIRAl\IENTE GRÁTIS

UMA UTILtSSIMA EMBALAGEM DE BOLSO
OS INOCENTES

CinemaScope

Expresso. C R E S C lUME N S E Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO iElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre

_ São Paulo 'lê João Teodoro, 679 -:- CUl'itiba Av .. Jguas4, 2117 - lone 1.2171 _·Pôrto Alegre Rua 7 de Setembro, 6ª1 - fone 7818 - Florianópolis Rua· Padre Roma, 511
� 2H01 - 'I'llbal'�o Rua Lauro Muqer, 50i).- fone 147!. - Araran_guá Pra(;a Hercílio Luz, 632 - fone 2:1 - Laguna Rua Gllitavo ·Richard St4 _:. fone 131 - Joinvil1e Rua Abdon
207 _ fone 7fj5. SAi\fINHÕES PRÓPRIOS PAR� MU!?ANÇAS .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•••

1udo em 10 Pagamentos-Sem Acréscimo
Ou à Vista-Desconto Eletivo De 20./'

� ��:I�I�toDI�r�!�T�Rdesde 20.000,00 mensais ou

� tonjunto maríun - desde 16.600,00 mensais ou

Conjunto Imbuia - desde 23.000,00 mensais ou

n COllJU1IIO caviúna - desde 23.800,00 mênsaís ou

� Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou

à vista CR$ 160.COO,OO
à vista CR� 133.300,00
à \ll�'a CR$ 186.400,0;)
à vista CR$ 190.400,00
à vista CR$ 296.0)00,00

DORMITÚRIOS DE CASAL
�

.

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vi,!..

Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à vista
Conjunto em caviúna - desde 27·440,00 mensais ou à vista

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista

.
,
z
•

1A L III
há ser/e ;,I"

UM AUTOMOVEL DKW·VEMAG: 1963· NOVO (BELCAR)
•

Totalmente equlpadQ
.

mfp

CR$ 186.700,&6
CR$ 211.800.(io
CR$ 21a.500,UO
CR$ 268.000,UO

#a sine '/}'
1.. prêmio. Um dormit6rlo super-tuxc CIMO

�:: ��:�:� : ��8C��I�r��a ������:�e91��o
Todos da Nova Linha

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais 011 à vista

SOFAS-CAMA
EM TECIDO - desde 3.660,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 4.780,00 mensais ou à vista

=

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

CR$

2O "!. DE DESCONTO
o EFETIVO NAS

COMPRAS
A VISTA,OU 1O PAGAMENTOS

IGUAIS. SEM
ACRÉSCIMO I

:!8.000,OO C ...O'" P ...RCEL OE: ,2 MIL CRUZEIROS OE SU'" COMPR.... OÁ OIREITO ...

UM COUPON O S€RIE ....... E c ...o ... c.$ 1.500. UM COUPOIII O ... SERI€ "8"

CR$
CR$

29380,00
38.240,00

EIS AS CONDICOES DE VENDA

Jt#W*Wi ...

PARTICIPE DO FESTIVAl CIMO
e ganhe um DKW-VEMAG (DELCaR)

. dr aêla ..tudo- equioado

GRANDE VlRIEDaDE DE MODÊLOS E • CONSaGRaDa
ALIA QUALIDaDE CIMO. AGORI ao SEU ALCINCE!

TERRENO E·
-

VENDE·SE 2 lotes na Vila Continental, no Estreito, xposlcao
medindo 12 por 35 cada. Tratar à rua Marechal Câmara,

'

187, ESTREITO.
reeerêese e, cUm o objetlvo de

Increment.r as tradlclunaill re_

lações comercial" entre � Ol'a_

ljl e a 'rchecolo�vãquia, II Câ

mara de Comércio dêatc paíll
realizarÁ lirê� eXposições
Br.lltJ, OU !lejll nall o.:Idade" de

De ordem da Senhora Diretora, comunico aos ínteres- Belo Horizonte, Redfll e São

sacos que, de UI a_30 do corrente, estará aberta, neste Gi- . Paulo, A e"poSlção tt>ttecoslovlI_

nésío a inscrição para os exames de admissão à l' série. ca em Sãu Paulo aerá comn

Documentação exigida: flue em aegulda à parllclpa�ão
Certidâo de Idade (maior de catorze anos) 'a Tchetlolllováqu1a na Expo'i_

Alestado médico e de vacina. ..lo Internacional de 1,96.1, en-

Certificado de conclusão do curso Primário. quanto qUe nus Olltfll" duas

Informações mais pormenorizadas na secretaria do ddades trata-Se de prln'e1ru

Ginásio. na rua Victor Meirelles. todos os dias úteís, das �posl..ão lndusretal, não li" da

8,00 às 12,00 horas. TCheeoslováqula, mai interna.

clonai" em geral.
A pdmetra Expo.. i�ii.9 t�rá

lUgar na EScola Téc"l;:a de Be

lo !"orboote e lIerá InllllgUr3da

em 30 de novembro de 1963; as

"utrai terio lu,., elll prlncíp

plGlI do ano vlndoUM, em datas

• lIerem ampl.mente div"larad:l$

A finalidade de'8all expOs";õe,i

ê" de proporcionar 110 povo

brasileiro uma amo��rll leral de

tôda a prodUção da e.:enom1a

tChecOlllovaclI••1Ia� b6 de m",CIl

doria' qu .. já e,I:<., OU ..yla�io

dentro, ,.o9U"lhuln<lO (Iara o

desenvolvimento 11115 T"laçõ�'s

come�1s en10re OS

p.i8�I,
O pOnt.. central dos U;lUII'p

!:l�� está nll ••lr<,...·"tll(ào de

.. tqulnu c·.la ••c�lha I .. , 'ell.

.� toma,\Õo tOMoblllee a... 'p

rf,,�idades .1Il!1 f"tJdnS .m Que

�" io ..,a I. t � l'ft .-x."�i�õ"s

Ginásio Antonieta de Barros
CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDÁRIOS

Gl\Al'UITOS

Ginâsio Antonieta de Barros, em Florianópolis,
18 de novembro de 1963.

AVR�LIA DE MELW BOTI'ARO
Secretária

LOTE
Vende-se '11ot�, ótimo para construção,

zona central.
Tratar à rua Felipe. Schmidt, 21 - altos-

20/11/63.

Assegure o seu Ingresso
No Banco do Brasil

CONCURSO EM FEVEREIRO/MARÇü DE 1964

Prepare-se através de métodos dinâ.micos e atualiza

dos, sob a orientação objetiva óo nOvo
CURSO "RECO"

- Responsabi{clade - Experiência - Capacidade
Organização. -

ProfessOres: ALFREDO TEIXEIRA SOBRINHO, CAR

LOS PASSONI JONIOR, JOB VALEN

TIM, LUIZ HENRIQUE GOUVJ!:IA E

SILVIO LEHMKUHL MEYER, fWlcioná
rios do BANCO DO BRASIL e ex-profes
sOres de curso similar.

Local e horário das aulas: Escola de Comércio São

Marcos Grupo Escolar
Lauro M.Wler). a partir de

19 horas do dia 2 de de-

zembro.
Local dR- mRt.ficolR� Eseola Remington de -O.atUografia.
. 11 Rua Vitor Meireles,_ otIde lhes

'�,:�:. �
serão dadas maiores in'f?rmações.

ingr�:�rlctlle:�e.n������Z.' o melhor cammho pam

......�__::::lilIIIII>II"Iíol'·;�..
•

i\jj'·'eii!·'iIIl·';""'\li'·io...�,·... _ .. ...,;. :....� _,o

Prags (LIDEH PRESS) - No

f:-turalm".I<, H"O ,,,,,1,,.. ,,

CALDEIR', VENDI-SE
A elA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ tem para vender

uma (I) Caldeira Erle City, com tubulação horizontal de

33/4", com capacidade para produção de 2.800 kg hora va·

por. com fOrça de 150 HP.

possui uma superficie de aquecimento de 132 m2,

A caldeira está à disposição dos interessados à rua

Lauro Muller, 1.650 - Tubarão - SC.

As propostas deverão ser remetidas ao enderê!;o suo

pra citapo em cnv('lope fechado, mencionando "Proposta
para compra de Caldeira".

A Compal(hia rcsprVll-se o dircilo de nco,!_tfu uma nu

rrjdtnr lóctn� n" 1lfOPOr-tfl"

Jl ff".das aI.:" l.h�� n_.,.I .. ,I,·5

.1 IlIdÚllo;l' a Id•• ,." .. I,,'3'-'_

ASIIim, ·n· 0"10 !L>r\r\'ot"

de Maquinária da Thecoslovaquia no Brasil
"�'erã n07 I dI'!"" n.·s nlll" de

'-__ -,.

tIlâquina� �''''rl' .,.toa•••••• �

"Trotabas - (Precls de Scíence et Legislation

t;.ira, mi'IJ.'la� oper.ttillleto o..
Financiares - 3a. ed. pág. 270) que desejaria

h Indõs'.t1:t 'e '.Iud ... lndill

"
transcorrer na íntegra, não é menos exato e pre-

"iI! alirn�I·'.iol. etc, ECONOMIA & FINANÇAS
cioso Lósnaly:;e qui prece de permet de compen-

S,..,ão m 'h'"II0, lalllbfóm mo-
dre certame applications de la iotnscate à des

0,,)09, eIIlltu.! •.•", e e,,;' .u .. i�
raus antéríeurs," qui ron présent par fois comme

.nnto, da,. 'ã�rl"'1I r -e ••1l11 ORIENTAÇÃO DA FACULDADE DE (lEMCIAS ECONÓMICAS en caa de retroactívité condermable. Em realité, le

Ir rnecldas .. eh Tch,co" ul. DA UNIYEaSIDAD( DE SAMTA CATAlUMA,·,. pouvotr d'etablir l'impôst pour une période ante-

. qUe e.'ã, eu, rUnc;,'n�mr"ln
rieure ou de modlfier de régime de l'impõst pour

ti, em falle d� m.. ,.tal,m Ofl 6r. lUTA OIlIIEN, ...Ç"O N"O ,."ue" Ull:NOOnO DI: eo�c'[lTO' I:O""UOlll�"'U" cett période, s'expliqUf pejraítement et ne tombe

IlI_ ,

sous le courp du príncípe" de non retriactivité."

No casa adicional do impôsto de renda de 1949, o

próprio Tribunal Federal de Recursos aceitou essa.

doutrina em diversos acórdãos, tendo prevalecido
a jurisprudência que admite' a legitimidade'da lei

ordinária criadora do tributo durante o exercício

financeiro. Há um outro problema que poderia
ser suscitado e para o qual chama a atenção 'rro

tabas - o de efeito retroativo das disposições
novas. Mas, não se trata aqui de retroatividade,
porqae geralmente essas novas taxes- faz a distin

ção muito judiciosamente, mas observa que quan
do se tratar de ereító retroativo, a lei precisa re

ferir expressamente a essas operações anteriores,

fazendo, sObre elas, recair o tributo. Trotabas con

dena a prática porque atinge situações já consu

madas, ferindo, assim, o direito de propriedade,
Se na França seria tolerável a menção espressa
ao efeito retroativo da lei, a verdade é que entre

nós, diante do art. 141, § 3", da Constituição viria.

o preceito atingir situações jurídicas perfeitas e

acabadas, o que vale dizer direitos adquiridos e

os atos jurídicos perfeitos, A incidência fiscal de

ve, portanto, atingir os atos tributários depois da

v.\gê,ncla. da �ei: só êstes podem ter a incidência

fiscal majorada. Ora, sendo assim, a alteração por
lei ordinária do quantum do impõsto ou da taxa,
não atinge em sua essência, _o preceito constitucio·

nal, porquanto é a lei ordinária que dá oficiência

jurldica ao impOsto, é o que justifica a ação do
Estado sObre o contribuente e o legitima. O orça
mento confirma o ato legislativo, mais quanto à

conveniência ou necessidade de cobrança naquele
exercício, mas nãolse refere ao quantum à taxa do

tributo, mas apenaS à inclusão do tributo na rela

ção dos meios financeiros a, quem o �tado deve

recorrer naquele exercicio" - ln ,Obra � lugar ci-

tados. pág. 377/580.

j' •.•-erâc J"�JC ".' mlJl.o , ••••

!'Rlle os <:jt� 'dl! d.' cll6hl e de
Jilu'erias ... .., Echt-,·Oblu.'áqUÍja,
eeàtm com!) t!lmb"n li �I'I".I.

São fotogTat'lcl, deo.mlm,da

. MAJORAÇAO DE TRIBUTOS DURANTE O
EXERCtCIO FINANCEIRO

PARECER N' 169 (CíVEL)
- Milton Leite da Cosla -

V de uma série

"VIAGEM ATi!. \ V'�S DA TeHE

COSLOVAQUlA·'. A boa doutrina, aliás, tem amparado êsse

ponto de 'vista. Seria, entretanto, de todo em todo

desejável que, na revisão do quantitativo dos trio

butos, rôsse considerada a pauta tributária dos
Estados vizinhos, a rim de reduzir os inconveni

entes de uma disparidade que conduz à luta eco

nOmica muitas vezes incompatível com o sistema

federativo. Voltando, porém, ao aspecto constitu

cional' do aumento no curso do exercício, vertnce
se que a doutrina tem merecido o amparo dos que
trataram do assunto. Que o imposto pode ser

cobrado para o exercício quando êste em -curso é
um princípio hoje, por assim dizer, pacifico em

direito nscei. O clássico Roubíer, referindo-se a

diversas categorias de impostos indiretos sObre
beneficios epsina: - "Les conflits de loisdans le

temps" -vol. II, - pág. 500: "Le caractére de

tous ces impOsts est qU,ils sont assis, non sur un

fait qui a accomplit em un moment de la durée,
maiS sur un état de faita continu, destiná à se

prolonger sur une certaine période de temps et
ils atteigent cet état de fRita paur la durée d'une

année: - mais, l'année suivante, si cette situatlon
se continue encare, une nouveUe perception que

}'Impót est assis sur une état de fait continu paur

an, el este slL!;ceptible de se renoveler indéfine

ment pendant les année qui suivret. Dans ces

conditions, ii est clair qu'une loi nouvelle qui vient
modifler le régime de ces impõsts quant à leus

tawc, ou à leur mode d'etablissement, ou aux ex- ..��, r •
-

ceptions possibles, s'aplique sans retroactivité à 1" - Como se viu, não assiste razão alguma
tous les impOsts, de l'année de }'année em cours;

ao ora recorrido.

car ii n'y a pas "factum praeteritum" ii y a seule. Obstáculos não se deparavam ao govêrno pa-

m.ent une situacion em cours sur laquelle les lois ra proceder à majoração do impõsto e nem ao

nouvelles ont un effet immédiat. C'est la raison contribuinte sobravam motivos para contra o

pour laquelle la lois du 4 décembre 1925, qui ins- (ato se Insurgir não foi, inclusive, tomado de sur·

t.1tualt des majorations �'impõsts directs pour pre�1 ti,nha conhecimento, o tributo era previs·

I'année en cours, n'étalt pas, qual qu'on em ait to, de que devia entrar com seu quinhão para os

rétrOllctive. Sans doute, ces impOsts notlveaux cofres publicos.
étalent tardivement établis, et on ne saurait re. 11 -, Em face do expostq, porque se me afi-

commAnder au léglslateur comme de Donne po1ifl. gura a mim lnvuln'erável a 'decisão recorrida,

que. d'at.({'ndre ln nn de l'année 'pour boulerverser pero que o calenda Tribunal, seguindo. aliás, 11

le montan!. de!' impósts réclamés allx cont.ribua. .

sua própria
bles. maiS il n'y avnit pas retroaçt,ivit� d.e._l�/�i.

'

�i.lf6.1_1 )êlo.
�;.,�;,�,�����WJ�������?T�-c����---.,,�

CUmpre 'ea.'1'.t"r qur, em Coa_

da uma 1a� leiS expoel..êes re_

rão projetadoS filmt-II de corja

...etragem, tantec �I"oea ce·

til" cuUurat8.

A Cimar:1 rlc Cdmérl·h r,he

eeetováqaia e as tl.,pr�a8.d ..

eomérelo ester.or da T'-hl.t'u6_

lováqula eeperam qDe e5t:t& Ex

pu"lções CQntribu!llio par. o

aumento das tror.lI� rni.tu�., com

base no A�ô�do Je DCtn.{'rc!o) e

Gagatnentu de 19H, firmado
entre o Braall e a l'ehecolllová

Qula_

�tLll�Em $
.

•

Ulft(ClOIl·III&I_)1t
.....

.. ,....,,-- ..•
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PIORO PAULO MACHADO

COLA80llADORD DPECIAIS
MAURY BORGE, r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORD
- RUI LOBO - MILTON �, A'VILA -

ORILDQ LISBOA - MARIO INAclQ
COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

TORNEIO "LUIZA�MELO"
Figueirense versus Olimpico, cartaz deldominso
Em continuação ao Torneio "LUIZA MEllO", marca a tabela a realização de cinco encontros, envolvendo os campeões e vice-campeões das cinco cidedes,
Para esta Cap:lal es.tá marcado o encontro Figueirense' x Olímpico, sendo os demais jogos efetuados entre América e Avaí, em Joinville; Barroso x Caxias.
em ItaM: Paisandú x Marcílio Dias, em Brusaue e Palmeirss x Carlos Renaux, em Blumenau, todos no próximo doming{), com exceção do último, que
será efetuado 4a. feira.

'

.• ,......-.. ' '.1l1li iII.I_' _.

Anulano fi �treo de "4 com" será provavelmente decidido na manhã dehoj

nesta Capital

PONTEIRO O MARCIUO DIAS E
"LANTERNA" O AMERICA

TRILHA NO AVAlEmbora o presidente da Federação A
quática de Santa Catarina após a disputa do

.páreo de "4 com" nos tivesse revelado ter
decidido pelo empate da prova, o Conselho
Técnico da entidade decidiu pela anulação
do páreo e conseuuente nova disputa, a

qualldeverá ser travada provàvelmente na ma.

nhã de hoje, na baia sul, sendo enorme o in
terêsse reinante pelo duelo MartineIIi x Al
do Luz, mesmo sabendo-se Que, mesmo ve ..

1
nha a ser derrotado, o rubronegro não será'
desprovido do tricampeonato tão brilhante-Imente conI"!His�;;1I(lf) sábado, dada à larga
margem de pontos.

i r.ft..; folando de cadeira... I� ., pdor;r;k
o zagueiro TI'ilha. que es

tá acertando seu ingres
so no Avai Futebol Clube.
encontra um. grande pra
blema. Multo emhora .o jo
gador desconheça a :iÍru<t
cão, podemos informar

que existe no clube azurra

duas ccrrenres: uma rav»
rávcl a que seja") ututor
da zaga central avatana.

enquanto que outra não
deseja Qu-e Trilha passe "l

vestir a camiseta azul e

branca. Dizem Os Injegran
jes desta última COrrente

Que o jogador é FIgueiren
se de coração e assim sen

do puderá causar mal es

tar entre seus próprios
eompanheirrx e a grande
torcida azurra. Que Deo

doro Trilha é multo viril e

que em certas ocasiões }JJ)
derá levar ''J clube a derro
tas.
Sem desejarmos pr-cc-r

ração do jogador, podemo...

esclarecer o segundo gr-i

po aeunn de que um jog.r
dor- por I!CI' torcedor de

ccracão de um clube possa
jog-at e render aquilo que

pode e deve !-'Dr outro.
Exemplos aOs punhaL�O-;

Com os resultBdos apre
senteoces domingo - P!1I
meíras 2 x Olimpleo O, .\-'

mértca 1 x Caxias 2 e Mar

cüto Dias O x Bar-rose O -

passou a ser a seguinte a

classificação do 'r'orneío
"Luiaa Mello"'.
1° lugar: Marcillo Dias,

cem, 1 p.p.

2° lugar: Avaí. Barroso,
Palmeiras, Caxias e certos
Renaux. com 2 p.p.
3° lugar: Figueirense,

com 3 p.p.
4° lugar: Olímpico e Pai

sandú. com 4 p.p.
5° lugar: América, com

6 P.P.

Rio, - (Gs - Cortesia Ó..

,-"luzeiro do Sul _ Quando ee-,

tive ha pouto em FlorianólloHs
num bate_papo ('om o presi_
dente da FAC, Sr. Ody "ar"l_

.Ia, dirigente aliáa qUe sempre
mereceu .. Infla admiraçã.o tlt"!a
SUa cOragem nali al.jtudeH II

censo de reaUu"ão, dtsae-me
O mesmo que hll\'ia detldobra_
do certos MetoreS da FAC, en-,

tregando o" cane-os a dlr;):"I'n_
h'l! dtl ec..provada Idoneidadt.
moral e: de cOnheclmt'ntos téc.,
IIlc08 II toRbecldos_
Certa a atitude de Ody ,':,_

relia, que, embora algUn��_
(Ir"' ...m h,r colo('ado na l�AC
""U:I paIlPllnha", nada mal�
rn� que colOcar pe!>loas de co-,

nheetdos méritoll. E .. lôgico,
.,..�50as de aUa I:onfianra. Is_

to li claro e lógleo c SI' dã em

todos 0iI !leloreS da \"Ida e"por_
tt,·. e púhUea,
:Slo Iria S.S, ('OlO('af pessoos

qne pOl'slvelml'ul' p!"1'11tn4elKcm
raz�f opoaição �Iarada. !lUas

ft'$Ib.aÇt'�!<, ('ntravando o PTU-

�I':: �;a:=S:::9:+�::
Jllda de todoll par. p.l"oJ{redJr
mos mal� e lI'Ialji, labJdD lIU'l

pl)8�UlmOa vaJort'a 1100 bau;qll:l'-U!'
"olel, aUl'tI!llIIo. � (lU.. ru.'C('ij;i
tlim é do �lna.Ineatos. inter_

fao;:a II femodela�ãfl co (.o.SlIor

te amaâcr em Santa (.atarlna,

(rie 1\0\'Os departamentos e en

loque homens dil!oo.Wa a Ira-

:�h:: :!:mo�irn;::,;��:��::
IDas qUe encOntrll miritc'J em

maior escala neste gTand:l des
pofliMa, amante (loei"pnrte .lI_

mador, que se eh-tma Ody Va

rella.

o ponteiro esquerdo .'\iJ
do América e Plamengo .

coração. mas joga pelo A.
ménca. êãa exemplos viy

que be-m caracterizam
caso que envolve Trilha
fato de ser viril f' vtotca-SANTOS X METROPOL É A SENSACAO

DO DIA 10 EM fRICIUMA
deflnltivaente eonflrma,:n- apre
lI!lença do clube peixei!o em

Cricltima, de,·endo ° qUadro es

tar Integrado de todos os titUla
zes jncluetve o utr..ordln�rlo
J'clé qUe tentará repeli: o (:a_

petitulo empolgante q,'f' nllli-,
1.I)U ('o' UhLml'naU,

Como parte do rCA"<lIl1,mIO d,

atestado liberatório do nlaCllu

te :Sllro.aSntos e Metropoi. duas
das maiores êXprf'�Mi"ie� do fu

tebol Racional, slIrudirãn o 1';9-

Wdto deli m1nt'ifOS, nO dia {>ri_
melro de de�embro próximo.
Podf"mos In(ormnr ljUf" 1'�I,í

JlA\"ELLAN'GE �:\.O ESTA)t,,\
F.l1 FLORlA.:�OPúLlS DIA 15

Rio (G.:'\'". - Corl.esia du.<:ru

�eiro do Sul) _ Ewhnr:. t.�nhu

afirmado em entrtl\'lstn couce

ai'" ao noSSO JOT'l"J, to ]MIl
teriOtmf"llte teb.h.ll t:o ..bfm I.raj"

Tanlido ao Sr. Ü3ni !\Iello f" OU4

Iros próceres de 1\1\1>-\0 esporte

..m Flori:mópolis. ,Ie que em

Santa Catarina .,ela I:,. �.,� f!Al

meados dêSle m<:d, ., .!>r. Ila

eellange. hoje, dia 11, naa ae

pentli,u'l:!.S da CBD. iD'i$:lladO

pelo uOAlsta lIe 1I'311nen\" ,.Ia

Jafia dia 15 "paro FloriaD"pOUII -----.------------

�::\;::..�:·o :\:��::����'o;;, Associação Beneficente dos Pintores
..� atividades rererN..te" DI) jo- C O N V I T 1:-::

go s..&o'" X Mlhut iJ:l.pt'dism Convlda·se o� srs. sacias para ·a Assembléia Gersl a

t).\le se a(asLa_ na G·.lIU�aNra realizar·se no próximo dia 23 do corrente - sâbado às 19

FrlloU eootudo que embOta não horus, il rua Pedro Soares n6 15.

JIOlfsa ir dia IS e()o{orrnG IIr�_
metido. oport.unalDont� JD.arl.'ana ------------------

•• Ia p.n "t" '" 1'1.. '\"'''' ALUGA-SE
poli�.

com suas caracrcrts-íce
'I'arnbém. o fato de que Tr.
lha possa causal' certf
denotas ao AV,li é malte)
natural. roís qualquer- �:),o.
gado!" poderá ter causad/lf
de uma derrota ou o gran
de nrj ifiee de uma bat9.lh1.
E Trilha, com seus deter
t'JS· Coi o maior causaon
de grandes vitórias do Fi
gueirense· incluJ:ve contra
o próprio Avai

F. C. F. TAXA SERA' COBRADA NO
JOGO SANTOS X METROPOl

!:stá marcada para 10 prú
Jdmo domingo na cidade
de Lages. a prova ctcüsu
ca denominada PRO'h\
CICLI'STICA VINTE E
CINCO DE AGOSTO, re.i

n:ndo consagrados correrlo
res do estadJ de S�nta Ca
tarina � do Par:má. Alf-!n
dos ccrr"dorCE 1(1�: 's �,�_

guirá um gl'Up" de d""z .'\_

tlétas- para Lal>;ê.;. ft.pres�r
tanuo o ('�porte do pc'hl
de J·oinvllle.

gueírense vai dar combã
te ao Olímpico de Bhrme
nau, ne estádio "Adolfo
Konder".

Porta ,'O� do espo'te ('Ilibe

MeUOpoI. falando à f't'1'0rta��I!1
WOUIUIU 'tU" I18U clube. ó)Hdou
aO prellldente OIlDi 1\Iello, Folici
tando da taxa a que te.m dl"tl'lto
n Ff'detllção Calnrioonse de

Futehol, nO �ejo amllitOoJo IllIe
------

...11,,,, '''''t, 00 "'"to, "0 Três clássicos na
dia primeiro de de7.embro. En_

'Ata'lO •..dl'o motMpnl1'" próxima rodada
.0 que tudo iudlea. parece qUe

::I=:�i:e�;n: �:o :,;.; carioca
é cobur a taxa lI,ue,. nle�ma

tem tU�elto_

dispõe de "erha 8uflcieate. COn�

tluindo, disJle que Irã levar (10

conhec1menkt doa m�$opOlil"
nos o propó�itn da F.C.F.

Os barcOs Vó'nriaval, Ci
cl'Jne. Xangõ e Argonauta
continuam nos esb·leiros.
pa.<>.sando por reformaos cam
vi�ta a temorrada velist�
ca 63-64 .• Provav-elmente.
nas 'p�óximas <:omperições,
teremos a presença de al
guns dêstes b�rc�, pal·a.

. abrilhantar ainda mais as

regata.'> patrocinadas pelo
VWeil"Os ela Ilha.

o Figueirense perdeu t:a

estréia do Totne:o "Luiz:'l.
Mello" para o Marcilio
Dias, em $-eU próprio rl-'

duto por 2 x L
Em seguIda deveria en

frentar ao CarIo:! Renaax
em Brusque. T�davl9.. di!
vido as péssimas condiçõe"
do gra-!rado, o JÔg0 :,,1
transferido "�!ne-die'",
Quinta-feira, o FigueI-

rense -cumpriu seu segund.")
compromisso no Torneio
"'Luiza Mello, e con�eguiu
um bom empat-e d!ante do
Avai, por 2 x 2. após estnr
perdendu por 2 x O. Na pró
xima apresentação o Fi-

A DIRETORIA

do C'Í'mblo I' malll coopera�íio,A próxima rodada

Campeonato CariOca ('P.
Futebol apresenta
clássicos.

A Simples prO�'a da reele.i1;ão
de S.S. {oi Um at.elltndo de n":J.

tapaeldade de trabalho na "p�_

O Bangú que mtenta a tio antedctr. Os ur08 que' 1.'0_ .

liderança vai dar combate me�U II01"VelltD7a, alio "ca"a�"�

ao Fla'mengo, atual vlc<:- do ofício" e Coram tah'e>; 1:;'0

lider, .ao lado do Flumi- POll�08 qlle pa8II!larul de&peree

nense. O Flum'n<>nse vai bidos Cace !W grandes oIIora3

enfrentar aó América, en- que fealizou e otI planoS quo

quanto que o Bo,afo..g;J vai te\'e e eIOli. _ desenVOlvtlrlen_

dar combate ao perigo;;o \o para .ue o pOS6O ollpo.l"te a_

Vasco da Gama.. i madcn, ahavés 'da PAC ganhe
A atual cla.ssifkação dos malS P'"etltido no âmbito Gado-

clubes é a. seg'linte ate o lIal. A8 tl1t.caS culo��ÕI'8 de

quinto lugar: I nossos selcdonadUS nas disputas
10 lugar: BANGú. com ua""''''''$, aiiu perfeitamente

com 2 p.p. .celtinia, ji que em. cenwU!l
2° lugar: Flumlne\1,�e e auu"re8 como Rio, Sãu- Pavio

Flam-engo com g p.p. ]l1inllll e liiu Grande, 08 atletas
30 lugar Botafogo alêm de 1mimer.. regali(ls I1ro-

10 p.p. porelo..adas pelos ellIbelf e en-

40 lugar: Am6rlca tltIa4M. tem tamhétn 0& ill''''I

16 p.p. "blllCo1tO" e lIeuS cuntrdos, eo_

50 luga!': V:asco da Galll3. mo ll.lqUitn ckacOnhece :ll!IIin,,_
com 17 p.p. dos com «dinheiro por [01':>".

E maiS, ts;s EstadOs. lIempre par

Oct,larllOl de certames nacio_

lIIais, enqUanto nós ainda MImos

calouros, e multo temoS ;;tn_

aaqueaprender, "través lUU

trabalho contiuuo, Olui'" tr ... l

namento e obsf!ruçio 1I0S eO'n_

tros mais adlanladus.
QUe contiaue u Sr, Ody 11 �Ua

(lrera, fazendo com que SJ.a,
Catarina l'l,llej, 'Iell'pre prese,,

_��!I eertame� ullrionai'<. que

Acredita-se que no pd
ximo compromisso do I}.vaí
Qlli! se!'á contra o América falando à Teportal'(lm, d.js_seja lan9ado Cadinhos ,"�I .

le o prellidente O-'lnl MeH•• (lue
Joãozinho. na mera co 'lão poderã al(lr de outra fOr_
clube, uma vêz que A�á- ma. em vlata das deli""',,!! da

�;ad::�.,:ren:I�.1��Po:.:.�� � .. " "�Ae eom 8ua lIedo"! lIoclal
Ale(GQ que a Jl!.f!sma foi oro

��;rj�O,def�s::;���e�:: "ada em cinco milhões de eru_

Contra o Flguelreru-e, Aca-
leirOll e a Ff!de.-ac:ãu 'Inda não

cio foi con..iderado cul
pado (lo IWimeiro tento e

ceve participaçã'J. direta no

segundo, juntamente com
BinhJ..

Na Pl"!I� de Canasvieiras, uma casa mobiliada, com

fogão a gás. geladeira, água encanada, instalação elétrica,
sanitária, garagem e um pomar com árvores fruUferas.
Tratar com a Sl"ll. Domingos à rua Teresa -Cristina, n" 307
- Estreito.

A CBD- repleta ,1e diril\"elH�S

do Milan e do Santos, ':'-'n' ,.,j

riOS Qirigea.\1'S da At·.-\. DA

eSAF. COaI nauUiploB Qli$DntOS

a tratar impedem, ee!l:'Irulo aS

palartas de: lIavellall2e qUe o

..esmo se retire da Guolllll-tau,

Set:lludu ubsen-lI\:u-'S "b�idll.ll
em outt"QII IiIetQno5. p.,ece qUe o

Presidente KavellUIr-. nio .... -

r,í eandit!ato a reelei(io, por

moth'08 tIcSeORh�ldU8 ainda,

l'Izio "ela qual, de"o t'dmltit

qUe f!91a ",eja lambiDl uma d;ill

causas do canceiol.II'�to ua ,,'1-

sita do ptesidf'nle da tlnLj •.I<Ide

máxima aO nOS,h) ��tado, 1'018

1\'0\'0 �Ac:nEfRO )IETROPOI. DIZ ;\.\0

"-I
il)espOt(i�tas de 'CllllnlnhM

<consultaram a diretoria do I:...

porte Clube l'oIetropol, sob a pOl

libi]id�de de Trl_cumpf'âo culH

rinense. de exibir na ddnde �tr

'"". ,." ';" \".. ,;",0. A

""<1po�t:t du i\Tctropol rol �"i\"ath·a.
-

�.�
M.\ltClI.IS"l',\ E:'It A(".\O

'I
.\ dlrelOrla do MlIr�iHo Dia'

Continua empenhada '-em eon

cluir uó malt!: curto .esp�(O
de tempo 11000'Ii".,I, a rÓ'de .íe

ilUminação de oH!1I t'.t8.dlo, ora

em jn�tala"o;:ão. Ue"elou_se ..

11..tjai de qUe o :'Ilareilio ...
deHejou inallgur,,' 1111 ml'lho'"
mentu reallnndo lima "jlllrtf"
lIIainterestad'U:11 contrs um fi'

Sf!i\"Undo noticlu pr')redent('s

de jOinvllle, nos Informam de
que o trtlnador do Ameriea Fu_
tebul CllIbe, IIr. nubenIlF�);

Irgulu lIa1"a o Pnran" tom ...

iIIléJl!. de re"er seu,. amlgo� a ohjf!th'o de contratar Ula 7:11-

rlagem é lógico !cr_ia Um fim cueiro central, O nome do jO_
de campanha eleitoral ombu)",1 gador em referencl.a ê DII. Guia
fá ros�e certa " ,'ota�ijo de San fira inll!Jf?8ndfl o CaramUtú f)a

ta Catafina peio,nome ��, "tl'P Cidade de Cu\ro, clube di<tpll_
illdente bi camp"ii.6 do !1,lLndo. tanle da dl"l�io dI'. honra do

'l'al"l"ez qUe Ui eomenüeloll T'araná.
lI.e qtle S. EI:. eSte!.1 cotado "O

u pr�nte da FWA. esldalU .

tambim iillfluindo na deel�l) do r
Sr Ha"ellange. Il'IItaudo taw- Dotufolõo e Santa Crgl. sã ..

b.:n possibilidades de .ue te-
(Iii atuais lidereI( do campConatO

uham sido UII "dur(15 a\a4lolts'" feKloni.1 patl"O(ionado pela Li

G"e ultima.ellte S. E�. leee_
I"a CanolllLhen,e de }o'Utebol,

beu de certoS lIer.ofW da bnpren ambos contando (um O p.P. KJn

Ia, um dOS {atorca da nio (an- 511gundo IUpr aparec('rn C.,n.)i- he da GUanabara.
nll88 e f'almejr,,�. am1H>s t:"m I ___....
2: P.lI. A".\I ;1-:)1 J01:'\VTI.r.E

LIXEU I�.\TI\·O

A preliminar !le s�u SjIVE"_
fre mareada ,"�J. o e.ltl'do 'e
Santa Catarina ainda niio '!St:i
com s"a data fixad,l ncm tam_
pou�u o 10<'31 de IIl.a rf'.,lim_
cão.

Informou o corredor Syll"io
JLtvêncio dos Santo!! de que es

pera desta feita �e apresentaf
IIll'lhor do que DIU! vêzes ante4

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

tJores em Sio PaUlo. ;:aso �en_

(a a preliminar de Sio SlIvesrre
Conforme lá 1I0·.idalllllll o IH, trl'.

representante de A G87.eta Es_

E' FACIL VENCER NA VIDA 01.:1'1 • .\ LlOI::U:
o BANCO 00 BRASIL S. A. possui os emprêgos mais

cobiçados do nosso pais: ótima remuneração. excelente as
sistência social, garantia 'de futuro tranqÜlo. De 26 a 29 do
corrente estarão abertas inscrições para o concurso de
ESCRITURARIO.

Aproveite a ocasião, inscreva·se no CURSO TECNICO
BANCARI0 e seja mais mn funcionário do Banco do
Brasil. •

INSCRIÇÕES E INFORMAÇõES no COLÉGIO CA
TARINENSE (local das aulas), de se�da a sexta·feira,
das 8 às !) horas e das 19 às 20 horas com os professOres
HENRIQUE JORGE RICHARD e LUIZ ADOLFO OLSEN
DA VEIGA.

4.gora Cnm malof l'J:peri';nria

Sylv'o espera cunsegulr uma co
purtiva de Sio Paulo c",, h(,SSa

capital sr. Aryb:ltd,) 1>';voa1 po- locllção excelente psra o estad<l
"erã fa:r:er reallzur a ,0pUlar 4ul' vem u prO'Sentando em 6i-
prora pedestre em DllImeno.u ter�nS "\portunidades.
tendo em vleta a f�lt� .-l� f ... !e�

'1 ... atlelas por e8ta OOOH

petiçiio nestes ü1tlmo. ;'"0'.
clidatUra d ... Ha,·r.llange " rel'-

A diretol1a da Flottlha 'I'a..

lD.1.ndaré mlntem-se em �
.atividade, pois deseja ctImp�
am proP-ama dOe mata .........
&og hClltl\ &empora4a d. ftf.,
'3�S4 q1le (01 retentemeate ...
elada, A flotilha que • fUWa _

ao Iate Clabe .e�.
�.. "'&..._a.. t.Ioo

pOlida. ft1(11I1I1IlCO OD1IlfNdçiltl

telçã<l

..-

O j0ltador LlneU. pe:::i e �1;��r:;�:ebl;ar.,r:��I;::'� �
le ao América de Join.-!lIe, de_

e ,·en" ... r IIU l'alml,lra� ell' fi'"

vld .. a UIllII forteeontu.ão dc_ rianôpolÍ!:I por.1 x I. "Av,1

;:r�o�er::�l�:e:P�:::�:jb��;:: ::�:
.. "fI�en:�P:.�a:e:ttr:d�c�:.�

�::, ':�:\:::;::��':,::�:�i: �::::::": �.::i:i.::r ::�:;:::.,;�
para .:obrir ... falu de Lln'm.

EnqUanto não lIe h:'e n d�_
ta o local I,ara " rrnJltao;:iío .Ia

prO"a pedl'tltrc. o fundista Syl
Tio JU,·';ndo noa Santos que

j,í rllprBsentou Santa Catnrma
em dIlail pro":I!! dO SilO) !!IIv_�

Vo am 860 Pllulo, umu. "1:1

CClrJtlha ... dUai otn pn�l" A_

BAHIA PEDE SOCORRO AO
GOVERNO FEDERAL

sul daquele Estado. Essa

zona da Bahia foi castiga·
da por rolongada estia·

gem, com n ocorrência de

incendios .em proporções
alarmantes.

Bs.A.SfLIA. 19 (OE) - O

Presidente Joio Goulart re·

cebeu telegrama do Gover·
nador da. Bahia, solicitando
medidas objetivas de amo

do extremo

VENDE·SE
Uma CASA • rua Almirante Lamêgo, próximo a Praça
TO Milller, (Praia de Fora).
ratar à Av. Rio Brnnco. n 10fl, Nest.R

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CARACAS. is (V:\) Sete

terroristas dn )<'AL�; nrmadoa

com metralhador,ls ele m,1o. c<;

sa1tamm ontem a 1�"dlo Oro

II....Radnr; a lesbo desm (;a])i

ta!; e trnnsmitirnm um >lu[,I"

para dertubnr" \�(I"o.lrn,1 I)

�ruP:}' seis hom�ns c uma 1�)01

• lher tr;OUxe Um\!. fita mngné-'

t,lca pnrn Ser if1>1'jiud:\: p::
rérn p,10 teve êxito "completo

pOrque II 1rnnsmh�ãJ de 10

JIIinutos foi qunse i"l�!)mprcl'�_

qlvel.
Ú6 ...Itante� oIis5e�am <I"e

{'tam memb� d"l. .'AL:>r. ... r,,_

pctirar.t as ameaens ('e sabotar
IIS elei;õcs de de'll'n�:Jn Ant�S
de antr..m, pinuuem II.� pare
des CO!)) lemas a:lI�j"o; coe

fleUB nTr-pÓs1tos. Del< e'llpr,!!,"n·
do� da ClT:i�:;orll f,.",,,� .11",1.
trndca.

Seis 1"Jm(!IIs :0111 \;niínrmcll'
dn M-'nl'", "cne?\wlana a��:o'

taram o 1,,1,,'.0 de r�et'lttlllJle'l_

de CARACAS

As�egu:e ao seu carro Slmce - Chambord, Raltye, .!!ln��da ou
Presldence - .a. manutenção �orreta, criteriosa e €conômica, Traga-oàs n.os!'las oficinas especializadas, onde Você encontrará serviços
tecn�camente ori_entados e executados sef:J<lndo os padrões de
qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do arasil.

Macânicos treinados .. Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela Esc�l� Técnica da Serviç?s da fábrica Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in-
1emaciona). tles sabem como cuidar bem do seu carro para man
iâ .. ib sempre em absoluta forma, sempre rendendo o máximo!

Peças legítimas - Tõdas as peças utilizadas €m nossas ofi
cinas são garantidas .Qill� -r�,� "te",. '. t' e�i(js .'l qUE> 520

s�bmetrdas no LaboratóriO (l'ê'(.i�:3.!ICJ.de' da SI_-,-ICd (o'lde �ào lam
bem testa::l�s ao; peças orlgln;l's empregadc.s na. constrilção do
carro). Não ha peças com dEfeitos, não há fal�as imprevistas!
Serviços completos em Iodos 05 modelos do '�r'hn �':!l,(l: r.\!!hr� (.LIlITIbord
Présidenca e Jong(i�a. MednfC1l. Funlhiriu, ;liicjô ..Ót, 'E:j'Ji�meilIO:

to mljitar �itüadc nn A,'. 1.1. t situados ('!li 3ual\Il C�anlle
berta(l<.!r. Ue,>o's de ;lnle.',_ porém [Onu r;t�'tUr<1dos.
rem ('fllU p:�lfllu'õ e metralha- .Ante'lll�f'll ;., uoia occeeeu
dores o ;,c�")l'l QUe 1'110 se en- �I'II. inCel" u de r"'�UJllleS I ro_

ccnwave, .)� terr'cr:,,1:1S ees , pcrçÕe.. r..s :r."tul,,:�,je�· d,,- fir
trul!lInl Ol ll"IUin>�. 100ntAr:lm ma nortr- nu.e.eica '.1. Ra: lIIg�"n .e em' 6\4.1';1. Utl'OU fr.ga (

na� Pllf.,ll8 "h a':-;Iils na J AlN ,Rand -IF, \ >"c�' eill, r'll�ula.,_ 'gllardn';) _n"l,,··lc,· m"nt� (I�

c fUgirwn em 9.('o!\hdll !lUm "\. do-se 'lU') as VHduS -l�.'lnd.m �up..reC<ll

t,omóve:. "i;m1'lt,1J'-(:a�ntp, 'lr�S

joveu&I �u" ç.-.ndl\l,tllD! re,t.lve.
res e oJQ,p. .ca re�ll'lI:nl'l's com

gusOlin .. tV\·.n·ll'l) ::Ic,'nd.lif .s

"('8t'rltii"1�1 <1(. "Pinner's ,C:",b

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
EDITAL DE CCHCORRENCIA PUBLICA N° 6H24
O De:çartamento .ceetrat

de compras. tornê públ1co
que [ará. realizar, no dia

17·12, às 10 horas, na sua

sêde, à Praça Lauro Müller.
If.2, �NClA P'O.
BLICA, nas condições se

guintes:

1 - ol!J>:TO DA CO».
CONRRl!:NCIA

! - Carteiras duplas dlan
feiras. Unidade - um -

QUantidade 15.

II - Carteiras duplas tea
seíres. Unidade - um _

Quantidade 15.

III - Carteiras duplas
centrais, com ranhura para
caneta, sem tintetro. Unida
de - um - Quantidade _

90.
, IV - Carteiras indlvi.
duais, com assento conjuga
do, mesa da 0,60 x 'MO m.,
com canatetes para lápis,

�inaçãO
mWtima de ....

cm., assento e encosto
tônúco. Unidade - um

Quantidade - 250.
V - Carteiras indivi·

dnaJs, tipo mesa dupla, com
trh lados Iecbados, de
0,65 x 0,40 x 0,76 m. Unida·
ae � um,.. Quantidade
!!IO.
VI - Mesa de duas gave-

�=e ey���s :i�l�o�
0:10 m .• Unidade - um _

QdW6tidade "21.
vn - Quadros verdes

001II molduras brancas, duo
]fas na parte superior, com
oolotex entre as duas re·

lPiS superiores, de 2.75 x

l.OO m. Unidade - um -

Quantidade - 38.
VII - Armário com por.

tas corrediças, com 1.10 x

1$0 x 0,40 m., yidros. cla
:os. Unidade - um _ Quan.
tidade - 22.
IX - Mesa dupla, de

1,50 x 0,70 x 0,80 m. Unida·
de - um - Quantidade, 15.
X - Coletores para pa.

péis usados. Unidade - um
,_ Quantidade - 26.
XI - Apagadores de fel·

tro para quadros. Unidade
._ um. Qunatldade 38.
XlI - t:scrivantnha, com

5 gavetas, frente e lados fe·

cha4os, fechadura Yale, de
1.35 x 0,80 m. Unidade -

um - Qwmtldade - 4.
XIII - cadeira acadêmi·

ca, assento anatômIco, bra·
9I>1lleSa e grade sob o assen

,to, para papéis e livros.
Unidade - um - Quanti·
dade - 42.
XIV - Poltrona girató

ria, estofamento plástico.
Unidade - um _ Quantida.
de 1.
Vx - Poltrona com as·

Sento e encosto curvo, não
estofadas, assento baseou·
Jante, soltas. Unidade - um
- Quantidade -96.
XVI - Poltronas ffJI:as,

a6Iehto estofado em plásti·
to. 'tJnfdade - wn _ Quan
tldlo!. - 6.
XVI! - Cadeiras simples,
� plásttco. Unidade
-- 'IUb _ Quantidade - 12.

�I�or��r:n:�ol;:
1jo ']I; 0,42m., vidros claros.
"Uutdade - um - Quanti-
1IItIIIl_ .6.
'lIIlt-SOf''''''''_

�ru�-um-
de�=�
""'-__ -t.
ll'ltt-__,de

2,Q) lt 0,90 x 0,78, Unidade

-� - QuanUdade - 11.

.....��::"::

de - um - Quantidade L
XXIv - Mesa para má·

qlIiha com dúas gavetas.
Unidade - um - Quanti.
dade •.

croecõpso. tIrudade - um
- Quantidade - 1.
L - Estojo para disseca·

(:ia mlcrosOOptca. Unidade
- um - QuantMade 1.
LI - ExpirOmetro. UnI·

dade - um - Quantidade
-1.
LU - Caixas surdas. Uni

dade - um - Quantidade
-2.•
LIlI - Caixàs cla.ras. trnt

dade - um - Qtitl.ntldlde
-2.
LIV - Caixas repiques.

Unidade - um - Quantida.
de 2.

LV - Balanças para pe
sagem de alunos. Unidade -

um - Quantidade - 1.
LVI - Medidor de altura

(Toesa). Urudade - um -

Qua.ntidade - 1.
LVII - Armérto de fero

roo Unidade - um - Quan·
tklades - 2.

08!!ERV_IlS,

1". - Os móveis, cuja mo

nufatura não esteja deter

minada nos itens acima, de

vell) 'Ser fabricados em ma

deira de imbuia, cedro ou

canela, de primeira quali·
;:::.lde e envernizados a bo

2"'- - Os preços devem
ser para móveis PO!;tos f>

armados nos estabelecimen
tos, até o dia 25 de fe'Verei
ro de 1.964.
3·. - A qualidade da ma·

deira devera constar das

propostas.
4.� - Os móveis deverão

ser entregues, no Edinclo do

CotegiO Normal da Cidade
de ÁRAItRANGUA.

II - FORMALIDADES

lU - JULGAMENTO

No julgamento da con·.
corrêncla serão observadas
as disoosiçOes do art. 23. do

RegUlamento aprovado pelo
Decreto n° gp·25.Q8.61/382.
A concorrência poderá ser

anulada. uma vez que tenha

sido PrMe� fO�al1dades
ez:pressamente 8X1glda pelas
Leis e 8 omissão importe
em preiuizo 80S �corren·
tes, 80 Estado ou à morali

dade da COBcorrência.
O Deoartamento Central

de Compras, por sua C0-
missão Julgadora, reserva

se o direito de aDUlar a

€OIlOOrrência, caso as pro·

postas apresentadas não cor·

res"Oflndam aos inte�sses
do Ef'lt,R.do.
Florl8nÓ'Oolis. em 13 de

novembro de 1963.

(Rli1Wl1S '''dor tIa �h'[l)
Presidf'nte

Secretaria da Agricu'turA
No Expediente do dia 18 do te dI) Govknl) ElItadnal: D"P'

oevembro do correate ano, I) dr. todo Altlr Wtl"\:Jtr de Melo, q'
Luiz Gabriel. Seuetárlo da A_ Vat'IIU dp mat�rta referente .

.rle_l1ura, atendeu. em seu GII� desenvolvimento agropeeuárlo •
'

blnete. aR Reg1ntes pe!lSOlIII: Da Implleaçôea na produção; De ....1IlII!""'�
po.lado JOio Bêrtoll, qee lra_ pulado Ivo R.1e Monlen('a"ro, q
tuU de..oradamente. de uIUD_ demorou_ae ao e::;,;.:ne d.a "n1'

te8 reladeuados com produ"., li" pau o prodntor ruru)

• prod'atividalle agricola no Va_ F)orl:..nópolis e arredores e

Ie do I.-.ó; Sr. Uaó PanoSSO, 5. Temlslocles' FormlJl"herl. cri

rlaJaate � BLE.�CO. que 'ra dor lnteres.a,do no projeto "

tou de .aallntDs das 80U abo (ado de corte a lIer apliad
,IdadeS; Se. Manoel MareheU, (Ia r('g1io de Cul1tlbanoa.

Escola Industrial de Florianópolis
EDITAL

1") De ordem do Sr. Diretor, faço público que estarão

abertas as inscrições aos Exames de Admissão ao Curso

Ginasial Industrial, desta Escola. no pertudo de 211 de nu

vembro a 6 de dezembro do corrente ano, no horário de

7,30 h às ll,:ro h, devendo os candidatos apresentarem, no
ato da inscrfçlO, os SegUintes documentos. com nrmas re

conhecidas:
a) Certificado de conclusão do CUrso Primário ou ates-

tado equivalente;
b) Atestado de vacina passado pelo D.E,S.P.;

c) .Atestado médico passado pelo D.E.S.P.;
d) Certidão de idade;
e) 6 fotografias 3x4, de frente.

2") Só poderão inscrever·se candidatos que tenham 11

anoc; compietos, ou venham a completá·los até dezembro

de 1964.
3") Não serão .aceitas inscrições condicionais.

.

4") As provas serão- iniciadas a 10 de dezembro do cor·

rente ano. obedecendo o seguinte horário:

Hl/12/6.3_ - terça·feira - 7,30 h -:- Port1,1guê$ (Elimina
tória) - Rota minima"5 (eJnco)

12/12/ti2 - quinta·ftllra - 7,30 h - Matemática (Eli·

minatória) - Nota miDima 5 (cinco)

14/12/63 - sábado - 7,30 h - História do Brasil

16/12/63 _ �.feira - 7,i30 h - Geografia do

Brilsll.

OBS.: Média Global de aprovacãn: 5 (cinco)
Florianópolis, 20 de novembro de 1963.

Visto:
Antônio de Freitas Moura

D\1'Ctor
Glauco Rodrigues Corrêa

Secretário

(Escrito pelo ProfeSsor

de Curas Bíbllcas)

Curso de Curas Biblicas

QuandO J€ws. Cr'st1 es

teve na terra,Êle curava os

enfermos, libertáva-os /J,,=
maus eS!líriros. er.:sinava e

ordenou tnmsmitir o mi

nistério de curas !lara to

dos que se intergs�assem pe

la causa ::u missão.

São Mateus, São MarcoS,

São Lucas e São João, por
meio das seus escritos. re

velam e transmitE'm os ar

canos de Curas BlíbUcas e

têm vindo até Os nossos

atuais dias.
O movimento de CUr.as

Bibllcas, nos últimos anOs,

multo se tem desen�'lvido

princt.palmenre nos esta

dos do, sul.
Todo movlm�nto: aceita

ção e periidos yão multo

mais rapido do que está e'll\

nossas passibilidades. Pnr
isso. tomou-se necessárlo

para Q próximo ano inIciar

o primeiro curso de CW'83
Bíblicas il se realizar no

sul do Brasil.
Embora o curso seja por

demais prolixo, em um ou

dois &nos de estudos. Os A

lunos de melhor proveito,
p:>derão ser aprove1t1ld<lS
como vicl'!-ptonetros licen

ciados sendo-lhes dado 0-

portUDidade de ganhar o

suficiente para custear
suas despe!l!as e continuar
seus estud'),5.

I

O CUl'8O é por CorrEliSpon
dIGc1e, POrém ce.da dOis ou

'"" ....... d. _ct&
oral. Damtngo transato, em
:tagiml}., remTz.ou-s� o pri
meiro encontro de interes-

sados às Cures Diblicas.

Sendo que podêm partici
'par destas eoncentrat;i0es
Os enfermes em tratamen
tO de Curus Bíblicas, como

tambpm qualquer interes4

'Sado aos assuntos perti
nentes às Cuta� Biblicas.

CC'll' bR'!le bibJlca e tele

radiap1a, togo que hflja fé

e boa Intenção é p�<ivel
a cura de qualauer "'''"n

('a, viclo ou OUtrOS' mal",s
Atendemos por COITt'�� '1-

dência, mas convém inff'r-

mar: nome ou pRudõnlmn
end<>rêço, data do na3ci-

mento, 'peso altura. cintura.

doenca ou sintomas. " ( n.

N.?t.as radiofônicas I'i�b�e � ;,tf*'i.� i , :li
CUl'a� Blbllcas pela Rád�o UU" • � ,U
Difusora de Lap.una: no

Pl'ograma o "Reino de
Deus está Próxim.o"· todos
tJ'S domIngos, às 12.15; pro

grama "Parada SE'rteneja'"
três vêz.es por semana. às
1630· (.'00'110 também na Ra
dio JK de Tub9rão· <lCur�s
Bíblteas'''', às 14·30, e ainda
na Rádio GU9rujá de Flo

rianópolis, "Hora do Des

pertador, às 6 horas da

me.nhã; Rádio Diino Ja
Manhã. programa "'Café
da Manhã", também às 6
m. Itinerário: A·.é ci dia 20
de Novembro, P'hrtanópo
lIs.
Nos dias 21 (! 22 de No-

vembro: São Bonifácio,
S.el Schmidt.
De 23 a 25: Armazém;

1 a. 3 de Dezembro: Braço
do Norte; 5 a. 10 de Dezem
bro: lIra.ço do Norte; 6 a

10 de Dezembro 'rub�tàO
Hotel Mar; 18 .. 28 de De
zembro, "Laguna. Rua Ba
rão elo Rio Brauc,o IRO.

27·11·63

xxv - cadeira Simples.
Unidade - _um - Quanti.
dade 357.
%XVI - Quadro para aví

sos. ltnidade - um _

QUahtidade - 1.
XXVII - Porta chapéus

com espel)lo e cabide. UnI·
dade -r- uni - Quantidade 1.
XXVrr! - Bàloãn, de 4 m.

::. t: 0,4�r:t�:�ra�., ;��
dade - um - Quantidade
-1.

XXIX - Tamboretes, 4

pés, assento redondo, bor
racha tios péà, O,f3 m. de
altura. Unidade - um -

QWmUdade - III.
XXX - Estantes com

ptate1eiras mõveís. d� 1,50 x

1$ x: 0,42 m. Urudad� -

wn - Quantidade -- 2.
XXXI - Tabuleiro, pera

areia. de 0,80 x 0,B8 x 0,070
m., para estudos Geográfi·
cos. régua lateral, de altura

0,08 crus. Unidade - um -

Qua.ntidade 2.
XXXII - Mesa com tam·

po inclinado, prancheta des·
lizante, ao centro, de 1,80 x

0,80 x à.75 m. (desenhos a

disposição dos Srs. concor

rentes). Unidade - um -

Quantidade - 15.
XXltIl! - Quadro de ce

latex Para exposição, de

1,50 li: 8,76 m., com moldu·
ra azul clara, laqueado. Uni·
dade - um - Quantidade 4.

XXXIV - Régua de 2,00 x
0,10 m., graduada. Unidade
- um Quantidade - 2_

xxxV - Mesinha simples
de 0,60 x 0,40 x 0,75. Unida·
de - um ..... Quantidade -

..
XXXVI - Mesinha dupla

individual de 0,60 x 0,45 x 1 - Os interessados de-

0.78 m., ,com três lados fe- verão atender as seguintes
ohad06. Unidade - um - formalidades:
Quantidade - 45. a - apresentar declara·
XXXVII - Mesa de laba- ção de conhecimento e sub·

ratório, com 2,00 x 0,90 x missão às normas do Edi·

0,90 m., coberta de fórmica·
.
tal n" 001·28·1-1963, pUblica·

branca. pés laqueados em do no Diário Oficial n" .

branco. UnIdade - um - 7.226 de 6 de fevereiro de

Quantidade 1. 1963;
XXXVIII - Estante bai· b - Os envelopes, con·

xa com duas prateleiras, tendo propostas e documen·

fundo fechado de 1,50 x tos, deverão ser entregues
0,42 x 1,00 m. Unidade - no Departamento Central

um - Quantidade 7. de Compras, até às 8 horas

XXXIX - Armário alto, do dia 17 de dezembro de

com 6 pratzleiras movedi· 1963, mediante recibo, em

ças, portas de vidro, fecha- que mencionará data e ha

dura Vale, com 1,50 x 0,42 x ra do recebimento, assina-

1,80 m. Unidade - um - do por funcionário do De

Quantidade - 5. partamento Central de Com·
XL - Mesinha simples, pras..

de 0,60 x 0,50 x O,6Om., pés c - As propostas serão
de palito. Unidade - um abertas, às 10 horas do lIta
_ Quantidade - 10. 17/12/1963, e na presença
XLI - Estante, com 2,00 x dos proponentes ou seus

x 0,50 x 1,00 m., com prata- representantes legais.
leiras' e fechadura Yale -

Unidade - um - Quanti·
dade - 2.
XLI! - Mesa Grande pino

tada de azul, com 3,00 x

l,oom. t"nidade - um -

Quantidade - 3.
XLIII - BaDcos regua.

dos com enoosto reforçados.
com ferro, com 3,00 metros.
Unidade - um - Quanti·
dade,
XLIV - Fichário de aço,

com 4 pvetas, ofício. uni·

6Ide - um - Quandade

S·VLV._ PlIUJO;"Unidade
um - Quantidade - 1.

XLVI - Radiola. Unida
de - um Qwmtidade - 1.

XLVII - Mãquina de ,pro·

jeçãO. U� - um -

Quantidade 1.

XLVIII - MIorosoóPio
emn I ob� • I oouIa
tes. Unidade - um - Quan
tidade 1.
XLIX - M€sa ,p.§ra �i.

ELEGANTE, VEL(l7, CLE [> ISS,L E: U,II S111r: \
........................... "'.

MEYER S. A.
CONCESSIONÁRIOS

Rua Felipe Schmidt,33
Florianópolis

OFICINAS
E

EXPOSIÇÃO
Rua Fúlvio Anuei.

ESTREITO
597

de Eletrotéeníca" da
. Escola de Engenhar�a

A SECRETARIA DA ESCOLA DE ENGENHARIA IN·

DUSTRIAT; DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
ESTA AVISANDO AOS SENHORES INTERESSADOS QUE
NO FIM D:eSTE Mt:S, OU PRINCIPIO DE DEZEMBRO
VIRA A ESTA CIDADE o PROFESSOR. DAVID MESQUI·
TA DA CUNHA CATEDRÁTICO DA ESCOLA DE ENGE·
NHARIA DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
E DIRETOR DE FíSICA DAQUELA UNIVERSIDADE
CONVIDADO A LECIONAR A CADEIRA DE ELETRO
TÉCNICA DA TERCEIRA SÉRIE 00 CURSO DE MECA·

NICA EM BASE 00 CONVt:NIQ ASSINADO ENTRE A

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA E A UNlVER·
SIDADE 00 RIO GRANDE DO suL A FIM DE, ESCO

LHER. NA OCASIAO, O INSTRUToR DA CADEIRA,
ATRAVÉS UMA PROVA DIDÁTICA SOBRE o PROGRAMA
DA MEEltfA. A SECRETARIA ESTA À DISPOSIÇAO DOS

SENHORES INTERESSADOS PARA DEMAIS lNFOR
MES.

NADA DE

REBITfSI
Exljá em 8e1I caro

Lona de freios .....OLAllAS·j
- 60% mp:1s no aprOVet�i.·
mento das Lonas.

CAU DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva. f53
.- FSTREITO

FIAMIJUS
.

Conte-cClOnO-Se .QUolqlJ., q�_anbdade,. no malh
qlJ2 , ...... ,< •. ,. Menor preço

Ed labia -\7� andar ,o"to. 70 I Fon. 1494
• )� '-�-I , .%\

,.
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tum do progresso e do de

senvolvimento industrial de

nosso Estado. Imóvel de li-

"Ffnalrnenle, as classes ni • as arquitetõnicas moder

produtoras de sente Cata- nas e sóbrias, dispondo de

rma terão um edifício à al- -cm auditório amplo para
debates, conferências, reu

niões e cursos, seus seis

andare: serão ocupadas pe-

õesde de 1930 que o Congresso não
é Convocado Extraordináriamente
BRASíLIA, 19 (OE) .; O

Senador Aura de Moura

Andrade, declarou estar oer

to de que a maioria dos

parlamentares é favorável a

convocação extraordinária

do Congresso. Aura de Mou

ra Andrade, afirmou que a

única coisa estranbével, é

que o Congresso não é con

vocado extraordinariamen

te desde 1930.

N

las direções estaduais e res

pectivas administrações da
Federação das Indústrias,
Serviço Nacional de Apren.
dizagem Industrial (SE
NA!) e Serviço Social da
Indústria (SESn, êste com

seus serviços de assistência

Guilherme Renaux, titular
-

GOV. CELSO RAMOS, HO· VISITA AS INDÚSTRIAS
da FIESC, a "propostto da.' "Deverão estar presentes MENAGEAOO. RECEPCIQ. DO VALE DO ITAJAt

inauguração. a 25 do cor. altas personalidades de, or- NARA

�::'d::sindc:t�. do Ps· d!�:�:S ;;�:u=::���. "O Governaddr Oetsc Rs-
NAI e SESI, destacando-se mos - adiantou o dr. Gui
o sr. Aroldo Cavalcanti, pre- lherme Renaux - será al
sidente da Confederação vo da homenagem da índús
Nacional da Indústria e Di- "trta catarinense, recepcio
retor do Departamento Na- nando os representantes dos
cionaI do Serviço Social da organismos representativos
Indústria; dr. Hugo Faria, 'da classe no Palácio de nes
Diretor da Carteira de Cré- pachos, à noite de 26 do
dito Geral do Banco do Bra-. corrente. O Chefe do Exe
sil e presidente do Canse- cutivo cetártnense, como é
lho Nacional do SESI; sr. sabido, até eleger-se guver
Charles Edgard Moritz, pre- nadar, foi titular da FIESC,
sidente da Confederação do sendo seu criador entustes
Comércio; sr. Zulfo de Frei- ta em nosso Estado, bem
tas Malmann, dirigente _da como do SESI e SENAI

social."
São declarações

Oep. Joaquim Ramos
em visita à CELESC

Na ultilma segunda-fei
ra. esreve em visita à Cen

o V O s Monitores
Agriculturade

com a presença e prest
déncia do dr. Luiz Gabriel

socrestno da Agrlculcuro
mais dos senhores Gene

ral Veiga Líma. Presidente

da FARESC e reoresentan
te da Assocraçãc Rural rje

Florianópolis, dr. Wilson

Vida! Antunes, Presidente
da Aesoclacâc Rural de
São joaquím; técnico am

arfmínis-raçáo Walmor O

liveira diretor -íe adminis

tração e O engenheiro a

grônomo Carlos Roberto

Mcyer- di rejor de Enge
nharia Rural cs útumoa.
ambos da êecrerarta da A

gricultura, foi reeusadn

cerimônia de conctusão ro

3.° Curso Prático de M'l

nttcres em Apicultura, no

dia 15 do corrente às 12

horas. na Séde de Pr-ojete
de Apicultura· na Trinda

d,.
Recebera'Cl'J o rerrificarj ....

os senhJres Padl"ü E�tev'í.o
Ch;.-I"ubin. Irmão Afün:;')
Wobert S. J .. "enhoref'. .h-t
sé Albino Pereira

Emitia Spies· Sicinio Sibei

ra, Antôn'::: Can:er. Antô
nio Baraúna e Leonedes

Crestrmi.

Nas palaVl'a·:; cr,m que o

dr. Luiz Gabriel· �auduu o

e;:i[orço dos C"enduin[�s u·c;

curso. comu <.pjcultur�
que _pOdem mult.9licar en

sinamentoo, ,referiu-se ::1.0

Técnico Helmuth Wiese
c.omo () !1L'1,em mais I'e<;

pOllsav-e! !)elél broa concc,-

ruaçãu da apicultura cata- tro das fronteiras do n03-

rinense ar-os alcances de-i so 'país.

Jornalista GUS-TAVO NEVES
Aos que diuturnamente dos .romeêstes PdofissiC1-
labutam na Imprensa de nais de Santa. Catarina.

Santa Catarina foi dos Proflsional dos mais argu
mais -ranscendentes e aus tos e brilhantes com larga
ptctosas a noticia que nos

•

fôlha de bons serviços
chegou do Rio de Janeiro, prestados ao nosso estado
através o nosso confrade. a incumbência, co-mo não

jornalista Costa Pinto, Se- poderia deixar- de ser. re-

creeano Geral da Fede percutiu sattsfatórlamen-
ração dos Jornalistas, cien

-ificando-nos haver sido

eleiro por unanimidade are

sldence do Conselho Fis

cal daquela entidade. o

nosso ilustre conrrade. jor
neus-e Gustavo Neves,
que com grande proficui
dade dirigiu os destinos,
por três anos, o Sindicato

. te· em nosso estado. -

Os de O Estado divul
gando o acontecimento
sentem-se perfeitamente
à vontade para levar-lhe

I
os seus maIs respeítcocs
cumprimentos. posto que,
.ínconjestàvelmerrte. Gus

tavo Neves, se faz 'mere

cedor.

Atentado Contra LACERDA:
ARQUIVADO

Carlús BRASILI ÍI., 19

Será arqUivado l1(j.ie o pro·
cesso :relativo ao trabalho

de apura�,ão de responsabi
lidades no propalado aten

tado contra o Govemador

Negociações com o,Sub Secretário
dos EUA continuam

RIO, !B (OE) - O Minis
tério • das �elações Exte·
riores deverâ divulgar nota
oficial ainda esta tarde, Sô
bre a conferéncia realizada
entre o chanceler Araujo
Castro e o Ministro Carva
lho Pinto e ainda ° sr. Averll
Hariman. ° encontro, foi
realizado a portas fechadas

e dêle nada transpirou até
� moment.o. Por outro lado,
o Presidente João Goulart
declarou que na reunião

que manteve com o Sub-Se

cretário Harimann. não fo-

CPI DO CAFE'
'CONTINUA

BRASÍLIA, 19 (OE) - A
Comissão parlamentar de

inquérito sObre o café, irá

hoje apurar a denúncia for
mulada pelo Deputado Can

tídio Sampaio, de que são

contrabandeadas anualmen

te, dois milhões de sacas de
café brasileiro.

ram tratados assuntos

lacionados com a encam-

pação das concessionárias
do serviço público e nem

da remessa de lucros. O
chefe da Nação, declarou
ainda que os detalhes da!i
negociações serão tratados
pelos canais competentes_

Senador Aurélio Viana, tem
se destacado nos últimos
dia,., pelas criticas que está
realizando contra seus cole

gas ausentes há vários dias
de Brasília, fato que impe
de a votação e discussão de

importantes matérias. Um
dos dispositivos que está
com sua votação prejudica
da no Senado em virtude da
constante falta de quorum,
é o orçamento da União pa-

, ra 64_

traía Elétricas de Santa
Oatanna S/A. o ilustre
parlamentar cejarmense
Dep. Joaquim Ramos, da
bancada pessedista na Cá
mera Federal.
Recebido pelo Diretor

Comercial da Empresa.
Sr. Hermelino Largura.
sua excla. debateu' com o

mescno vários assuntos li
gados ao problema da e

r-ergia elétrica em Santa
Catarina, notadamente a

quêles que dependem de
de solução no âmbito fe
deral. Como se sabe. o Dep
Joaquim Ramos é. pelo
seu prestigio, pela sua ca

pacidade e pelo largo co

nheclmen-n que tem dos

problemag do nosso Esta
do. um dos homens públi
cos de melhor trânsito nas

a.ltas esréra da adminis
tração nacional' e o seu

empenho. em favor dos in
teresses oaeannenses, ,�o
mam diveros cenrrtcíos
trazidos para a sua terra
natal.

No setor energético. cu

ja prioridade o Govêrno
barrigaiverde fez ques-âo
de realçar em seu crogra
ma a ajuda do Dep. Joa

quim Ramos não só é ele

gtavet como mdíspensavel
para que a CELESC cum

Pl'a o Plano Quinqu-'2nal
de .Eletrificação. por sinal,
em andamento acelerado
em Santa Catati!lél..

do dr.

Federação das rndcstrtas
da Guanabara; presidentes
'de tôdas as Federações in

dustriais do país, 'que em

Plortanôpolís realizarão a

catarinenses. Muito deve a

classe industrial ao gover
nante barriga-verde, mouvo.
pois, da homenagem de que
será alvo, S. Excia., na ma-

TRABALHADORES QUEREM.
AUMENTO DE 80%

RECIFE, 19 (OE) - Con
tinuam paralizadas as ati

vidades açucareiras pernam
bucanas. q Ministro di
Trabalho, está atuando e.

tre empregados e emprega
dores, no sentido dé encon

trar uma solução que ponha
fim ao movimento. Os tra
balhadores reivindicam au-

Plantadores de
Cana: GREVE

RECIFE, 19 (OE) -

�

O

Ministro Amauri Silva do

Trabalho, desenvolve esfor

ços junto aos plantadores
de cana no sentido de en

contrar uma solução para a

greve de 200 mil trabalha

d.ores daquela indústria. O

Ministro, espera resolver o

problema nas próximas ho-

menta de 80%.

nhã de 25 cêete. industriais do vare do Ita.
[ai, cOOJO Blumenau e Bru&,
que, para uma tomada de
contacto dos líderes dq
classes produtoras naeí
nais e os dirigentes e t
balhadores da índústría
do comércio daquela
gião."

-,

"Após a!' solenidades e

reuniões de Florianópolis,
está pr-rvista a visita dos
ccnvtr'edos a várias cidades

D�ESTADO
- O MAIS AIfl!GO OIUIO Ot SANTA utUIHA •

Florianópolis, (Quarta·Feira), 20 de Novembro de 1963

\

Toque de recolhe
Imposto no Iraque

em��i��d�S'b�;tâ�;C�) �mA ;��!O d�mB::=��i�a�Ovan�
Bagdad comunicou ao Mi- mento parcial do toque de
nistério das Relações Exte- silêncio permitirá apeIlaf,
rtores em Londres, que du- que o público onde pe
renteo dia de hoje ouviu-se ruas das 9 as 16 horas, �
tiroteio intenso nas ruas quanto que os veiculas filo
da Capital do Iraque. Se- 'tão proibidos de transitar,

Produtores de F a r i n h a
pedem classificação

Os pr.odutor� rurais é conseguir com aquele au O dr. Luiz Gabriel- até
Wilson Blanchini, José Si! -orídade. uma. autorização de atender a solícitaçã
vano. Antônio Lima. Orlan para as agências do Ban- comentou a situação a

do Mazzucco, Rafael Sil- co do Brasil nos murucl- -íva dos produ+ores de

vestre, estiveram no Gabl ctos do sul cararínenae, es rinha de mandioca, Já
nete do Senhor Secretário peciücemenie determina- que, é indústria de tra

da Agricultura. e encare- da para ii. classifi-cação::la fcrmaçâo que contribui

íceram uma comunícaçâo 'mandioca como: "Classi- preciávelmente nu si

telefônica com o diretor ncecão Regional"'. çâoção econômícu de S

Executivo da Comissão de ta. Catadna_

jFinanciamento da Produ

ção. com sede em Sãoo P"'-u

lo.

(U.l!;) - Lacertta. Hoje o Deputado
Bilac Piuto fará entregu .dos ----- _

autos, cum o pa.recer SOliCi

tando o arquivamEn!.o da

peçf}.

A medida que pleiteiam

_______-i

BRASÍLIl�, 19 (OE.) -

Foi lido no Senado o pro
jeto de lei do sr. Vasconce

los Torres, que dispõe- so.

bre o pagamento do 13" sa-

Secretaria da
Agricultura

No Expediente do dia 11,1

de n')vembro do corrente

ano· o dr. Luiz Gabriel. Se

.
cretárlo da Agricultura. a

tendeu em seu Gabinete,
as .seguintes pe....'1>:::as: Dr.

Cirl Távora. Técnico cio Mi

ni' léria da Agricultura
manteve entrevista com o

senhor Secretário; Acade

'mico de AgTnOo:lmiJ Nor

berto Ernesto Kaestner

Bolsista da Secl'f'taria. Es

tuda em Curitiba. tratou
de assunl0 cl'j)ecial; Enge
nheiro Agrõnrymo Gu:d-o
Ambcni. da. ACARESC. ('-

'·4

tratar de importantes pro

blemas, principalmente os

�riundos do Executido, dano

do andamento igualmente, a

inúmeros projetos em pau

ta.

Continua Envolto em Mistério
o Desaparecimentc das Banas

RIO, 19 (OE) - As auto-

dO·ridades da Guantlbara des- e uroconhecem o desaparecimen
to de um caixote contendo
barras de aUTO, que teria

52 quilos e continha barras

��t�r\�� �:s��osa;�r;:e:� �:r��:�a��:::� ca�� um:�
Panair. Sabe·se entretanto milhões dJ'c�ei:ros�:O'fato
que referido caixote pesava

vinha sendo mantido em

lário aos �rvidores das au-,

tarquias e sociedades de

economIa mista_ Igualmente
estabelece a proposição, que
o benefício da aposentado,
ria não deverá ser inferior

r.o salário minimo vigente
na região.

OUTRA DAS MIL

Alfabetizilção
Bra-sílla 19 (OE) O Minis

têrio da Educação vai in-

!��:���::ç:o ��pat:�� d� -'-===:==============::.:
jterritório nacional. Delas.

participarão vários sindi

catos. assQciações estudan
.

tis e entidades esportivas
de todo o pais.

sigila desde sexta-feira

quando se deu pela falta da

carga em Buenos Aires, sur

gindo a possibilidade de

que o ouro tenha sumido

entre São Paulo e Porto·

Alegre, pois foI const��á.I;iO
o seu embarque no" Cti�
\lelle D9 p�al�ãol"L

Normal a convocação do Congresso
afirma MOURA ANDRADE

Novo Horário de Missa

....
_ ....�

Concessionárias de Energia
Elétrica serão compradas

RIO, 19 (OE) _ Não exis ria disposto a reativar os

tem confirmação oficial de entendimentos para a com

que o governo federal esta- pra das concessiom,rias es

trangeiras rle energia ele

trica. O sr. Robertu Cam

pos. indagado sobre o as

sunto, negou·se, limitando

se a dizer que "isso deveria
----------

sor tratado diretamente

com o presidente GOlllart.

Fontes oficiosas afirmam

que o MinistrO de Minas e

Energias está propenso a

efetuar a compra pura e

simples das concessionárias,'
pois sairá muito mais bara

to e menos trabalhoso pa
ra o Pais_

RIO, 19 (OE) - O Sena

dor Aura Soares de. Moura

Andrade, em trânsito .para
Brasilia. procedente de São

Paulo, declarou a impren
sa que a convocação ex

traordinâria do Congresso
Nacional, ê um fato normaL

Disse que os Deputados e

Senadores, durante as

niões extraordinárias, vão

Nota do Gabinete do Prefeito
O Clube de Diretores Lo para eXDloração e manu-

jistas de Florianópolis. as- tenção de uma linha de

sociando� as comemora- ônibus entre es�a Capital

���s a:at�ia !5agnd: d::I:�� �li:a��tr��o ��á��g�;i��;
ins�alará um yreséplo jun • �o Estado em 30/10/63. '1

to' s,:) monumentO erigido unica pr,opcsta qlle deu en

envrnemória dos comba- trada nesta Prefeit��a,
tentes Catarinenses na dentro do prazo eXigido

Guerra do Paraguai. loca- pelo' citado Edital foi a a

lizado na Praça. XV de !.'-lo pr€.'Se.nt�da pelo .�r. Pedro

vembro.
- HortenslO de Souza.

De acôrdo com
de Concorrência

o Edital
pUblica Prossegue o

Concílio
CIDADE DO VATICANO,

19 (OE) - O\padres pre
sentes a sessão plenária do

Concilio Ecumênico, reuni

do no, Vaticano. aplaudiram
a apresentação de históri
cas declarações sôbre as re

lações de catolicos com ju
deus e sôbre a liberdade re·

ligiosa no mundo.

do Parto será celebrada

,_

Ausência de Senadores Prejudica
Votacão do Orcamenlo

BRAS1LIA, 19 (OE) - °
'

13,0 Salário para os Servidores
das Autarquias

A irmandade de Nossa' dos os domingos às 19
Senhora do Parto avisa a ras, e não como vinha �
todos os fiéis que. a _missa ,J.ccendo anteriormente às R
na Igreja de Nossa Senhora horas.

GOVERNO CELSO RAMOS
Realizações da ELFFA

No dia 19/11/1963 - Insti'lação de iluminação pu
blica na Rua Santa Luzia -

Trindade.

- Complementação da ilumina

,ção pública da Rua Padre
.� Schae.rede'r - Trindade.
;" ,,,,,,M

- Montagem de 5.400 metros de

cabo de alta tensão para Ca·

nasvieiras. concluindo-se o tre

cho Santo Antônio - entraq.a
de Vargem Grande. I

Uma simples e despretensiosa alusão ao resultaltl
das eleições gauchas, feitas ontem aqui neste cantinb?o
provocou. alguns telefonemas alterados, como se eU

fôsse responsável pelos números saidos das urnas (Ie

além Pelotas.
O que afirmei não foi inventado: foi lido, pa. i!lI'

prensa. Como o seguinte telegrama da Meridional, pU"
blicado em O JORNAL, de 16 do corrente:
RESULTADO DO PLEITO MUNICIPAL GAÚCHO
CONSTITUIU V,ERDADEIRO DESASTRE PARA OS

TRABALHISTAS
PóRTO ALEGRE, 15 '(Meridional) - Foi calamito

so para o PrB, o re�ente. pleito municipal, que lhe rOll'

bou a hegemonia no interior do Estado.

Os trabalhistas, com efeito, 'que detinham 70 pOr
cento das prefeituras, sàmente contam, agora, com 311

por cento delas, tendo sido derrotados, inclusive, (!lII

redutos tradicionais como Caràzipho. terra do senhOr
Leonel Brizola, e Erechim, do senhor João Caruso, ptil'
sidente regional do partido.

"" xx xx

° JORNAL 00 BRASIL tem noticiário, a respeito,
mais analítico. E também não foi inventado por milJl.

Tá?

Comb,üer o presidente da Rcpública, criticá-Io. disCM·
tlar (Ia SUH oricnb�'ão. cCJ1.'mrar-lhc os rumos pOlíticus e

Ilrlminb;tnltivos - tudo isso é 11m direito que a democra
cia nos oferecc c garante.

O que parecc demasiado forte ê um jornalista como o

sr.. Julio de MCSf!uita Filho, diretor de O ESTAI>O DE S.

)'AULO, no estrarJll:eirll, Da Sociedade lnteramericana de

lmfJrl:'l'1!:>'3. d('('!a.rar que () sr .. Ioão Goulart será brevemcn·

te dCJlOsto, q'lC " Brasil não deve receber auxílio america-

no, etc. de. - Ci""'! T\(" se lê em entrevista ontem publi·
cf"l' ...�' ... ,..".,� ... ! 00 �VO.

Outra Greve
SAO PAULO, 19 (OE)

Tambem os ferroviários da

Santos-Jundiai, entrarão em

greve a zero hora de ama

nha. se não forem atendl-
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