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o TEM P O .' (Mereorol6sic
(Síntese do Boletim, Qeoll!�teoroló,gico�''''''llre ...'''''iOi'l''i>Il
A. SEIXAS NETTO válida até às 23,18 hs,

dia 5 de janeiro'de 1964
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOS -RI,
CA MÉDIA: 1005,9 milibares; TEMPERATURA

É'I'DI.(\.: 37.9° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 65,!lo'
PLUVIOSIDADE: 25, mms: Negativo - 12,5 mms: e:
gativo - Grupos cumulares 'esparsos, - Chuvas .

síonais e passageiras - Tempo Médio: Estavel: .t»
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RÚi3ENS DE ARRUJ:?A RAMOB
OERBlIT.

DOMINGOS �A!!DE8 D. AQ1JllIO

.ANO XLIX

N°. 14,842

Cr$ '20,00

R���ar�i�I����na�c��na�f�e,a��e�a�]d�'� de tl� Govêrno
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V Conferência
.

��./ . � .

v:' Conforme. já divulgamos, Cabral Teive, "

um dos run

:;realizar,:se-á nesta Cap�tal dadores ' d�' Club do Contí-

'na' primeira quinzena do nente. ' r ' :','
<mês de abril, a V' ConferêÍ1· '> ",

:.qia do Distrito 485, do Ro- 'Falando a nossa .reporta-
'tal'Y Internacíonal.' 'O Ro· gem, o Jornalista" {"' �(ja.
';i�ry Club do E;;;treito, (anfi- bfal ,Teive :déelaroü:·
)rlão' da Conferência r,' "'de _

por ê's,t'és diás", escolh os'

�çoiVum' acôrdo com o Go-: Presidentes ê oS)TIe .os

l�e,mador' Antônio Nunes das díversas Coinissões'� que

:�:v�rela, ,,�scolheu para Presi· se tncumbírão dos prepara-

dente ela Comissão da Con- tivos dêsse grtnde canela

,<!erência, o Jornalista Acy, ve rotária.

} Rubens Ramas
�;� /

.

,J 'lndiscutlvel líder de nossa imprensa, numerou anteon-
'�""'� , "._' 'I"i .. ..

'teQj mais um, aniversárin, _:
_

'

t 'Sua ,�idâ' de 'tia}j<}Thó;,e sua vigilância' de jornalIsta, tem

�idÕ'�roveitosaJ :Para o: PÓ�of"catari�l�ns.e. .
'

'

.

�; '.Os 'serviç:�s)pl;,�s!.adQ�' '�;,��sa pública, associados a

póJItica; -fizhi.tfu:fi�}}l��ln >�({ vanguarda, guia de opinião
.pártidárht;'

, ";';.i/ 'Ó; c'-
•

,

No que escreve. sempre entremeia' certa dose de sarcas

mo, que não envenena, mas ,cJareia" tempera, explica e jo·
vialíza, Agrada, creio que até

<
aos adversários; � Inimigos,

acho que não os tem, pelo mel!,os não os fêz.
E numa pilhéria, sabe, às vêzes, comnendiar uma pági-, ,

�

na de moral e filosofia. ,
'- ,

.,

"

, . ,

Até onde se percebe, todà a simpatia da nossa gente se
....

\

volta para êle, e todos lhe querem bem. i
J

,

Participo das alegrias ' de hoje. Esta homenagem flue
Ihe rendo, ê a de .um irmão velho e comovido, um compa
nheiro de redação, fiel às amizades dignificantes.

,

BARREIROS FILHO

...
�'I
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,
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Poete sôbre O Rio HerCí1i:oi "

,

"', +, \:,;
.. a maier' -',

',,' ,Tri�e�'ea,�,
>t:I': �, f�J,��O�� ;�areJn.pbrt��t pd��;.d;'����7t(r��e Jmfff;-pàssá-iJj b�m':h.d:,ni/flstração e::;'hJ'�',l� cOIJstl':iIHU em,';S&piá Cà'tl:trina, acna-

RIO AS ',." �'"a s-" ,

d d I di' d
.' n 1gen.,e. s na

gp 'inteiramente concluida es e a guns as, lQtegran o o ' '

'd- ,

int f'\
•• v I.. Cl as na ouIn 'i! eIra, es-

sistema' rodovíãrío da SC-23, estrada que' .liga o porto de
t- "�, b bo_ ,'. . ., ' ao passanao em, -em ra

ltajaí à região de Curítdbanos, servindo de escoadouro aos �'t'
'

,
,

b d '_
" ,",. , con mue)TI na mcu a ena

três-ímportantes ;vales catarmenses: Chapeco, RlO do Pen�e I, '

'c1 d' d Cc' ,,' ,

�b' H- 'I'
na mar,ernl ,a e a asa

e Itajaí, Trata-se da ponte so re .0 RlO erciuo, que c_om
o

� rd
'-

P br dI'd
-

dã ti
- -

t d d," SeU e Mae I) re, on "

os' seus 226 metros e vao a con �nuaçao a es ra a l1as '
'

sã; alvo dé atenção es�e- \imediações' do município de Ibirama" permitindo I assim a.
cial por parte de funcio-'

,'f{j,cil" clrc,ul,ação' das r�quezas produzidas 'na região agro-, - -

, 'nários 'preocupados - com
industrial 90 Esbado, o que representa' um grand-e passo

sua sJrte: ,Uma 'das meni
para o, desenvolvimeh�o econqmico de, Santa Cata,rina. A

nas, já, recebeu o n:me' UI'!
obra foi ,realizada com recursos do ,PLAMEG, fazendo ?ar-
te db vasto programa rodoviário, no setor 'de obras de Joelda e as outras duas ('s

arte que vem sendo executado paltno a \palmo nêstes ,tão ,sen,r;l.o chamada� -:te
, I' Maria' rfe Lou�\des e Maria

três anos da admjnistração Celso Ramas,
, '" " doa Glória,

------ ----------------�'-r'áTh;� i
,

t·, '

�J",
'

"

L�cerda· concorrentev ideal Bara JK
, ,

'- ,"
, f

RIO 4 (OE) AnunCIam e 00 pl'('pó�itJ de comH?Ii- c.oncorrente ideaL pelo SIm

acessores do Senador K�!- dar "tias pases pessedistas_ pIes fato de que, c:Jm êle

bistchesk, que já a parql' Na estratégia de JK, ,figu- o PTB não se ani;l:aria a

dêste mês, o ex Presiden'e ra como ponto importante qualquer aventura soli�á-
reativará seus movimentes a candidatura do sr. Car- ria,

político�, dentro da linha los Lacerda, considerado
I - �' �__�----------------

Avião NciVQ1'Explo�)
diu Caindo ao _ Mar

, " '

RIO 4 (O�), Depois de
ter eXDlodido, caiu' no mal'

c \

nas proximidades da' cida-
de fluminense de s, Pedro
da Aldeia, um a"ião T-,z6

, da 'MaFipha de Guerra,

I. •

No flagmnte os f.elizardos "A MODELAR" após .receberem os prêmios com que
foram contemplados"

,

- '1""_

--

-li

_"_

Momento em que o Sr. Jorg'e ,Pinheiro, Diretor, de ,Rela
ções Públicas de "A MODELAR" 'fazia entrega 'do certifica·
'do de propríedade' dé um refrigerador "CHAMPION" ao

,

i
Dr. J,oão M. Siqueira

'

"A MODELAR", comemo- Estavam presentes os Se-
rando o seu quadragésimo nhores Morris Schweidson,
aniversário, continua pro- Diretor Comercial que re·

movendo sensacionais .sor· presentava, na oportunida
teios entre os seus clien- de,' o-Sr. Jacques Schweid,
teso son, Diretor Presidente de

Quinta-feira, na' :'A MO� "A MODELAR" e o Sr. Jor

DELAR" de utilidades I do- ge Pinheiro, "Public-Rela
méstica,s, realizóu,se a mais tions" dns inl.portantes e"ta

uma entrega, de premios aos beledmentos

felizardos

mias" recebido os refrige
radores "CHAMPIONf' com

que foram contemplarJos.
,I OS s�lhores, Dr, João M.
de Siqueira, residente a Rua
Saldanha Marinho 9�; João
Antônio da Silveira, residen
te ern Itic'orobi si n; Ata

"násio S, Serafim,' morador'
em Biguaçú '(Companhia
Elorestal, ;, _,Ourides da "C.

Silva, resident.e no Jardim

Aqânticp, Barreiros; e Al
varo elo E: Santo', morador
,a tua Manoel O: Ramos 180"
no Estreito são os novos fe
H�8dos "A MODE,LAR", que
já' se acham de pos5e dos
seus refrigeradores.
No corrente mês todo o

cliente de "A, MODELAR"

que adquirir um refrigera
dor" receberá 50 cupons
numerados, concorrendo as

sim a mais dois refrigerado
res tlue serão sortea_dos em

janeiro, tendo vtnte longos
meses para l�gar.

que fazia um vôo de ins-

, trução com vistas a ope-'

l'ação :"Dragã�". Falece

ram os dois n'ipulantes elo

aparelho o sinistn, foi as
sistido pela :t;>opulação e

,tTipuiames de . 'em,barb-

ções de pesca e barcos par
ticulares, tentaram se "i-

I

.pr:;xima� du loclil u11(le

caiu o apiuE.lho, não cun�"

I guindo, porém l::Jcalizá-lo

uma vez que ,submergiu.

Como se sabe, os refrige
mdores �ntregués quinta-

,

feira fazem par�e dos 10

"que r.ompõem o concurso

de fim de ano "A MOnE>

LAR'� cJ.nis foram entregues
,gil1

Paulo 'VI é o 20. Pontífice que sal
do Vaficano'e 6. que vai ao Orien ..

te para onde nenhum Papa se

dirige a mais de 12 séculos

,Em, ,..J;�ru5al�m"" o }J1inis- ao aeroportu de Aman,
1lr,o de Israel' Léy �sk6h, ao

-

11 h.oras e 14 minu�os GM

desej,ar as. boas vindas a' Imediatamente após, )orn
listas acorreram até

,

avião, afim ,de receber
Santo' Padre, �nquanto \
ouviam salva de canhóes)
Rei Hussein, dirigill-�e

•

avião Papal para saudar'

soberano Pontífice,

,lnomento, a rádio de An:
mterrompeu suas trans�
sões, para irradiar dir7
mente a chegada, de Jlo VI. I

CIDADE DO VATICANO,
4 (OE) - Acompanhado de

30 dignatários da Igreja, o

Papa Paulo VI embarcou

na manhã de hoje no ae�o
porto qe Roma, com destí-

'no a Aman, na Jordânia,
para ',iniciar sua peregrina- I

ção de 3 dias pela \Terra
Santa. O Presidente Antô
nio Segni, Ministros de Es

tado, Prelados, corpo di
plomático, acreditados [un-
,to -ao Govêrno italiano e a

Santa .Sé e os chefes dos
pod�res '.Juciicfário e 'Legis
Iativo de Roma, acorreram

ao aeroporto, onde se com

prímia grande massa, popu
lar, para dar as 'despedidas
ao Sumo Pontífice.

Voando em direção a Pa

lestina, o
'

avião do Sumo,
Pontífice, entrou no espaço
aéreo grego, as 8 horas e 38 .

minutos GMT. O apar�lho,
voou em direção as ilhas de

Milo a 175 kms, ao sul de
Ath.enas, ,

,�aulo VI disse:, "O nosso

país,' tem confiailça de que

pela liI.az mundial, sua visi

ta será coroada de êxito",

E Ulais adiante: "Israel es-

pera que a viagem �o Papa,
contribua para estimular o

�sejo de. paz nesta região,
como no mundo inteiro.

, .

Inaugurando a era das?
viagens aéreas pontificais,'
Paulo VI, saudado por uma

multidão entusiasta, par·
ttu esta manhã em aviãd

especial de ?ooma, às ,9 ho·

ras e 56 Greenwitch, qtlal1-
do o sol começava a apare
cer nas :Í'u�s' da cidade,

Paulo VI, é o 20° Pontífi
ce que sai da Cidade dá Va

ticano, para efetuar uma

viagem ao estrangeiro, e o.

6" que vai ao oiente, pl:l.ra
onde nenhum Papa se dirige
há mais qe 12 séculos,

O avião do Papa voou pa
ra Beirute, as 10 horas e

45 minutos Gl\IIT, anunciou
-

em Roma a Cia. Alitália. O

Papa, de bordO do Dé-8, en

viou uma mel}sagem em in

glês, ao Pre�i.dente Libanês

Fhuard Schenar,
A 'liões de caça libanêses,

escoltaram, O avião, do Pa-

\ pa, desde sua entrada no

espaco aéreo libanês, até a

fronteira síria: No momen
to em qú� a� rádios 'libanê-

sas anunciavam
do DC-3 sôbre o

nos das igrejas repícaran
em sinal de alegria em tod:

o território.
É a seguinte a mensa

gem do Papa ao Govêrn

grego, ,quando do sobreve

do avião Papal sôbre te!

ritório da Grécia: "Na OCE

sião em 'l'J.ue nossa peregr

nação aos lugares santo

sôbrenos leva a passar

Grécia, enviamos nossa sa

daçân muito cordial a
-r

iY.ràgestade, 'e ass�gufalJ'v
nossa profunda estima
nosso afeto pelo nobre pr
vo, tendo satisfação' em ir

vocar pa'rticularmente
memória do grande Aposte
lo, e recordamos tudo o qu
a Grécia nos tem fornecid
em patrimônio de cultu!',
durante todos os tempc
Formulamos votos de cp

o valoroso pavo tenha anu
dância de favores Divino
O' avião do Papa' aterriso

AMAN (Jordânia l, 4,

Depois de entusiasti
mente recebido no aerop
to de Aman, o Papa Pa

10 VI, está nêste momen

cumprindo p'rograma S

sua peTegrinação à Ter.

,Santa, Apesar (.ia densa 11

bUna e do frio

vam toda
Ponfífice
no aeroporto principal, �1

)JOrdânia pelo ):'?,el Hussei
e outras autoridades, ale

de grande númer:o de pop
lares, ao mesmo !;empo e

que se ouvia uma salva
21 tiros, Em seguida, o P

pa inidou sna

Jerusalem, P8s�:",nr:lo
ponte do rio ,J:); dão,
contemplou o local

Cristo foi bat.izado Po
João Batista, lU m'

<s(;
'l'

dqs estão inCLl :5' 'I,:!
guarda ao

Herrera e os pr,
, -Lofinoa

�OVA YORK 4 (OE)

lipe 'Herrera, Presidente
Banco' Intel'ameri cano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(A rIireção não sr resnonsabinea pelos 'eonceltos
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Deseja gozar das grandes vantagens que o "TOURING

,CLUB DO.BRAS-fL",.oferes;e�.no. Btasil inteiro e dentro em
oreve em FlodanpP0lis? 'J;"e1efone para �432"das & às 9 ho-.
1'$, que o se, BIU:rTO, comparecerá à su� residência fazen-

.

do l.t'ln'á explanação complêta' sóbre o melhor �mpreendl-'
mento do momento.

110386 estÍll1ad;:J amigo jovem
Francisco

'

André Kowaski
Filho, filho do sr. Francisc,J
Kowaski e de súa exma.· c.s

Com intenso regozijo no:
ticiamos (1) contrato de ca..

pôsa da,; Iv,ette �owaski. e-

r leme 11toS de destaque em
samento da pre.ndada e

'IS
gentil senhorit.a Carmem
Sílvia, filha diléta do nos-

so ilustre amigo sr. Guara

cy A. �antos e de sua exma.

enhará, cam o sr. Célio

o_gério, filho do nosso Hus
re e prezado amigo, sr. Cé·

I o Belizário' Ra�os. e ,de
ua exma. senhora,'· resi·

. entes em Lagel5, onde go-.
am de sólidas e merecidas
mizades na sociedade 10-
1.\ ,Iii.". �
Aos nOlV6S, bem como ,as

suas digníssimas famílias,
ESTADO" envia-lhes
efusivos cumprimentos
votos de felicidades'.

CONTRi\TO ,DE CASAl\1EN.
TO

FAZEM ANOS .1I0JE

ALDíRIO. SIMÕES
DE JESUS

A"data de hoje assinala a

pasSltgem d.� lIlais um ani-.
versário natalício do nosso'
prezado e" ilustre amigo jo·
vem Aldirio Simões de Je- .

sus, filho da �xma. sra.

viúva Maria de Lourdes de

Jesus, elementos qlle pes
frutam em os nossos meios
ciais de sólidas

'

e mere·

.' " amizades.
:t

O atalicÍante, será, esta

-ro.0'iô rtos, na efeméride ·de.

't\o) 01' tão auspicioso
e'l0 alvo dàs mais ine·

o,.'\l!i provas'!ie aprêço
"eu vasto cír

Dentre às

s

.

fIá apenas all{uns dias, louvávamos o Presidente \
da

UCE pelas Jlrovidênc�ías que tomou, procurando solucio·
nar �un dos mais graves problemas que temos hoje, no

Rra!>Il, p<I;ra se resolver: o analfabetismo. l'orque sempre
(;"utendemos que, s,.ó dêste modo estaremos abrindo a$

!,or�as. �as faculdades para o 110VO e contn'"buiíÍdo para a:
mstItlllçao (�e um govêrno verdadeiramente democrático.
1\Ias, nesta epoca' de transição que atravessamos quantlo
todos os estudantes devem. juntar seus esforços �m tôrílo

da�. r�f?r�nas -:_é iml!rescindível, que o cJima político
UI1Uersltano - Ja de SI cQnturbado pelo interêsse dos

�r�8tJ,'ados '''': nã? se torne ainda mais dispersivo, �la
.lalva_ e .:!leIa lDveJa, que envenena as relações entre os nos.
sos Ol'gllcos representativos, partidos e acadêmicos.

--000-- /

�oje, di';ig'el1tes da União Nacional dos Estudantes, \,
estarao re�J.llldos 110 Restaurante Universitário, em' éon•.
�eUIO NaCIOnal. Será.�n aÍDIJlo e vigoroso Conclàve. E,
novaillente, somos obngados a louvar a UNE e UCE pc·
�as .

constant� tent1l:tivas dc orga.nízar as c�;.sociais
I?tere�sadas nas retotmas para oue -assim .as'� reá.
ClonárIas

_ recuem. dos 'seus prop'Ósitos .antipovo.. E, real..
111ente,. nao acreditam�s em 'reformas sem a luta de todo'
,o povo. �es�o. poroue' reforma alguma. obti!ila lle�la tra·
ma, pela mfanlla, pela C'ôrrulJcão. uoderá !'P,I' Í'tma refor·
ma

_

bem
.

sucerlida: Por isso,;' é j:u.'eciso acreditar no nacio
na:'!1"mo daoueles',oue trilham o caminho let6tinlo da. cml'
�UlStii. iI"s l'eformas, contra' as JnlllorHI,:'i. as concessõt's e

as íl1verdades�
.

- '--000-1-
, � !lreciso admitir as diretrizes da UNE. acrer1itàr no

pa:tn!'Ílsmo dos óne a dirig'em e coht,s,l' oue ert:cnntra'i'ão
as melhores soJucõ� ."ara. Os llrobloo'tas b'msi'lei'ros. ,�n

ac�editar. contudo, na téonioa dos <nm 'C.tmSTtl\'a'm· "Sem;»'l'e
. e lllces",,,nt.em ..�t� contra tlldó. e eoi'Ít'Nt (W1't..."., cA\\it\1l1dí-

- sra. JVlaria Leopoldina f
-._ '''1'

Fernandes 10. a onlDlao nu,. ma, 'peJa aeão dos tmiVersitá'tios tele·
gUIados OU� Somlfl'\� fnp.ntem. initátlla'tTl e destl"Oem. ll'o'r-

- sra. Juraci Bavasso da rriíp. ltldo is'to cansa, éS�ota os ·fiéis· ii. 5U�ttP,à e à ve'l'ílade.
Silva E"':'_!m:tla, todnS.lá sabel1l'6S o� -a sol'rtcão �ve' Sé'r. 'de

Maria Ester' da UI'I1:ttt o encont'ro de'}úfn tWltrlrtli:ftiatlOl' C'nb'tMfl.' E os �-
.

'd$l1tés. os t'rabalhad s o MVO. dOe deseiaftt 'S8Itl�s 'e
não .insultos. conl'jam VNÉ oe tTOE, u&'l'a 'mYe '(') tes'ó'l'ta.
EM f18s reformas ui .•. transfofm.e sim�l\�te -Duma

ite'�o.
' l"�

nossos meios so.c�ais.

o natalidante, por tão
auspicioso ac,::infecimento
será no dia de hoje múito'
cL,mpri;:nentadiO p�r seu
vasto CIrculo de ·amizades.
Dentre as quaIs nós de "O
ESTADO' nos assoCÍlamos
Icom votoS' 'de p'el'enes. feli� "

cidades eXten sivas a sua
cjjgníssinía família .

\ IcAUAO ANOS AMANHA

I:?RA.. NAZIRA FILOMENO
Completa no dia· de hoje

.

mais um aniversário mita
Hcio a sra. Nazira Filom�.
no, diglÚssima espôsa' do
nosso ilustre amigo sr .. Bal-
",dicero Filomeno Diretor dp
Departamento de' Caça .e

P�sca e elementos de desta
que

. ��r i os nossos meios
,':i�ç,ia;'is. .

A aniv�:"sariante, bem co

mo aos seus familiares, os

no�sos votos de perenes ie
licidade::,\.
- ST. José dos Reis Manos.
- sr. Acácia Luiz Reitz
- sr. Luiz Cai'lQs Gentil
- sr. dr: Dalton Araújo
- sr. Teodoro Brigemann
� sr. Antonio�Taulois de

Mesquita
- sr. Heitor de Souza

Lima

no

'- sra; Lourdes Kvistschal
- sra. Zulma Verarie Pin

ter

",,-,0 ,

'j
OSVALDO MELO

E OS DIAS VA0 PASSANDO - E a humanidade eon

anua a mesma', Não ha sinal j:l� melhoria nas Suas idéias
/

que .são as mesmas.
Os anos se sucedem, Os homens também. Morrem,

nascem, renascem.
Boas-Festas..
Feliz entrada de Ano Novo.
O novai ano/ entra' enquanto o velho vai 'embora.
Dias depois, vão também as esperanças. ,

.

,

'Os 'bons 'forcejam para manter a paz de consciência .

,
,0,8 maus, 1J.!errad?s � maldade de sempre, assim pro"

metem continuarem .sepi. o mínimo desejo de melhoria. '

'I'resentos e, sessenta e cinct 'dias 'que passaram conos-
.

co como meros espeetadores doque vímos.e ássi§tithds.
.Oütros tresentos e sessenta dias começaram na' roda

do tempo: " '.' .

.

.

':«.
,

As perguntas são às mesmas, Os desejos também; jnas, ..
.' como melhorar si os homens \ ,n{w se'melhoram a si in�s.
-rnos?

,Exemplos?
'
'- ( ,,' /'.

Ainda no dia 10 dêste, li mesma turma de' pessoas mdl-'"
dosas, andou quebrando mais de uma dezena 'de postes da'
nova sinalização da Cidade ...

"

'.;
.

Era o espirita da maldade é da destruíéão.. ajudado: pe- "

la bebedice, que assim dava as boas entradas de ano á

Capital.
.

Para melhorar, a'reforma deve principiar de dentro pa
ra fóra.

Dó interior) para' o exterior.
A não ser asstrn Que valem desêjos, 'somente 'desêjos

rottneíros, costumeíros., sá de boca como. hábito e nada
mais ...

A sociedade está contaminada até as raizes peIto' mal.'
I

Exemplos?
.

Nem é necessário cita-los.
Enfim, cada um tem seu livre arbítrio.
O homem pensa e age como quer.. \ '.

As consequências pára os que pensam e agem mal, são
lamentáveis.

E isto, peza-rros .afírmar, ainda é consolp. de muitos.
Baixa o. pano. "\ .

'

Fim.

. Touring Club do .8rasH
Plano de ,Expansão' Nadnnal

'

Comunica aos S1's.' sócios. pàtrtmoníats que em FÍoria
�lrípolis foram firmados convênios para atendimentos com

clcscBntos especiais em combustíveis lubrificantes, servi

ços, péças, accessórros, mão de obra; hospedagem, servi
eos ele restaurantes e etc, nas firmas: abaixo relacionadas:

C�RAMS (Baterias)
C 'RLQS HOEPECKE S.A. (Chevrolet)

( IE�\1:ÃpS' . 'Ari1rN··
.

. (Ford )
OSCAR:CARBOSO .EIr"HQ :SMercedes .Benz)
MEYER' S. A. : i .' (Sinta)

.'

I)I��i>TAti 'S. A. <: .�. ": (�ylJ.ts)OLI .""IRÁI :F'ILHO� S. 1: m.K.W.)
POSTO F. SCHMIDT ' (Est,reito) .

POSTO ESSO: (Estreito)
'TANNÊR S. A. \ r
HOTEL LUX

ROYAL HOTEL
OSCAR HOTEL
HOTEL'SÃO·CRISTOVÃO (Estreito)
NOTA IMPORTANTE: . .

Os senhores sócios deverão estar munidos da identida
de dO,:Clube, afim de serem beneficiados coni os descontos.

(Estaoionamentos)

Florianópolis, 5 de janeiro de ,1964
l,uciano Gracia /Neto - Assessor TCB

Joõo
Nilo
Li,,nhares

UCE UNE·O POVO'

\

\

".-. s
'

�, CINEM,AS
"

Cadazes do' Dia

í
· � rEmRíl _;, ,'"
.-..,

...

sallOSl

, \

J'

/

, .....""*

Col7tecii7enlos, .

Sociais
..

'às 10 hs, - Matinada
Pabllto Calvo ,

em.

ALEM� NO CEU

Censurtj, 'até 5 �ános,
às li/2-33/4-7 e 9 hs'
Glenn Ford.
Hape Lang

em,

MERCADO DE CORAÇÕES
CinE!1m!ascope - Tecnicolor
Censurai até .5. lanos

• >' "
•

,��.
{.

_
.

'

Numa ' promoção da cronista social
Lilly, realizou-se com grande animação .Procedente de Curitiba,,' passou '0

.

Re

nos salões' da Sociedade Espo�iva Pa.isan· veillou em nossa Cidade d�'ndo nota alta

dú, a primeira parada de elegância: 13angú () milIonário e sra.'dr. Ma'rio lI.'iIa,'tques (R

na cidade de Btusque � Doze Srtas. daque.- gina.'
.

la séCiedadé desfilaram. com modelos' de
José' Ronaldo\ em m�âernos e e��lu�ivo' O Clube da Coltna, Lira 'renis, aconte;,
tecidos da fabricação �angú, sendo apon ceu com movimenta' e elegante soirée no

taelas corrio finalíst�s: Menção 'honrosa dia primeiro,
-

aprêSen!ando como atraç,ão
Lurdete Bor:iomine; Suplente, Vanda!Wa o .cantor Francisco EgídiQ .

lendówsk e Nnss E�egante'Bangú, Ivete,

Appel - A apresentação â_9 desfile' teve Maria Luiza Rena1.lx, um dos' brotos

cargo do cronista s_ocial Sebas,tião. Reis. O,mais elegantes da) cidade de Brusque, da�

Presidente d� 'Paisand\i e ,sra. Dr. Huge va nota alta em elegância, na I?iseina dQ
Paes Lomeiro, Sr. e Sra. Atthur Appel, o' Bandeirante, e�ibindo conjunto adqu.irid
jovem ,sr. Carlos Moritz (Calqca)', o sr. e 'em boutique italiana.

\

.

Sra. ,Erico Appel, .� o Sr. e sra. Vinitaft' Ma-
"

luche! mereceu elogios e agradecimentos
pela otganização da rnovirnentada noite de

elegância. O clube Paisandú completamen.
te tomado pelo mundo elegante da cidade

110tamos a elegância e 'simpatia, do casai
sr,'e 'sra" dr. :Garlos Cid Renaux.

Ritz
\ -

às 2-4-7 e 9 1113
Sean Connery
,

Ursula. Andress.
.I em'

O \SATANICO DR. Na
TecnicQlor

Censura até' 10 �\l10s

'.i' !

_ .

.,..
às 2-4-7 e 9 hs

" ; '" Tomou posse áa. IÚ'esrdência do Tt'ibu
na1 de JustiQa do Estado de Santa Cata
rina, o 'DeSembargador Ivo Guilhon Perei·
ra de ·Mello. Em- Sua r8sidênci!i, o casa1

Guilhon P. de 'Mello it'eéepcionou convida�
elos para' com�moral'etn o ac'ontecül1ento...

. Antônio Prieto'
Elsa DanieL

em

A NOIVa
'censura até 10 anos

Aniversariou ontem a bt3nita Esther '� . _

'Gilda D01-1a. Em sua luxuosa t;esidênêia, reJ
Podemos afItl'llar. que s�ra na

.

��de
,cepcionou o "society") ela cidade de Joinvil- nova, o Carnaval do Clube Doze de Ag0StO

1e. para. um jantar americano.
O Presidente sr. José :!FlrilaS bem Ct'1mO a Di-

'oi cronistas: Gilson Heuse e Sebastião
retoria estão em atiVidades .paira dar maiO'.

Reis: recepcionaram' nos salões da St>oié.
conforto aos SetIS associados <:Im'ante

I festas de Morno.
dade'Guarany noite de Carnaval.

- BAIRRO�
·gloria

às 2 'hs
Pablito

.
Calvõ
em

'ALER'TA NO CEU

Censur?t até ;) -anos

O casal. Cesar GOl'nes (l\q:a.ria :Helena)

. çasall}lento� Ma.rcado para ° dia 25 o em sua luxu0.sa residência recebeu um ;gru
casamento de Giselda Gallotti Tridapal'li, 130 de amigas 'e famiUares p'�'ra 1ilma 'estio

com o sr. Murilo F<5is. I , cada, !iepoig do Re'VéilIon do Querência
I

, " ,PalMe.
, /

Doris Maria Ramos Gomes, .pre\lara r
. j

malas para sua volta ao Distrit'à Federal / E por fala1'm0S 'em Que:l'ên6ia �&lace, ,

(Brasílla) mais, est.ará em pauta aCampa- fomos informados que foi registrado na

,nhada do joveIl,l mineiro IZ;;l:uro Carneiro mais longa e alegre noite do ano, que é o

em nosso ·Carnaval. Reveillon., um ,.,..il'h=>_'l; de . cruzeiros, renda
da movimentada.festa.

.

Obm, prazer registramos o contrato Aniversarie)U ontem: Doris Maria Ra-

de casamento do conceituado radi,l.lista mos Gomes. O acontecimento foi altamente
.

RozEi1ndo Vasconcellos LÍma, com Nidia Te· ,festejado.
.

rezinha Coelho.

. .

•• -'" \ O sr. e sra. Dr. Âberbal Rames da, Sil-
. .'Ta fomos informados que a Primeira va, reuniram seus familiares n� confortável

Dama, sra. Maria Ter?Zá Goulart,. estreou residência de 'prai,a, p'ara comemorar o Re
\ novo pentéadQ. O aSj>lmto deu �otícia par,a ve�llo� com a tradiciGnal peia. .

.

uma reportagerp em Fàtos· e, Fotos. 1........
··

'.'

às 4 - S hs.
Charltml Hestoll
Yul Brynner

em

OS DEZ MAND�ENTOS
Teeni<ltolot

.

'Censura, âté '5 'anos
,

,

às 21/2 -<5-'71/2' e 91/2' 113
Robert TaYlor
Stewart 'G'tang'et
A:tm !BIY'f;h -em

TODOS QS iRlMãOS !ERAM
, .

V:A�Nn1lS
-

Tecnro,ólor
Cemu.'i'a: 'até 10 anns

,. f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



robustez e economiaTOYOTAem 2 �ovos utilitários com.motor DIES'Ei
'·IF'.�-

/
'

" robusto e'

desembaraçado
espaço e contõrto

à vontade
porta traseira
mais prática

=� =-�-

r \. '

.'. ,I J

TOYOTA TOYOTA
"
'. MODÊLO TS..41-L

Com tôdapotêneia e solidez
para suportar Iolcadamente as

duras tarefas do campo.
Jigil, desemí1l\yn!:U<I<> nas �orcr." de carga e CO:lJl O refinamento exalo para V., descerzn, l'ick.upTO�OTAs"porta"l'r.";á. ,', dev ," l 'd 1vcl volume na earroçarle. e acomoda coníor- 'oClllupr.u: OS everes SOt ,I{US C a C1 ar C.

tàyeImenLemoto.ri.sta epassageiros aa cabina, 'l'raçi.ío nas 'quatro rO,\3$

MODÊLO TB..51·L
\ '

'
.

, 'Veículo concebido e produzido cspecialménte para
o transporto rápido e econômico de cargas médias,
para entregas râpidas, na cidade ou no campo,

-,À grande potência, piek-np TQYOTA
alia uma estábilidade fora do comum.

,

•
Tração nas quatro rodas,

l,�. '
'

\ lf.i(.\)\f'$,��� F\' ,

r..,Jll,·,�'�f'·.;� \ -

� JlEVBNOEDOl1.ES AUTORIZADOS, AL!GOAS: MaColó -Con1t"rdoermporl�çãoB'DtesS.A••A1\fA7.0"AS: �{anat1s-11oMl"r�' & T(1\1"0. B.HTT.\" Salvador-Cla, iI�,
';1 Veículos Irmãos Curvello « Vitória.da Coàquista-. Couvclma.-'Cja. oe Vetculos, j:\[áq� e 'Tratores S.A�. CE.'\,R.:\.: I 'ortaleza _ Celso � IIUe:: S.A.• Distrito Federal: Bar-,í-

�� lia: Codipe-Ci!l. Distrib. g� Peças c Vejculos e ESPlrUTO SA'\TO: Cachoeira de Itapemieim c Autotratcres S.t\. -Eokuina c Frederlco Gonzaga & Cin. Ltdav- �i1Ôlj:...

ti. Vitória Diesel S.A.• GOIAS: AnúPolis-Anadi�cl Ltda:..- Goiullia-Bl3sília Djesel S.A. Ind. o Com.• GU\.-:\ABAn<\.: Hio de Jnneiro-.!\'lida.m��1in'-'<j�nio'''UlÕmó\('i�
� e Máq, S.A. - A.v. Augusto Severo, 15õ.1.11)jae ,l\lARA.�'ifIAO: SãQ. J..uíz - Nunes dos Santos &. Cia. Ltda.• ?\IA ro GROS:-:O: Campo Grande w 'I'ovoiu êlarosrosseuse Ltrln.

e� · MINAS GEH.AI�: Belo Horizonte - Míuns DieselS.A_- Cons. Lafaiete - Auto Comércio [tela. - FOl'luig<l- 80('. dl>,Produtos do ÚC>Rtc l,tcia. - i\l'_lnhouçu � Bl'cdl'l ,\;
...� Cia. Ltua. Muriné .. Atistell. Hodrigucs dn Costa - ]>aLos de AlinllS _ Crlrdoso. Sihetn\ & Cià: � POl\te �o\a - SQlic - Soe.,d\-'r<\��i!'1 Tpc, lml. (' C(inJ. S.A .... �:I"
i":' Joi\o Del�Rei _ Lombardi. & Hezendc ,LtlLl. - Ub('rab<l - Soq,imu-So('. DistJib. do l\f:tq. Agril'. I ada. - I d)('tI:mdj,l - Cm do�o '" Cra, e I'Alt.\. l3el�ln .. BL'lélfl l)ic::;('} =-'.A.

, "BEDIESEL" • P:'-I\AIB�: Campina.Grande - Codesa-Cotlu'rdo AUlas Di,�cl S.Â, • PAItANÁ. ClIlilibn • TtjyJotd Sulpm ] telo. - CII�r;)p\]anl - ']'O)'OI,l Sulflrlr Ltd�l.
�'>,i - R. AfarcclJaI Flouano Pe!xolo. 5.(100 - Londrina - Soe. Comercial Arpagl'ul J..Ida. - _''\lariá�(l - .\ll.tringú DieseJ 1.Ld�, - P,It:.tIl�1\:'li - Diad._uoa·Distrib. de Antomó",';'l

e l\láq. Agricolas•• PIAUJ: Pa:rnaiLa � Casa J.\I.lfC .Tm·oh S.A,. Tt. GRA"\DE DO NORTE: 1\,ltal-J'oul:l. rllnão .. oS. C .., .I"L(,H,\ \01: DO Sl L· Ctlr�/jnho - AnT11101
IDppcL" &. Cin. Ltda ... Caxiils do Sul - Aulo :\'lccânicll Jml�. indo e. Com. - Canôn.s - Stf'fdlli, .Biflí�Ú� & Cia, l,tdô:t, - I�Ul';lnt8do - \loto\iMUI'S '\ �I� QO T,lqllari S,A. -

�'
..

Banco dianteiro para :� pe-ooae. 11'11110
hem acomodadas. A trás, b,IH('Q fI'OIlLI1.
pnra � pessoas \ iajarem fülqflcl,lS. e .:!.
bancos laterais, para duas JlesSOQ..� capa.

:\ lclhor para os passageiros, melhor
pAra retirar carga, A. perua TOYCita
·j'B-�l·L transporta até 500h,g de CSTg'!l
sem .afetar o wnfôrto doo passageiros,

,
,

ca.(1 a um f\ vrz <ie oCllpa l' a

honrosa cnclpira, prC'minndo
bs que llallnlh:1111 e v;jo (.'11'

velhecendo na diricil a ri e
de julgar, Estou' agradeci-
do a tão alta' distin.<:Í1o, ani·
mado dos melhores' propó
sitos para _ cumprir a 01"

dem, olhoS fitos no' passad-;
e no exemplo dos meus an

tecessores, mas. receióso de
n�ü poder corresponder às'
esperanças dos que me de·
ral'n o voto. Hei de manter
as

-

tradições de dignidade,
integridade, independência
e prestígio dês te. Tribunal,
que vem de longa data, a

começar pelo seu primeiro
Presidente, José Roberto
VIana Guilhon, meu avô,
cujo 'desUno' estou seguin"\,
do, influenciado pela heran·

ça, educação e exemplo' que,
dêle me vieram.

Lembramos, ainda, na

Presidência; os nomes de
Tavares Sobrinho, Érico
Torres; Toledo Piza, Medei·
ros Filho, Guilherme Abry,
Ferreira Bastos, Osmundo

Nóbrega, Alves Pedrosa, Ar·
no Hoeschl, sob, cuja dire·
cão nós-servimos e que

�

es

tamos recordando na sua

Co·

Economia ,<;lo113l de iljil
Y;rla l(i,l muito mais longa!

,toto!' 0'\1 ;)24
Mercedes Bem

78 HP

TOVOTA DO BRASIL S.A.
s�o :nnnutl-o do Cemoo, Estrada de .Pil'lI.[toTlob:l, km 23 (Via Anchieta, km 18 - S. p.auln)

.

•

AS.,rS,\,F,NcI \ Th�).\'rCA F.JIl '1'000 O lA1:;

('unsola 1'1}Ü Pnl [l"n.:;ar pIe
socei apenas' um continufI'
([(lI' (\t08$.:1 lon�,;l� s(Í.rip e10

gr;lnc1ps .itlí7,('s qUf' jlÍ f'rgue·
1'f\ln O rllunUnlr·nto (lfI>: I ['a·

di :()es �]a n()�;s;] .il1sl:lQn. El.Tl
·u:;

flfU',J

cola-

F.rPcTllm _ TTnl�o F.rpol,�m 'ele T;'oo'1'orl •• Ltda. T;,k � "lr""lo 'R'r;mp. S,A, Cem.• Tmportadora - T.ng�, Vermelha - c. Madalnzm' S.A, 1m1. e Com. - Pelota. -

Cif'n::ll- Ci,1. lmport . t' Exp. \�Hi(.Il.�1 _ I'ôrto Ale17[e':' Sul Brasileira de COíll. Imp e Exp. S,A. - H. Farrapos. :S()�7 - Santa \Ialia - Sul Brnsileiru de Com... Itnp,
c Ecp. S 0\. _ Snru a Ros� r:orn�r('ir\ de \ erculos ':>Diesel Lrrln ... S. Luiz Gonzagn - Auto') '\Iecânir:� Sâolnteense l.ldn - S[:1. CI'II7o do Sul - Affonso TJ1l'o. Kothe &
Cie ...RIO DE JAi'iEIIlf); "vovu f'l'ihllq;o _ Friburgo Dif'sf'l'::;.\ .• S\ \'T\ C-\T\nl:\.\: HluJIH'IlHII - ela Cl)n\t�!I'i,\1 :-\cllI:HIf'l' - Canoinhas - Aristides alallon - Floria
IIôPO]iS _ I\lt>Yt'l ,s ..\, .. 100millp. _ <:';111 o hui. C;f·IIO�looSH·in SA _ 1.1g;r<; - Corcm.i-Cia. Hev cudedora (ic· \IIJlolI.!� r- AulolllÓ' "is. - Vlnf'ra :.Auto Posl c Fa.\;nal S.A.
lilu do Sul _ Curt. S( Ilrl)�dcr ,':i,A. Ind ," Cum .. TllbJifío � Com. dp �\llrOmli\ t:is t' .\l.·tfJlnnn:-; S.A .. \ Idolfl • \lo('J.nicn At,!fl<': l.ldu • SAO 1_#.Al LO: Capltnl - Soe.
C"mcl'('ial A,pilgl'al Ltda. _ fi. 2') di: �larQo. 123 _ T:mbnt6 - l1all\ P ,'ond .. * HJbch�"1 f).�to· \Lü'dw,;c S �. Com. c ln" de- AIIIf)fl')ó\cis - Plf'sidrmtn Prudente ..

J)r6-Vt'[rulo �(Jl'ol'í\IJ;)n(l I,lel,L I. Alnçatnhn !. Knwa1a &: Cia r 111.\ - S .1. do' Rio htlO � Cir:h:l*C.OIh. e lnd. niOpl'Clcnsc de AnC S,A .... l\farília .. Germano &
\OV!ler;; _ Hmff>to'" _ SUf .RII r1'lt'llse tlt� Antom0n.is Ltds. _ Br:l!l:.1ll('3 P,,,,H"[\1: - Cio lll:.iJ.!,lntin:l dtO Jmp. e Comérda - S. João lia Boa "ist::t .. Anlo Importadora
Jl('res Lida. � <\.ndrdd;lI,l -.I. :\l.\iimoto S.A. Com. e Imporlnç!"tO - Cl-,lHlpio:ls - Auto Agríc;ol�1 C;1n)pinr:it,1 S.A. - A'\aré. - A.ulo Peçns Irmãos Figueiredo Ltd9:. -

))hlcefHl _ !\c>ki & Cin l.tda. _ (JlímI.:'l� _ Spilimbergo & l�nh,- .Jâú � Aulo Jofr �i�3el � .\. � O�,nldo. ç;ruz • Alta PDl�li�I:l ..

S.A. Co�. de Aut01Tuj,,�i� e J\Iáq'lli�as
Agrícolas. ,.. l\tOgl d�t� Clll?e3'" Mf,lgl Mol.)r S.A. _ SOl'ocsb:� SOl". de Al1fomo\"1"19 _\inrmoJ'3. I.tdn _ SbRGJPE: AlaCD]tl ... S,A. [Tmnos Curn·l1o· ... 'elculos e l\faq.

Dtsembargador�lvOlCiullho�·" �a�PF�sÜj�ncialdo:Jribtlnal de Justi�a
O EXl110. Sr. Desenl'l1Ul']?u' rv'Iello, assumiu a presictên, Jl'st iÇ'fl "r10 Ti;sl.;tt!,). Na o�')I)t'- 1l"lf1o 1�1'0l1l1nd()11 R Si'';\lÍl1-

.

"Ap(�s ;riula :1no:; di' "1'1' clt'�"jn fazp]', di)"l' qll"� C1!I)" tia f' dignn ([llr- (l do .i l1i\l. nos IUl'�11!1 din�üli(s, {11th
dor Ivo Guilholl Perei.ra de :::i3 do �régio Ttmunal/,;-,de tunidade, o· ilustre 111f1.gis· tc ol'::wao: vJços, spnd(J a m!!tor �':Lr· P1H"1 <! h'l l' �IS d0C'lSt;(�S ela KeIL j)Odt'f é il'll!ilSO e ao Plas j)�lrtiàas de COl'a<:l>l'.

____________________ • / te na judicatméL do inter'io!' justiça, .fiel aos deveres do mesmo tempo temível, por· generosos como os do i)r�
f' de? finos 'nêste 'Tribunal, cargo, como impõe o com· que êle tem em suas mãos ]:>'eneira
assumo hoje a sun dlCnfl, promisso quo' acabo de a t.,r::mquilidac1e, a .fortuna,
selll ('stlondt!!' a minha ema· prestur. Só a,;sirll, rlW eliz a o crédito, a honra, a liber·

çâo pOl' t no gTnn(le honra. conscifln6a, cslarci Cnnl ri· d:1,(lo e :t Tll'ÓPl'Ül, v icla dos
ria, que compensR todos os buindo pal'á o ct1l11primc-[!· seus concidadãos. Cont.ra
soII illll'l t'ns e rimargurHs to da lei c () pr'estíl;io da êS.8 poder não há ollt1'a nome do '1>4inistério Plll)]i('(
ae lmJa vida tôda ela dedi· ,ju';liG<l., sem nw(lir sacnfí· g�l'l1l:tia senfto o caàUer que êle tanto tem engnllhlt
cada h m:t.g'!stratlll'a. É um cios e até ollde pudei', ch,;;· J1lCSJl:,) elos homens .@lHe o

dia frliz que supera àq.uela gar o mru ('si'ii!'ê:O P Ir:)h}!· exel'erm,

velha aspiração de ocupar lho. Presli[!bnclo a iusl,i('a lê o que levava Proal a letivo e na função tfw
a P1 psidência que só a bon· sim, ncsses l(ln�,()s anos" ele dizer que - 9:. firmeza de
dade e (:onfiança dos meus ma�is1rftlllr:\, nos j)o<;1.os cnntle.r é o mais precioso
c01l1j):tnheil'os teriam for. que ocupei, Cj1l0 sOl'vi sem a{ ríbuLo elo magistrado, O

ças para fazpr, Sinto cacla brilho, mas ('(ln) \'"rÔl'(:o e· jllris('cl1lS111to mais sábio, di·
\,,'7, '1':lis a responsabilidade dedicaç1ío.· Bpln flv�tlio, nft

\
zi:t, scní' lIm mau juiz se

do cargo que 'outros cole· hora. inqllit'l.l el'l (l!IP vive· Illt' [:iH'!)' n inclepell(lêncüt.
gns oc!\param, deixando tra.' mos,1 a ta l'da !')PS;H 1:1' ;! ('11m· Fe1i:r,mcnte, pf\ra felicida·

ços hlminosos da sua pas. prii' e a rt'sj)onptlfls;lbilltla· de nossa, pfln1 a snlv8l'ã.o da.

sag'em, pela inteligência, ex. de granclp n. slrp()rtflr� jllstiç'a, nussa lll;[�jsl.ra11\rn,
peri(il\('ift e espírito público, SelílpT'(' ·S(, (lrslm:ol! j)rla re·

Cada (lOis ano se renova a I
Direi como o scn'pre tit1iio 11101';11 e dH:�nidflrlc

P1'0siclrh('ia, ohcdecendo.se' lemh t'ado l' ('I d I (l )'rrsldpllI e com q1le eXE'rce as:'(' Ias

a. um \nitl.\rio justo na. or. J�sé Antônio Noguf'ira: 11!lWÕOS.'
dE'I�� desernn('lI!p ele anti.. "Hei de, :I(lminlst.f;ll' a ·1\S mrsmns pal:lVl'fIs do
guidflde, que pl'opr)J'riona a nossa falfltlia .Iuclil'i;ífla com Pl'Csi(l,,[Ü" Silos Cintra ele

todas as Jl1",P:;; elo fllrn 05pi· SilO Pa111o, portemos nós di·
1 til) e (lO j I ,i-a ('01';H;ftO. A z,�l':

.(Jllra Ó SO]Jff'him-I:-lnfl. Mas

CêL\'�!()S Ik· iiI f'.-:?íô SaO

gos cle� eçlOr(lf'nft�flo "

bon\1<ftn".

Es�a colabo.ração é inclis·

p':)J1s::.ível quc venha tàmbém
dos jmzes de direito, ser·

venlwínos da justiça, fun·
cionários do Tribunal, do

Ministério Público e tia no·

bre classe dos ndvogadof"
que O C_hanceler D'Aguessau
dizia: .ul,�la' é) Ião antiga co·

mo a mngist rat:lIra. e 3 se

pa raGl10 elo (Io.is rorpos tão
semel11ani os é absllrd<1, Um

viver sem onão pode
1,1'0".

r�m meio �IS crises de tó·

da a ordem, clIIl'!pl'e l'ps<::n.1-

tal' a intef-l'rirladc do maltis·
tl'�\do tlllt', nns horas mais

dtfiC'eis.. {junndo p(uecr fnl·
tal' n. ,1iberclndp, surgr' com

a sua prudêncIa. ('Qtlílibrio,
coragem é BeTf'nidac!p, x'es

tahl'lecenclo (1 'lmp(']'ic) da

lei e ctn jllstiça. foi,
d('srt� lon�,o

ou·

"1\<: providências leg',tis,
j:-í j)(.),.;tas ,'m prlÍt ica no

cont:ucso elo illgrosso na

lllflg'lst.rat,lll'a, dão espel'an·
C;:IS cli' ql1e s{ln1Pnte jovens
dr vnlnT' ittl.elccLual e mm'al,
Vf'rlll:m1 enl'iqurccl' nosso

qun (1 1'0 rlc magis I meios,
sempre apostados eni cum·

pl'ir, rmll dpvotmnenlo e

sacrifício, suas árduas ta·
refas.

-

Tão· só com jUÍ:?cs
honestos c cultos, indepen
dontes e fortes, será pos
sível garantir áos cidadãos
os sens. dÍreitos e legítimos
interêsses".
Finalmente, com o pen-

samento em Deus e na. ps,

peumça .
de que c"le me dê

fôrças para suportar a

grande tarefa que tenho só·
bre os ombros, • ngmcteço,
em men nome e dos metls

colegas Vir0·Pl'C'sidpnt e Des,
Belisário H,am.qs da Costa r

Coú'egrdor d'eral ctn .Justi

ça, D(':;. Vítor Lirlla, nosc;os

companheiros do dil'Rç1'í,o, :IS

palavras de SfrlldflÇl'ío qllt'

. :,.
,

"

Bastos,
jui�, que a nw::',islr:I:I!':
tanto deve, do Proclll'"d"
Geral do Estado, Dl'. }1tI1"'11
Morltz da Costa, fnlamtn 1'1'

cido como gll�l1'dj8o 110

terêsse socia I e do 1)('11 I

bre quanto ingrata, elo

.}0.i}o Bonassis, ilusl l'P I''''
sidente da Ordem

vdgados, Secçik>
Catarina., que Ifto bem

sabido enib'anrlrcpí' a

protissão, exercpn<io-a.
brilho e deslnqllC, Sf'mpl
prestigianrto n .Tllst i('!I:' --!"
tanelo p01' ela (' pf'IO dir!;i
to,

Ao Des, Arno IIopsch1
�:unndo deixa. a Pl'Psidt"11,'ia)
no momento (ln soa (]f'SpcJ
dida, recordo o vC'lho f'oh

ga ela lft, C_ârnal'fl. e dQ*d
�'Ún10 Disciplinm' da :'Ih,
�l'atlll'a, que, há dois

f�egemos unantmementt' lI:
ra ·Chefe do ·Pmlel' .1urli,·i:
,io, agradcço a g-rni'fosh L
de elas suas palavl':1s.
A todos qUl' nqtli COi!1

vareceram, auLoridarlC's, iuj
zes, promotores, n<'lvoglHlt)s
serventuários ,da J11sti(:a
funcionáriOS do Trill1111:tl
senhores e spnhor:ls, o,'

meus m:lis profundo.; a�r:l
deC'imontos."
Concluiu o ilustl'e efll ari

l) 'ns('

- - ---------

.--�-
--�

f--J---;
----

/

Partic,pação
Gn:\1':1ry A. :-;aílthS CHio l'\elizario lb O�!
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,CurSo de Treinamento
-"""--

Básico de Professores \�'
Ao, Campanha de. Apérfei- no Médio, a- extender·se por da insuficientes para

çoamento e Difusão do Ensi· cinco semanas, de 6 de Ja- der as necessidades de uma

no Sencundário CÇADES), neiro a 6 de fevereiro, visan- escolaridade cada vez maior

fará realizar em colaboração do principalmente aqueles do Ensino Médio.

com a Inspetoria Seccional, profeSsôres ainda não regis- A, Instalação do Curso se·

nesta cidade, no prédio da trados, numa colaboração à ré a 4 do corrente' às 20

Esc91� Industrial, Curso ín-" obra das Faculdades de Filo- 'horas no-Teatro Alvaro de,

tensivo de Treinamento Bá- sofia Ciências e .Letras aín- Carvalho, proferindo a aula

síco de Professôres do Ensi·
' , inaugural o eminente Pro-

___--�,__------'.,...---"1"'""
" '1éssor" Dr: Elpíd,io Barbosa,

,
"

dignísimo Secretário da Edu-
'\ ,....

-:caçã� ,e Cultura: .do Estado

de Santa Catarina.
Estão convidados .autorí

dades, .díretores de .Estabe
lecimentos de Ensin�, enti

dades estudantis, .professo
res e o público' em geraL
Alguns dados sôbre os

cursos:

Este é apenas um dos 40·

cursos que no mês de Ja

neiro estarão funcionando

em todo, o Brasil, no trema

mento de aproximadamente
6.000 professores, de acôrdo

com os planos da 'q. E. S.

e da CADES.

perta e diz:, "'Alllonsdiner!

Segundo dados _to,rneci
dos pela F.I.F,A.. existem

na Europa 110.249 clubes

de -futeboL' Êles movimen

tam 296.762 equipes, com

postas d� 8.221.962, jogado-
'-am assistir ,e';11 conjunW a res. A Inglaterra é quem pos

Leitura do seu testamento, suíc rnalor número de clu

o qual só sería aberto r:� bes, 30.360, enquanto ,8 Ru-

presença de todos. Assim sia .movimenfa um maior

ninguém faltou na hora volume de equípes. de ru-

marcada. já que andava:n\ tebol i 90.000, mais ou me- ,

ansiosos Dara saber o que nos. Quant o a jogad'ore�'
ia bozn tio havia deixado fifiados é a, Alemanha Oei

para cada �l11. Os seu.s úl- dental que está sm-prtmeí
times desej.os estâvam gra ro lugar, com" um total qe
vados num disco, e êles pu 2.128.247 fbltebolistas. Diz a

deram escutar .a, Sua der- Fifa que êstes números são

radeira vontade, que era a lncom�tos, faltando da-' (llngiUi:t peiU

seguinte: "'Durante anos dos referentes ,a três Fede y
�"UiHHU ue rtiil1C:iUd, 1l'Vie'

vocês só faziam' comentá- racões Européias, num to- ::;e.u"QH�e ua l"iJ.iJ.L:.';' em �aH'

rrcs tolos a meu respeito. tal de 33: d� quatro da A- ta l,,�"�rlllêt, que �em de um

Riam-se de mim, Pelas mérics do, SuL qu.e possuí e::;�agiU em .drasl1ia na Se-
minhas costa.;s 'faziam ca- dez Federações e de duas ué ua (.;Au�6, Juntamente
retas. Eu era para vocês da Mrica, sete da América .

com os utaHCUl:; memores ua
um '''nojo', com qüem JÓ Central e de dezesseis da equipe. I

__.,..,\-------�---,-----'-�..........

se mantinha relações por-.
". Asia. Os cursos visam instruir

que eu era rico, e de quem professores-alunos' nos '�s- I ft
eventualménet s� poderia, x x X pectos de uma didática de. , ,

�
esperar uma boa herança base psicológica / .tmétodo .'
Pois becr : Éu possuo 250 O padre durante..() ba- psjcogeneLlêü)' Pela,-' primeira " n ,� ,

mil Dólares. Para muitos tísmo: '; ... e assim espera- ,"0:<1dada,Re grupo-cc
-

\\","
n

de -vocês serviria.' para 'al- mos que' o menino se torne, sõr,e�" lilV eH'>illO médio, em i
_'

'

' ,

gurna coisa. Mas .Q vosso l um dia um homem forte Santa, Catarina," na forma' L,_I_,:..,I ..;..__...... -:-....._

tio não é .tão bobo' como e útil. Como é o seu_nome?". doe. ,um curso organizado. 'Í'�a' /, '

O d· h "EI' b ... ,RAPIDEZ - As lâminas.do PHILlSHAVE giram,' comWDcês o julgam. Êle dá de' pa rm Q: Iza eh�i, . t,a-se de ,uma 'verdadéirà ten- .'

IM t
'

P d'
'

, ", ,", ',véloci�ade, de, 8.50�, r.p.,m;, .bem maior portanto,
'presente p3.ra cada um ·de argare n\ sr., a re ": 'tl}Hvâ·'de. ,revoluCiona,i:',' os ' . >!jue a dos barbeadores elétrico�'comulÍs, � operam,
vocês um dêstes discos. f �" ;�. <díd[átiéo�, � estil)P'atj' , ,' .. 'j!m'ca9a.volta;' numa. 'árj!.à". 40 % 'mais>e}t"én'

��:v::���e;::�a u:;f���'li AI fIlha ::"
x

VOlh�'!'�' �t:��!'��' ,-,",,,,"1": �

:aÚtfliÉ CiNêURSó, íiàluPS
�:::�!",'l WiIJst'?n Cl;turc�ill, de no'"

'

.�agógic�" fi? tril1;1o psicológi� *��� I:ID', '. Â
,

J,
,

,,-

1

•

,

X X x mel �lan�, con�lderada a_ ,

'" C(y� no' �izer de 'liauro de 0-
'

'

" '. ' ,-
'

sua fIlha predIleta, foi eh, "Hveira,Lillla.' ,

.. :; ',,' 200 QUILATES DE DIAMANTES! SORTnOS MENSAIS!

cEtrada
morta em ·seu 3._. Os p<l'oFéssores ue ,cad'a D t b' d 963 d

'

9 d' "d I•. 8 10U U ro
.'

e 1
"

a março e 1 64, ao a qumr ,um o� exce en-
p rtam�nto �ond:in0: ?fn,- cjiSCiP,

lirra'
.

n�o, 'lI'lCiema:ra,---o tes aparelhos PHILlP:3 (radjos, radiofor:les, gravadores" televisores,
f me mvestIgaçao medico conteúdo ,e didática mas életrofones e barbeadores elét�icos ,Philishave), você re8ebera um

I ,ai' ela, suicidou-se, inge, sim, conteiJ:do de for�a di- c�poní que lhe dar,a _direito a P9rticipar do GRÁNDÊ CONCURSO
dnd 17 I Ir;n

•

'd' d
".' P,HILIj'S-S�RIE DIAMANTE, ,concorrendo aos sorteios mensais deo

. 1,c�,...prIml JOS e, dática, aplicando as ;vanta· ! ' t;iêlissimos, puros e autêntiç05 diamantes, num total de 200 quilates!barbIturICO.
, gens da Dinâmica ou ,Grupp CONSULTE SEU REVENDEDOR PHILlSHftYE SOBRE PORMENORES DESTJ GRANDE PROMOÇÃO!
aos, objetivos da aprendiza·

por Walter Lange.
,)

Em San Franclsco
Calif órn.a morreu há pau

cos dios, um solteirão esqm
,/ sitâo. dtxando Uma for

tuna regplar, Todos os het

'deir:}s toram avisados pe

I,J seu not ária que deverj-

'''Posso reaver a: minha
flecha ql,le' caiu 11-0 seu jar'
dim?", perguntou úm 'rne-

, nino, ao dono da casa vt
zinha. "Pois não, quericl)o
,onue é que ela está?' "'Es
'tá lá no corp/o dQ seu ga-:
to" -J

x x,x

Ela de'u um grito quan::,
do 'dormja, ac.otdando em

seguida. Chamou o mari
do e lhe disse:'
"'Querido, sonhei, que o

quarto estava cheio de' ra,
tos" O 'll1a.rido: "Aconselho
então, 'que tenhas outro
sonho '1

com uma duzia' de
gatos no quarto, pára que
me deixés dormir' em paz'

x'x x

,O médtco cardiólogo es

tava ',sosseg,a-dJalIfent'e ,jJJa,
zendo a sua 'digestão, de
pois do' jantar, quando O'tí
I '

Vie O telefone c{1a'l11 ar. Êle
atende durante alguns _m

(

mentos, depois pousa o :'
ne, vai pegar a sua m.l:).

leta e a!)ressa -Se

qUcll1do a sua filha, en'!;
na sala. "fionde vai, p
pai?' ''Um chamado, urg_
te, filha. Um tal 'J,Car s.
diz ·qué nã<{ poderá vi �
Se-:11 min1.,." ,Ela: "Ora
pai, não é nada" .. ,t:) cha a

do f�i ra ra mim .. é

linho�

x x x
"

'r ÓJ chefâo '10lítlCo,
nel Sebastiã'J, ficou

t1ment� muito ricó. êz
uma, vla,gem e, ao v tar,
introduz uma porção de'

, inovações '''grã-fina em

casa. Entre' outras d e à

émprel$ada: "Olh�, 3ro

cai agora quando o ntaI'

.

estiver pronto e haj visi
tas; não diga ma

111.,08 jantar';, diga:
diner'''. - Fêz a im a re

petir diver,sas J
até

Ê, pra todos j' [antá"

x x x

A, 'Coordenação dos cursos

está,a carg da Inspetoria
..._Senccional da regfâo, Inspe
tora' Maria da Glória Bran-

/

deburgo de Oliveira, que já
vem· 'desenvolvendo intesa .

.

PHILlSHAVE é o mais.moderno dos barbeadores elétricos. Paraêle não há barbas difíceis. Com PHILlSHAVE você se barbeia de maneira rápida, fácil e ,

cômoda, sem irritar a pele, As lâminas do barbeador elétrico PH1L1SHAVE se auto-afiam em funcionamento, estando sempre em ótimas condições.de corte.
.

I t I. .' \_
, \-

' .

,

atividade educacional com r

base no Plano Trienal e no

Conselho Estadual de' Edtj.
cação.
k

COMODIDADE -, A elegante e .anatõmlca forma
do PHILlSHAVE se adapta com maravilhosa plas-,
ticidade 'à palma da mão, facilitando assim a

. correta posição do cabe�ote de corte sõbre o rosto.

,

Carta Patente N.· 180 - 'Lar Feli�

o
E
o

à:

Conte

PHIL.PS
para viver melhor;';

,

.

')

x X ,x gemo " ,

=��.�d�;------�--��---��,��R�p8tblica�a'9�jfh�IJII .. ' .' '. .

,� •

prêsa :pela liu,aI_ tra'balha,.
..

'

"
'

. .,'. .

'

;�i:{r';�'�:m�:::r.Ct::� L J !coO·p'erará C,om a Nasavoltária para cim a, enquan IJII' IJII
-

t.o não lhe, fosse C'oncedido , •
'

!
'

um aumento do seu orde- , Desfilaria Gordon Ltda: .. WASHINGTON - Uma.,
do. D� fato Mi atendido i- • "nova estação de ,telem�tr-iamediataménte. Êle justifi- .. IJII para rastrear os satelites
·cou .o seu pedido de me- .. .. norte·americanos será' ins-
lhoria, alegando que com l1li Fabr�cante do famoso

-

�j'
.", , talada �m Mujanga, Repú'

o seu atual ordenado não' IJII bl1ca Malgache (Madagas-
pQdia viver '''nem de baixo ,

' I
l , car), segundo 'os ter�os àe

d'água",

L x :
'

,GORDON'S' G n\L .:�: ,,;:��dO de ,oopecação

,

, "
A Administração Nacio-

João: ''Olé, Manuel; des • .', nal de Aeronáutica 'e Espa,
de .quando usas piteira'?" IJII IJII .

ço (NASA) declarou que

Manuel: "Desde que eu pr:) , Comunica a nomeação de "'- , uma estação móvel, �pera.
meti ;::i. minha nil,!lher não , 'c , da por' pessoal norte·ameri·

botar mais ·cigarr,:) nabo-"" •
cano e malgache, r�streará

ca"" ," a fase de "injeção" dos sa·

� "BA'CA"R,D'I' "��, . A�.; " "',' .��I��\d�o:�b!!�:litt�:�:�:
.

I JII'
I '

. � A rológico "Ni.nbus", .o pri·
Aforismos de "'Sof.ocÍeto",/ .. meiro dos quais se�á lança·

(L�is F�lipe Ar�é!): Psi-, ...... , .' do em :princípios' do próxi-
quIatra e um medico men JII' IJII,., deste ano.

� como seus I distribuidores exclusivos !III
te'" .','0 manicômio é q úhi. g em todo o, território nacional fIJ

r JIIII "In,J·er.ão" é 6 mom,entoco lugar ond� o fr�guês .' l1li p

não tem razão." _ '''O 'uCj.da JIIII IJII' crucial em que um satélite

é ;) nada' é e isto é tUdo" • • en_tra em órbita e começa a

'''O' que há de, triste no Pa- l1li -\ l
•

funcionar.
lhaço é 0_ êxito." - "Os po-

IJII Recife l Rio São Paulo ,

• "l1li 'Madagascal' urna. ilha
bre,s estão, fartos de Ijlão r,9' IJII Rua, Encanta' Môça Pina, Rua Correi.a Dutra, 126 - 2° ) Alamedá Joaquim Eugênio",

C P t 1 2547 C P t I 1623 / C 00 Lima, 1,496 • a sudeste da costá africana
, ,mel.:em' 'O,s velhos vivem. . osoa n° . o.s 'a LJ

IJII T 1 7 1 � está localizada a.baixo do
.'ll!lUlto maIs que os, joveh3.' •

Tel. 6.1410 e•. 25- 3 6 Tel. 80-5078

•' ponto de "injeção" dos sa·
'''A oci.osidade é o' vício ele

,
'

l1li télHes -de órbitas polares.tôdas as mães." - .peus é • IJII . \III' "A, Repú}jlica Malgache, es-I ateu .... '" - '''Os covardes vi _ l1li
IJII ' tá cooperando com os Es

vem mais, mas' duram me

,n�s.'" �N;ngué'm'" "procum' , • tados Unidos, q,e acôrdo
, com o espírito de uma reso·

'uma mulher p'erdida.''', '", "

.

'lução, das Nações Unidas

• '.' • q.ue pede a aplicação dos�

.' .JII •
resultados das pesquisas es, �

JII '·JII paciais em beneficio, de. to-

,
"

dos, povos" disse á

gache e à c.omunidade cien
tífica mundial.,
Os F;;stados Unidos, estão

cooperando com mais I de

60 nações, inclusive a União

Soviética, de ,conformidade
com acordos espaCiaiS bila-
tenlis.

"AlUGA�SE
Uma sala, própria para consultório' médico ou,escritó

rio, sita à rua Dr. Fulvio Aducci, 1285. Trfttar pelo 'fbne 2692
,ou no enderêco da mesma.

,
-

,

Passeio a Carnboriú• o\)

O Clube Social Paineiras fará uma passeio a praia de
Call1poriu no 'dia 12. A partida é em frente da séde dÕ Clu-

- be e no horário de 6,30 horas e volta as 119 hs. As inscriçÕes.
podem ser feitas na Chez Moi �outique ou na Secretaria
do Clube:'

x I ",
x' x

Faculdade ,Estadual de'
.

Educacão
./' / '

EDITAL

x x X

Comi.mlco aos interessados que estarão abertas. de 2 a

:11 de jan'3iro de 1964, no horário das 8 ,às 12 horas, diària·
menf,e" na sede da Fapuldade (Rua Saldanha Marinho, 471, '

as inscrições ao Concurso de' Habilitação à matrícula na

1" serie do Curso de Pedagogia.
'

Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, �
os· seguintes documentos:

v

I
I

a) co�pro�ação de nível de escolaridades exigido
, cllfsãp ,ide cm:so colegial ou- équivalente); J

b) carteira de identidade;
c) 'atestado de idoneidade mOI al\

.

o) atestado de saúde física e rr,ental;
e) c�rtidão de registro civil de nascimento;
,f) ddcumento que prove estar em dia com as obriga.",·I . I

ções do serviço militar;
.

p.:� titulo eleitoral;
"

\

.. l�) p;"ovai de Q.Uita,çã,o· da,

ia:iCa
regulamentar de

jn�.�,�lerIçao. '", '. :/ y. )
.

" Tôdas as informações' ser o prestadas 4 e' hc! fi
-

'rio acima 'indicad •

(

"'Guilhermé Tal''', f�z .a-
Paraben" botafoguen

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABORAí,JORES ESPECIAIS
MURY BORGE� r GILBERTO NAHAS

,

r-iIÚ.H:;PTO p'AIVA
\

(,ObAB�. ft,r..DOlES
RUI l.OBO -- MILTON f, A VILA

ORILDO LISBOA MARiO INACIO
COELHO MANGONA

t----.----_...--,-----._�

41:3 ANO:. Ut: LAI:lU I" COr-l::, I AN II: tM

Osvaldo Nunes e <jsvaJdoFernandes ,contará C,JIn
maiores possibilidades de
êxito pois ao que soubemos
estão melhor preparados
Os eararínensee contarão

nestas dispu-as com nomes

consagrados na vela nacío-

Postal 3 x Guaraní 1 \

P,:lstal 2 x Avai 4

PO'Stal 4 x Tiradentes

jucas') 2

P'lStal 1 x São Paulo 3

Pc,.;tal 1 x 'I'aman-laré O

p(i�tal 1 x Atlético O

Postal O x Figuei�ense2
P:;"t9! O X Pé\u!a Ram():., J

Ponal 3 x Guarani O '

Postal 1 x Seleç,ãel Amadu
rista 4:

Pqstal 3 x Tiradentes 5

FOé'tal 1 x AvaÍ 1
'

postal 3 x São Paul.o 2

PROL, DE:
.
SANTA CAlARINA NO

\

SETOR OO� ESPORTES

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

Performances dos clubes
de profissionais na

temporada de 63
III Postal Telegráfko

\

Postal 1 x Ir;irang:1
Franclaco) 1

(Ti�

I

Postal 1 � Caxias (Joinvll'
le) 4

QUADROS PRüVÁVEIS

•

"

,

Velejadores Catarinenses Se,gu,ir�� para
Porto Alegre: Brasileiro de Sharpie

GILBERTO PAIVA de AlgéJdáo,
�

mann, 'também con-am de sharpíe,
20. SECRETARIO Finalmente a dupla Pe- com àlguns conhecímen-cs

dro Saare3 e Alfredo Hu- neste. importantE<", certanie.Seguiu ontem para Pôr.o
Alegre a delegação catari

nense . de Sharple, que D,3,

capital gaúcha. estará re-
.,. ' '" '. " ./

,

presen ·tando ume" vez ruais

o nome da . vela barriga
verde.
Santa Catarina, neste

160. Cannpeonaro Bmsilei-
1'0 de Sharpie con-e rá com

à partrcipacão de três em-

barcações.
-

,
, \

Osvaldo Nune« e Osvaldo
alinhar'

.

Fe'rlnanl\!S estarão +ripu-,
lan.lo o barco K:n-TikL

AXIAS - Jairo; Luizinho, Tião (Beco), Coruca e 01'
; Pepê e Osmar, Adilson, Norberto Hoppe Perácio ou

o e Zezinho.
VAI _. Acácio (Carlínhos): Hamilton, Neri, Gercino e

ho; Rogério e OSGar' Renê, Morelli, Cavallazzí e" Pere
podendo en'rar r;'nl1a, Vadínho Gilson f' Bentinho.

retua-se, esta tarde, a última rodada do turno do Tor
"Luiza Melo", em boa hora promovido pela Federação
inense dt! Fu1ebol.' \,
ara o estádio "i\dolfo Konder" está marcada uma da",
as mais ímportantes da rodada, Defrontar.. se-ão os

ntos do Caxias e Avai, duas das mais positivas tradi
do esporte-rei barriga .. verde de todos os tempos, estan
bos em condicõ ss de abrir a temperada futebolística .

oferecendo ao público um match em que por certo
faltará.

'

lia, duas forças perfeitamente -íguaís, se não estamos
rando. Ambos estão providos de autênticos cartazes
tebol catarinense, devendo o quadro de Joinville apre-

• 1', entre outros, as figuras de Norberto Hoppe, Coru
ira, Perácio, Adilson e Zízínho, enquanto que o cam

da Capital apresentará, entre outros,' Acácio, Hamil
írínho, OS!'Rr, Rogério, Mo"relli e a revelação maior

o do futebol. de � anta Catarina: CavaUazzi.
mbora as tost"s d8 �I]'atar e Ano 'Nôvo, os dois qua
não se 'descuidaram do preparo de seus jogadores e;
mais se constatara o apuro técnico e físico dos dois
s que alimentam U 11 só objetivo: Vencer!

alvo alterações, os dois COl1j untos deverão

Olimpjc, �.
. "aça à invendbilidà

de mardsfa; HDje em

B!lrr _6n�u o encontro
campeão d� turno o

íHo Diàs irá a -C�,lT

oje, para. defender
longa invpnclbil:da(le
ntará o Olímpico,
domínios do clube bll!
uense que ame,aça n

tibWdade dê campeio
ajaí que vem de uma

O barco .Pinduca cen-a
rá com ia,! tri-pulação form q

da per Joaquim Belo e Od
nald') Oliveira, enquanto
que o ,barco XANDô terá
corno trj}Julantec; Pedro SOl,

res e Alfrec1,J HIIT<ll1l1.
Ressalt'e-�e -

aqui que a

dúpJa Osyaido Nunes e 0$

valido ;Fernandes estará

participando pela oitava
vez de �m cel'to.mo desta ca

tegoria.

Joaquim BeBu e· Odiu'!l
do OliVEira estar"í:J inte:'�

vindo:, ne;,;ta c0mpetiçâu
de âmbito 'nacionaL pela
terceira" vez , destacando
se que esta mesma'· dupla
sagrou-:se campeã na, vela

vitória sôbre .'), Carlos Re

naux por 4 x O. É ligei�o
favorito'o Marcílfo Dias,

podendo' porém, o Ol�'m
pico surpreendei:, É' o prin
cipal choque da rodada;
dQvendo o estádio. da Ala-

meda Rio Branco apanhar..--
_

um grande, público.

a demonstl'açál'
nte do que a atual di
;;a da Ass,�c'ação d::Js
stas Esportivos de
Catarina eStá imbuí

e .fazê-Ia volta,r ao,
de delltaque no cená

spnrtivo oa tarinel'lse,
e-�e no fato de

\
,\lI'

·unido durante os feg
de fim de ano para
r planos para o f'utu

x x ,x

ito embora a reUlllao
. sido convocada pa
[Çlr de um caso sur,·

E:ntre o coleg'a Wáldir
� e o sr. presidente 'd'l
ação Atlét:ca Catari
, pedido êste retirado
ntecedência tenelo em

à decisão do Tribu
a FAO' a diretoria d'u,
e, nú}nteye ,a reuni
portunidade em que
:; 'problemas foram
adas e tiveram do
dente jornalista J.al'
herém, a melhor aco

l que em conjunto pro
.l solucianá-los, da .üe

lllarv···.,.

e- tamenlto Esportivo das e

miss,Gras locais urna reuni
;;� em conjunto para venti
lar a ques\ão da responsa
bilid:;tde que terá cada dire
tor perante à A�esc, quan

do estiverem em uso. 2S

re3peCtivas Cabines
x x x

Barroso x

"Palmeiras em

Itajaí
Gompletiando à rodada,

em Itajaí bater-se-ã� B�r
r.oso e Palmeiras. Sem fa

vorito o encontro, devendo
o Barroso lutar, pela rea

bilitação,

REBITES'
Exija em seu caLIJ

Lona de freios" ,:OLaOAS"
- 60% lY1plB no aprOV:'!l' ••

men,to das LonaEi.

(A�A DOS fRE�OS
Rua Santos Saraiva. 453

ESTRE1']'(1

x x x

assunta ventilado �om
r frequência .foi a re

Jação elas Cabines da
Ansa edificadas no

�o dr. Adolf,Q I{ondel'.
!l decidido que ia dire
da ACESC. irá se a

r com ,o preSidente ela
I para pOSl eriurmen�e
,r as medidas concre�

r

x X X

OUtr,:) assunto importan
te registrado em at:a,;>, diz
respeito as Carteiras So

dais que deverão ser en

tregues até .o dia 13 im

preterívelmElnte, A Secre

taria da entidade está spa
relhada .. para, atender

_
todos

os cas,as coni respeito a en

trega e posterior renrJvaçáo
das Carteira-s Sociai:? da
ACESC poderão remere-la

para poste1'10r renovação,

,

/
\

Aulas Particulares fnglês
A a

..'>07 .... "�II,....".__

Campeão' braslleiro de:,º3 o
.

-'grande ausente � -. ',

Entre as guarnições rfá- '

A ausência prende-se 8,,)

tarinenseg que dev�riam st'! fato de não te!" chegádo
guir para PôrÍJ Algre com

o objetivo de dis,?utar o

campeonato nací mal ele

sharpp, notou-se a áusêu-;
c a do campeão brasileiro

. de 1963 Walmor Soares e

Jaao Soares, no barco PIO

'iEIRO

a vela de Dacron, anterior

a gr-ande maratona.

O' campeonato será ini-

cíado' na próxima segun

da-feira dia 6 e ,,-;e prol.:n
gará até o dia 11. com !',;�

gatas tôdas as tardes

\

Figueirense x Aimérica, sensação
d h·' .

J'
.

'IIe JOJe em omvl ,8
Nesta I'odadá d J

.

"Luâza
Melo' ::J Figueírense ",e

deslt c�n'á até Jeinville, :1:'\
ra dar combate ao Améri
ca que com:; todos recor

dam. surpl'eendeu há pau
co goleando () Avaí por cin
co téntos contra nenhum
do c a.l'npeã J' metropolita-

no. Serissimo o ccmpromis
so de hoje do alvinegro
que animado, com seu

triunf() ,sobre o Barroso

\que vinha de um triuntJ
sobre II mesmo América" Os

pera .c,811quistar para a C3,

-pital 'uma grande e semn

/cional vitória.
---"---

Jóquei (Iuh: 'dia 20 á posse
-

da nova diretoria
A l�,ova dirBqria do Jó

quei Clube e FJ.ori.anópolis
recentemet'e eleita, tendo
a frente o Deputado Fr,ln
cisc.o, €stá 'com sut/o

posse marcada para o pró
xim.J dia 20, quand'o el1-
·tão em reunião seguinte

serãê tràçadoi:l o,s nJVOS

1>anos para a realização de
corridas no"Hipódrsmo da
Ressacada
Com isso os amantes (lo

turfe na oapital catarinen
se, esperam o reinicio das

,atividades dêste e,sporte

Associacão dos Cronistas
,

Esportivos de Santa Catorina

/

COMUNICAÇÃO
De ordem do sr·. Fj?esi

dente da. ACESC. solicito
aos ::;óCÍoas da entidade a

devolução até o �)l'óximo dia

12, das Ica,rteir.às r�latiVJ.s
ao ano de· 1963 'afim de
que possam ser distribuí

das as do ano de 1964

Comunicacão aos' fornecedores
, '

do 16. DRf
Havendo êste 16. Distri

ter Rodoviário Federal do
Departamento Nacional de
Estradas de Rod'agem
(DNER) encerrado OS pa�'
g,amentos relativos ·80 for

necimento de materiais o

Gamparecimento nesta Sé
(le DistritaL munidos de

documentação co'mprotó
ria. de iodos àqueles que,

porvenlura, tenham de:

xado de receber quaisquer
contas ou fatUras.
ASS. Wilmar José Elias
Engenheir'J' Chefe do 15.'

Distrito Rodoviário Fede
ral

TAC-CRUZEIRO DO SUl
Novos Hbrários dos CONVAIR 40

,..

Direto a 'São Paulo e Rio de Jameiro
3a. �a. e 6a. às 11,45
DOMINGOS 14,45

PARA
PORTO_) ALEGRE
3a. 5a. e SABADOS às 10,30

DOMINGOS -, 11,15

TAe-CRUZEIRO, DO SUL _\, SEMPRE
Ut"'A BOA VIAGEM

PRECISA-SE
..__--

Vma �ala pequena, no .centro da cidade ou próxima .do
. �I

centro. "

Informação pelo telefone 2653 ou' pessoalmente com o

sr, Wilson à Rua Conselheiro Mafra 133.

Ped,r,:) Soares é veterano
pois já disputou nove cam

.

peonatos enquanto isso

seu atual companheiro de
guarnição disputou apenas
dois certames nacíonals. .

Acredita-sé que' a düpla

,

Postal 2 x 'I'aman.la ré Q

Postal O x J.t lética O

Postal 1 � P8',Jla R3)110S O

jP()stal 2 .x ·Figueire 11-e 1

Ein resumo o Postal dis.
putou, em 63, 18 enc':l1�j'(':'
;vencendo 8 pcrdcn do, 5 c

ell1p�itando 5.'

Marcau 31 e :;ofreu 32. AI

cançou a terceira ,col"Jcaç�Lo
n0:,; (',:rtame� de profiss�')-
nais e juveni�

L-.;_",,--_�,, ":'_.lfIiiiíd"""';.A""""IIW'"
00 (campeonato "inacional

ele Sh-árpie,' a se� desdo
brado na, raia. do Veleiros'

do Sul. no Rio Grande do

Sul, contará com repre.sen
tantes de São Paulo, Gua
bara, Santa Catalina; Rio

Grande do 'Sul; entre ou

tros.

x x x

\ '

Os caba,rinenses estarão
Rendo 1'epr�sentados nes

te 160. campeonato brasílei
ro de Sharpie, através de
três guarnições que estão
assim formadas: Osvaldo
NuJ/lcs e ',Oswaldo .Fernan

des; J,o,8,quim Belo e Odnal
.

do Oliveira;' Pedro Soare;;
e Alfredo Hullmann. 00.; (,'1

tarinense, seguiram acom

panhados de suas' próprias
embarcações, C0l11. exceçii.o·
de Osvaldo Ferna,ndes q'Je
seguiu hoje por vta <tére'l.

() atacante Vevé que este
ve por empréstimo, .defel:
denclo o clube cataril1f'n

/
se.

x x x

O arqueiro Danga. per
tencente ,lJ. esquadra do Na

ciOl1a4 'está f'endo pretendi
(10 pelo Hercilio Luz. O' jo
gador que vem se COllSti-,
tuindo puma das atrações
da equipe naci.Jnalista nes

'Cê campeoua�o, já' ilesteve
treinando entre o,.; l1crcilis
tas

x x x

nal, dest,lcando-se as gaú
chos Fred Berg e Manf're
elo Florinke atuais cam-
peões dos Pampas .

Ruben s GOidanich e Ro

géri,a Cl'LSI'O, atuais vice

campeões do Ri.6 Grande
do SuL IVé1n Pi 1'1: an-el e

Cesar Oitici2a da Guana
bara e Cid EnIlCO 'e Raif
C: ,l1l'ud representará') Si'!

P':lu10.
A tarefa do trio de 1'8-

lFC'senrante, de Santa Ca
tarina, será corno se p.i.le
norar das 111'9:<; árduas.

Perdeu-se
Nas imediaç,-,es da loja.

Clau no Estreito. OU no pc-

,to ele gasolina na Avenida
Hercítio Luz. 1.1l11'1 pul-eira
ele .ourc de grande valor lOS

timatlvo. Pr'de-:-:r. encareci (
(lamente a quem a enC·Jn- \
tI'ou, C')lTunical'-se com �s

\a redação ou com o f)
rIa 6354 qUC" ,:ef'á bem gra
tifICa(10.
,., ..

!comunicação
S�licita-se a todos os Qui

micos Industriais e Enge
nheiros Quimic2s, Llo Esta
do de Santa Catarina. ob

�êqUiO de comparecerem

�10 dia 7 de Janeiro de ."

\964,
às 10 hOl'·as nCl Labo

a\ório 'de Químic� Agri
ala e Industrial. locallza
I) na Trindade par�l deli

rr�rel:n. sôbl'e as l11erlIda,/

»ecessal'las para funda-
o da Associaçã� Catari

de Engenheiros Qllí

lorianópilis 2 de j;meir,o
1964

En\, Químico Aloisio Leol1

dafuz Silva.

ATENCAO
.

"

Calçados 1-

.0 campeonatO ela Liga Tu
baronen"e de Fu:tebol, vem
senado lidel'ado !l>0ladamen
te pelo Ferroviário com

dois pontos perdidos. O HeI'
cíliel Luz que vinha dividin
do a liderança com o Ferri
nho. eSCE'Jl para. o segundo
'pôsto a!?ós empatar ,com o

_ Naçional a. 1 x 1
..-- ..

._-------___,---�-I__._�----

na fura suas instalações
e ';ncur'a elemen tos com

co. lecimenLos €lU inonta

gl�l, acabame�ltll e práti-
máquina:;.' Instalações

tôc <lu1.omálTca. Maiores

de lhes em sua sede no

jar m Atlântico, Barreiros
Fá ALPE de CalçadlJ3
Ldx x x

A diretoria àa Associa
ção dos Cronistas Espol'ti
V�S de Santa" Catarina, d,'

ttavé, -da Pl'esidênci,!'l, €R

lá l11antench conversações
com o sr. Diretor Geral d:ls
Correios e Telégrafos c,om

o objetivo de conseguir o

xestabel�cimel1tio ,Cl:a' CAI
xA POSTAL.

x X X

Continu:k a im.9�ensa es

crita e faiada a divulg?.l'
a Nota Oficial da Associa':','

- ção ·ldos Cn:mistas Espor-
..... tiv.os de Santa Cata.rin::t,

solicitanclo à seus associa
dos entregarem as Carteiras
Sociais para <a devid� reno

vação, .até o próximo d'ia
12. /'

x x x

A

9-1-64

TERRE S
I

/ Seis lotes que valem 31;0.000 à v "a, estão se Lorrando
por apenas 36Q.000.

Tratá!' pelo fone 3552 das n,oo � lO,OO e das 14.00 à'l

16,00_OU à rua Brig. Silva Paes, 13 ap 2.

H-54
_--_1

__-

Ministério da Educa
,Esco1a' Industrial de

o e CuHura'
orianópolis \

;. De ordem elo Sr.·Diretor, torno pú .:0 C seguinte:
1") As matriculas 'à, P série do Ginás Industrial estarão

abertas de 2 a 10 de jan�Úo de 1964 110 orário de 9 às 12

horas, par}l ,., alunos aprovadas em la oca do Exame de

Adinissão, e para os alunos reprovado. ela primeií'a vez

naquela série;
2") As inscrições à 2a época do Exa "de Admis�ão ao

Gin<isio IndustriaI"estárão'abertas de 13 23 cl(� j8.n8ir'�
; 964 no horario de 9 às 12. horas.

Plorianópolis, 28 de dezemlJro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Catarina-FACUlI
Abre Concurso para

provimento efetivo do
cargo' de Professor
Catedrático de Direito
Penal -. 2' Cadeira.

à atividade didática
cida;
d) realizações práticas de

natureza teórica ou nrofís
síonal. particularmente de
interêsse coletivo.

De ordem do Exmo. Sr, Os simples desempenhos.
Prof. Henrique Stodieck, de funções públicas, a apre
Diretor da Faculdade de sentação de trabalhos, cuja .

Direito da -Universídade '0.8 autoria não possa ser com-'
Santa Catarina, .raço públí- .1 pmvada e a .exibfçã0' .de
co para conhecimento . (�ÓS atestados g:redo,sos," n8.0
interessados, que se acham constituem títulos idôneos.
abertas na Secretaria

_

desta
'

4' -- O concurso de pro-
Faculdade, pelo prazo de vas, destinado à veritícàçéo
(6) seis meses a contar de erudição e tírocírrío do
do dia imediatô ao da prí- candidato, bem como 0S

meíra publicação dêste no
. seus predicados didático:',

Diária Oficial da lInião 'l constará de:

.;.encerramento às, dezoito ri8) "a) prova escrita;
fileiras do último dia, as ins- b) prova didática;
crições ao Concurso de 'I'í- c) defesa de tese.'
tulos e Provas para o pro- 'A' tese a ser defendida
vimento efetivo do cargo /constará de uma disserta
dA 'Prnfessnr Catedráticn de ção sôbl'e assunto' de .livre
Direito Penal, 2" cadeira, 'Va- escôlha do. candidat.o, pe�
ga em virtude de aposenta- tinente à disciplina da ca

aúna do Professor ;João dei !'a em coneurso. Na ::Ir-

Bayer Filho. guição sôbre a tese, a GJ'
1 - Dos que podem cnn· missão, Julgadora apontará

correr: Na forma do X dis- . os êrros porventura cOme

posto . no art. 82 do Esta- tidos pelo candidato, para
tuto da Universidade, apro- que se 'defenda, pÉú;lirá ex

vado pelo Decreto n°, 50.530, plicacão sôbre elementos
de 12 de maio de 1961, po-

, .. obsclíramente tratados, fa
dem concorrer "os docentes : rá sobressair as ,êontribui
livres e os profes�ôres ca· çôes' originais, novas ou

tedráticos .da disciplina de símplesmente:.bem expostas,
cursos congêneres, oficiais qUElr Cta tese prop�'Ü:lmente
ou reconhecidos, os diulo- dita" quer' do;; trabalhos
mados por estabelecime'uto apres.entados, dando lugrr
de nível superior onde SE"

a <'ll:le o. �an�idato demons

ministre a disciplina e aue
tre H�te�lgênCIa e preparo

tlOnham concluido o curso .especlahzado. Cada Exami

pelo menos seis anos ano
nadar poderá arguir o mm-

tes". didato pelo prazo rr.axl'''lO

2 - Documentos eXIgI'
de trint,a (30) �inutos, dis·

dos: No ato da inscricã.o pondo E'ste. de Igual. tempo
deverá

\
o candidato apre: para defender,�e .. Em ,defe·

sentar os seguint.es. docu- sa d.e ·tese so l?odera ser

l' ment,os: a:gUl<;lO um candIdat.o por
a) diploma, Ou documen- dla, obedeCIda a ordem de

to que o supra, éxpedido ihscrição.·
pGr estabelecimento de en-

A prova escrita, cuja du
�ino superior, ofiCial ou re.. ração -será de seis (6) ho

conhecido, do pais ou es. las, versará sôbre assunto,
trangeiro, nêste caso devi- sorteado na hora, de uma

darnente revalidado, com.
lista de dez (0) a vinte (20)

provado ter 'recebido cnsi-
.pontos,· orga'nizada pela

no da disciplina a cujo cori.
Comissão, do programa da
discipUtm.curso se propõe, devida- .

mente registrado �o Minis- .,.. prova didáVca constará

tério. da .Educação e CuI-
de uma disse:'tação, pelo

tura; \" prazo irredutível e impror-
b) l'ogável de cincóenta (50)

provia ele ser brasileiro minutos., sôbre o ponto sornato ou ljlaturalizado:
c) atestado dy sánidade teado, com vinte e quatro

física .e mental, (passado pe-
(34) horas de antecedências,

-i.:.,l�?:_ Serviço Federal de Sa�-
de uma lista de dez (lO) a

''"UV � (�0.l pontos, i<J·r!1.1tll<'.-

cIJ • '<ltt:'estado Ide idoneida- 'dos pela Comissão Julgado-
de moral; l'U, compreendendo o as-

e) prova de estar em
.

dia sunto do programa da, dis
cam as obrigações \milita-'

ciplina em concurso.

res;. Na realização, e' julga-
f) prova de esta r em dia menta do ConétlrsO será

com�s obrigações eleito-' observada a legislaoão rede-
.,..., \ raI pertinente àl matéria. ,

.

g) cincoenta (50) excm- O programa da ruscipli-
pIares da tese impressa ou na, que servirá de base para

mimeogra:ada; as provas do Concurso é o

11) documentação da ati· seguinte:'
vidade profissional ou cien�"

I

tíIica, que tenha exercido e PROGRAMA DE DIREITO'
. q�e. se 'relacione com adis· 1PIt'fr � ''''''''''

PENAL I

,

cIplma em concurso; ��ti�
.
i) prova de pagamento. da 2" Cadeira do 3° no

taxa de inscricãol de dois
mil cruzeiros (Cr$ 2,000,00). mos CRIMES EM ESPE-

3 - O cOhcurso de títulos CIE)
constará da apreciação dos
seguintes elementos com-A" I - DO CÕDIGO PENAL

'probatórios do mérito do (Decreto-Lei 2846,. de 7/12/
candidato; 40)
a) diplomas ou quaisquer 1 - Crimes em espécies.

outl'�S dignidades tiniversi- Figura legal (art. 12). Clas
tárias e acadêmicas; sificação. Legisl�ção Siste·
b) exemplares impressos mática do Código. Penas.

de trabalhos cietltíficos, de 2 - Dos crimes contra a

obras sôbre direito ou de pessoa - Contra a vida.
estudos e pareceres, espe· Homicídio doloso. Conceito
,cialmente daqueles qt;e as- e \ elementos do crime. Sim
sinalel'p contribuição origic pIes e qualificado.
nal ,ou revelem conceitos 3 - Homicídio culposo.

-'Cí�utrinários
-

pessoais de ]l!Tnrl.alidade. b-umento da
cal valor; .

\ pena.
. c) documentação ,relativa 4 _. Homicídio previlegia-

�rojeto de Desapropdoções
CONSTlTUCJON4l

BRASiLI1\, 4
.

(OE) - Se:

rá entregue segunda feira
ao Presidente da República
a minuta do Decreto que
declara, de interêsse social

para fins de desapÍ'opriação,
"

as terras vinlilinhas as rodo-

, vias, ferrovias e açudes. En-

trementes, o chefe da Casa
MUitar' da Presidência, ja
examinou ,o documento, e o

sr. Medeiros da Silva, ex

Consultor da República, 'ja
opinou sôbre o aspecto le

gal da matéria, considel'an
do-a .constitucional.

ANOTE -' GIIADnE
DUR!-BLOCOSI

ANOTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

./0%; o tempo de construção é 70% menor; ,mat�r.ial
mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebôco. As
paredes não deixan' passar ruido, umidade ou calor e têm
.turabilidade mfutada.

G,UARDf: o enderébo: - Escritório à Rua Felipe Scb
midt 34 1° andar. F�brica Bm Coqueiros:_ quase defronte a

SatJd.
VISITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certif'�

se pessoalmente. de que você mesmo já pode iniciar flU;)

�cI."trucão. (
.

. ,

'.
D RIEUX & pIA. LTDAFáoTlca de bloco� de cimento - tijolos de copdreto

exer- do; social, piec1.o o e emo

cional. Eutanásia.
'

5 - Suicídio Punição.
Induzimento, i�i:ig_a';;ãO e

auxilio.
'

6 - Infanticídio. Conceí
to. Elementos da figura. le

�l. O motivo de honra.
7 - Abôrto. Conceito, Es

pécies. Abôrto provocado.
Simples e qualificado. Prá
ticado por terceiro.. Consen
tímento viciado. Excusa, .Ie
gal. Necessârío. Honoris
caJsa.

�

3 -' Dts lesões corporaís.
Di :e:'en::!igçées. Dívísãc. Do-
10[;a, culposa, simples, grave
e gravíssima. Lesões recí
procas. Lesão seguida de
morte.

9 - Dcs crimes de perícli
tação e da saúde. Perigo
de contágio venéreo. Per:
go de con('ágio de moléstia
grave., Per!!;o pira a vida
e saúde t.1e 1..Jl'·':3!-:'1. A.bando
no ,de in·:;Sl'J""'Z. �x'pDsiçG.o
ou. abandono de recém ..nas-

.

cido. OmIssão de
,
socorro.

DE DE. DIREITO Edi'tal N·
.

'. ,,' "'.
. 24

.47 - (_)utros crimes pra·
.tics.clo.. por funcwnárws

,contra h administração, Ex·
trav10 de livro. Emprêgo.
irregular -dE: verba 0).1 ren

das publicas. Concussão.
Excesso de exação. Corrup
ção passiva. Facilitação de
contrabando ou desçami·
D.ho. Preparicação. Condes
cendência. Advogacia admi-

'nistrativa. Violêricia.· arbi
traria. Abandono de fün
ção. Exercício funcional ile,
galmente antecipado ou pro
longado. Violação de sigílo
funcional. Sigího de concor

rência. Funcionário públi
co para efeitos penais. (art.
327).
48 - Dos crimes pratica-'

dos por particular contra a,
administração em geraL
Usurpação de função públi
ca. Resistência. Desobediên
cia. De.sacat.o: . Exploração
cj.e prestígio. Corrupção ati·
va. Cohtrabando ou desca
minho. Impedimento, per
turbação ou fraude de con-

. Gorrência. Inutilizacão de
edltal ou sinal. Subtração
ou inut.ilj'Zação de livro ou
docm"'el,to.
19 - Dos crimes contra a

r dministração da' justiçá
(art. 338 a ;359).
II - LEGISLAÇÃO ES

PECIAL
50 - Crlmés comuns e

crimes políticos. -'Crimes
contra a existência, a segu
rança e a integridade do
Estado. Lei de Segurança.
Lei 1802, de 5/1/53. E· cri
mes militares em tempo de
guerra - Decreto Lei
4766, de 1/12/42.

51 - Crimes de responsa
bilidade do Presidente da
República e dos Governado-·
res ou Interventores. Lei ..

1079 de 10/4/50. Prefeitos
(Lei 3528, de 3/1/59).
52 � Crimes eleitorais.

Lei 1164 de '1950.2550 de
25/7/55, 2982 de 30/11/57.
53 - Orimes contra a

guarda e o emprêgo da eco-
.

nomia popular. Lei 1521 e

1522 de 26/12/51. Lei 3290
de 23/10/57. Usura (Decre·
to Lei 22.626, de 1/4/33).

I
54 - Crimes de imprensa,

lei 2.083, de 12/11/53. Pres
crição. ·Lei 2728 de 16/2/56.

55 - Crimes de falência�
Lei 7661 de 21/6/45.

.

56 - Crimes militares -

Dos crimes própria e im
própriamente militares. Cri
mes comuns cometidos

•

por
milits+es. Código Penal Mi
litar é comum.. Pecu1iari
dades e anomalias. Códige'
Penal Militar. Lei 627 de 24/

ises mili .

es em

57 - Crimes contra i s'e
gurança externa. Motim' 'ú

revolta,
.

alícíação B in' íta
manto. Insubordínação. In
submissão. Deserção, paz e

guerra. Abandono de pos-
, .to, paz e guerra.

58 - 'I'ratção, covardia,
espionagem. inobservância
do dever militar. Auxilio ao

inimigo.
.

:):I1' ..:...,OUTRAS, FIGURAS:
CRJ.i'.1.ES EM LEIS ES
PARSAS.
59 - Crimes . contra os

símbolos nacionais. Vê'';'
to-Lei n- 4,au, de _,i'i:�,

GO - Suspensão 0.1 20",,11-
:lono cóíeuvo do tr_b cuno.
..}Y8ve. Decreto-Lei SÓiO, ue

19lü.
til - Dos crlmos ccn.ra c

jil,6'�O "0.. 8 reu .. lÍÚ( (:_j�L\. 1·12�.' s ,

·ja 1.;30). ConeTa a 1.n.,.I01'-.
tâm:ia da papel da i:c.pro_l.>u
(�el l::'l.lb, ue 19:1L. Comra;.�
CV�'.l.lSS0es· .t-anar11en(,cl ce;; �,e

Ü.�l ",:l'h" (.,..Jei .),..,'(07, 0.0 19,).d).
VI - CRINLE3 PUAJ.l.l..ü·

DOS P01� lVJ.:.c.:J.'O�;,l!..s.
62 - Legisíação ue prote

çãu aos n,enVres. ConsGli;ui
�".) LlA, CódIgo de i.v.tenores:
Det.:reéo l'{i:J�" .11, oe 1�/lJ/27.

'

.l\'1etl�Ua3 'L: .....ú.llora cJS lIlêlJ.\..if8S

oe 18 anus, (t.J vac,:ecJ ._.sd
0,,20, <le li1'13 LJe01(�L.J·lJei
2u;':'1, de 1940. Le'i de [11'OL8 I.ao
à Ihtd,,1Cia 6 ado escÉ;{lcia. L:O

• digO h;"l"d - al't. 2'H e &e

guL1tes '\lJ:m�o -.., i) . .()f�crpto
DeI ;S'dJ8 ",e .lCl'±l. (Slhv.i. 1. '1'0-
CiO tenHUi ia, .oe"reto H:jj,
de J.j'i:4.
V - DAS CONTtv_ V:JN

çt..,�� - t.Je�.!.ellu-Le;.· c:,ob8,
CiG 3í 1\)/411.

6::1 - Contraven�ão. índole
jUl'ldica. Nossa lei. (.Lei da
intl;JCmção alto l°) DelS C0.1-

tra'venções referentes à pes

soa, ào patrirpómo, à inc�)lu·
mit.lade pÚbüca, à páz pú
blica e à organização do
trabalho.

64 __: Das relativas à po- �
lícia de costumes. Jogos de �
azar. (Dec;:eto-9215, de 30/4/ -?
'll). Loten..a e V6Greto 0259, ::;l
oe lú/2/·H. JÓf:;O de Oicno. fJil

Vadiagem. Ul:encüc8,ncia. Im- �
portunação oren::.l\,a ao pu-

...-.1
dor. EmbTiaguês. Bebidas VlI
álcoolit:as. Crueldáde contra _animais. Perturbação d�
tranquilidade. Referentes à �
admÍllistração pública. �

65 - ·.Códi.go Florestal: �
Decreto 23793, de 23/1/34. f!t

C'.6d'.,gn, Gp. pesca Der:r8to J.t

794, de 19/10/38. Código de.
Caça. Decreto 1210, de 24/4/ di!
39. Preconceito de raça ou PI
côr. (Lei 1390, de 1951). Có- ti
digo Nacional de TrânSIto l!
(Multà, ,carteira e retirada t.ll
de veículo) Decreto-Lei.. 111"

36, de 25/9/41.) •
PROGRAMA DE DIREITO I11III

PENAI. P
2� ano) 1d

'1 - O crime e a p�na Di- �
reito Penal. ou Criminal._Conceito . .Denominações. Sua d
posição no quadro geral fi'
das ciências juridicas.

.

,....
2 - Relações do DÍl'eitü!iíll

Penal com as outras cfên- �cias jurídicas.
3 - Ciências' penais. A_

Criminologia.
.

t!tl
4 - Antropologia crimi· lJiII

na!'. II1II
5. - Evolução histórica II1II

do Direito Penal: setis di-_
versos periodos.

6 ,- Teorias sôbre o fun- _
damento do direito de pu- r,1
oiro �

�
�
�

7 - Doutrinas penais: a

escol�. clássica, a positiva e
a cntICq. Postula dos bá
sicos.
8 - Pontos de afinidade �

e de divergência da tercP;"a :1
e�cOla com lJs escGlas clás- ,.)
SlCas e positIva. . ;J9 - Responsabilidac'e pe
nal do criminoso. ConceÚo �1
das três' escolas. r<110 � A pena. Fundame"Á-
to para as trôs C;'CO:LS. fJ
Substitutivos panais de'"

Ferri. �
11 .- Direito Pel1El sO'Tié ..

�
tico facis'ta j1;aH:'Ino e ml- �cional·socialistu a lem",-:O.

,·"'112 - Q pJ'(:i�!( -d�. (la r "l ..

minalidade de>' '�""r"� (" "j•

..... v'; l�. "
e.

Jul.g,amen�� de Nu··e}>'.b(�\·� ;t
\

Cnmes ue guerra e crimes �contra a humanidade. O cri
me de' genocídio.
13':__ Legislação pen:r

brasileira. Brasil colônia e
Brasil império.
14.- O advento do regi·

me republicano .

15 - O Código Penal de
1940 (Decreto-Lei n° 2:848,
de 7 de dezembro). '

16 - A lei penal. Evolu
ção histórica do princm,o
"nullim crimen-nulla poena
sine lege". ,

17 - Interpr<,!tação da lei
penal. a analogia em direi-
to penal.

.
/

.

18 - A 181 penal no tem·
pO.

19 - A lei penal em rela
ção ao, espaço.

20 - Infração penal: Di
visões. C:rime e contraven
ção. Distinção na doutrina.

21 .:_ O crime sob o pon-
to de vista legal. Elem,ntos.

.

r

crime. Elementos .da tenta- 37 - Da pena. Fundamen- dicional da pena. Requísi-
tXVc.t e· as várias teorias s·6· to e fim da pena. tos. \

.

bre a sua punição. 38 - A pena de morte. 50 - Do livramento condi-
24 ....:.. A desístêncía e o ar Argumentos a favor e em ciona!. Requisitos.

rependímenco eficaz. Seus cantrário. No direito Brasí- 51 - Das penas aces-
efeitos sôbre a punição da leiro.' sórías.
tentativa. Crime impossível. 39 - As penas inscritas 52 - Dos efeitos da con-

25 - Divisão dos crimes no código de 1940. Penas denação penal.
2(1 - A ignorância da lei originais. e aeessórias. Re- 53 - Das medidas de se-

penal. . Erro de fato, Erro gras' comuns às penas prí- gurança, Condições de aplí-
culposo, vativas de llbeTdade. i cabilidade, revogação e exe-

27 - '''Eftol' in persona" 40 - As penas de reclu- cução.
,-A "aberratio ectus". são e '.detenção. Aplicação 54 - Das medidas "àe se-

28�- Causas excludentes '41 A pena de muta
,. .

..

- . gurança em espécie.
"la crímína.ídaúe: - a GOR- Pagamento, Insolvência v 55 -;- Da ação penal. Pú-

..
'

' ;. '::;1; .;. 'rcI. Q estado de c .indenudo.' :pesconto em [.,'j .

a e privada.
,

�.'"
.
2,.' e o f. lez:.tima de- ve.rnmento ou salário. tiS - Da extinção da pu-

.u ,:3. ,..\2 - I..imlte do desconto. nlbíltdade. Causas.
2i:} --::) estad» úa 118::;e,,5i- Ccnversâo em detencâo. ';'7 _. Da anistia, da gra-

l!J.u!.-. A questão do de-
. Modo de conversão. tnsoí- ça e do indulto .

ve. .
vén�'ia absoluta e suspen- 58 - Ret,ratação do agen-

2() - f. :.;;gítima defesa. çáo (ia execução da mu.ta. te. Casamento do ofensor

,1.eqtn,sit9S. 43 - Da aplicação da l)e- com a ofendida, Do ressar-

.3", - O (;tl (1]Çl'imen�0 do na. Regras, para sua fixa- ci::mwnto no' peculato culpo-
19\1 ) ....

�
\ ':'1 ') ') e�i..G/·ji(!io rc- ção. soo

gular dê cl.il'eito. 44 - Das circunct�n-::i.f\s 59 - Da prescrição, deca-

32 _ Causas dirir{len�e:; agra.vantes. no C::1S0
.

de dân::\a ê perempção.
ou ..1cdiL )�.tiv,as da culpa- csncu!'so de sgentr;s. 60 - Das C::2usas impedi
'!-Ji:'.dad.e. DCSD.çu mental e. 45 - Da reiilcidêncül. :E;s- Uvas e interruptivas da

dC.$envolvi:TI.ent,� .n
...ental in:' pecles, Ef·ei.to da rein:!id:5n- p!"c�;cri-;?�o.

comp'eto ou retardado. cla específica. 61 - Da l's3biliteção.
33 - A ic:ade e o "'exo e,'[1 46' - Das circ\1.n';i;in�i ',S E, para que chegue ao

relagã.o à responsabilid<'\(�e atemw,ntes. Concurso de COr..!18ci1;.1ento de todos, la

penal. circunstâüdás atenuantes ()
. vrei o presente edital, que

,

34 - E'TI1Qão e paixão. O' agravantes. 'l€v.á publiçado na forma da

cOl'1s<!nti'lO"'''Ito' d" ofendido 47 _ Concurso de crimes. lei.

e Çl seu efeito sôbre a res- Conceito: .. Concm·so mat.s· f:;;pn-;-0ta.r::a da Faculdade

ponsabilidad:e 'pAnal. O 110- riaI' e concurso formal. Cri, de D!.reite da Universidade

micídio a. pedido. A euta- me .continuado. ·de· Sa'nt,o, Catarina, aos tre

násia, <!8 - Aplic3çiio c", l.im-ll a' ze dias d'} r"10S de dezem-

35 - .A -smbriaguês e suaS' ou elas penas acessórias no bro 08 nil novecentos e

in "],,"pl"i.a sôbre a l'espon· c:.ncun:� ele' crimes Erro ses<:",,�t<l e -três. "

fl,r.;;;"'.'nr1e pen�l. na execução. Resultados di- BeL ftl?,':' í'1ip Daux Boa,baid

? ') ? 7'1'1 versos do pretendido Limi- Secretário

36 _ D3. co· autoria. Ci.r- te dps penas. C011curso de P,·;>l. DC1"inm: Sstodiecli

CODstânci'1s incol"'l:lnicáveis. c-; -,e e contràvencão. Diretor
.

C�<;()P de jmnunibilidade. 49 - Da S�lspei.ls3.') con- (5 v,)

�-�-�-����������������

de sexta-feira, no Que
rência Palac€ HOtel, acon

teceu um eleg'antlssüno
'''Cocktail'', que reunião
d:m:c;" "VIP�" dq soc;'erla
de f.torianopolitana e C:l

rioca. A Anfitr:ã do Ano -

Senhora Virgínia Borba,
. organizou aquela reunião
em hOmen8gcm as 'Senho
ras: Edi.th Gama Ramos,

Nair Aterino Dori3 J:tamos

Gomes; Tereza Ra.mos R',;;

�o, Neli-ta moritzi L:ml'dt:s
Ruthfuchs e ,a s':r·ta. Do

ris NIaria Ramos Gomes.

Participararrl na referida
hon12nagem as Sras: Ki

[an; Lacerda. Carmela
Lara Ribas, Vilma Fonse

ca Djan'" D'Jim Vieira,

J:..1a,�a' Kotzias, Is,�dia '3-

poganicz L<Já Corrê3., Ivo,
ne D'Avi1a, Neide -Costa,
Nair Simão Esmerald.a
Lins, Otília Fialho,. Ange
la D:}i� Vieira Almi�'ct Gn!

dner, Silvi> Trompow:,;[{i . cnle:,erá Reunião P�ená ..

Frank, Ida de Oliveira; Na
. ria na Faculdade de Di

dir Prisco; M�ra Chere.m, re�to;' à noite.'

Ida Ferreira; Mariazinha
.Ramos, Lourdes Carvalho DÉBl.JRA

e Elza Amim. Na ocasião Card::lso Duarte - "bro-

1 � d b tinha set," da J' ovem, gU:'.r·as )"menagea as rece e-

ram' O,TjUí 'é�lS, o que nota da Iflorianópolitan'a acon- DR ALcides Araújo, recep

�Jta' no �Ac-:?:.:!.te aconteci- teceu no '''niver'' de Sõma cionou em. sua banha

n1';D,O. Luc�a
.

de Aquino I Mello Lisbôa. residência, na noite do' dia

D'-\''''l'1. M�Á'h Aparecida 31, o Dr. Klaw; Marske e

Sra. Dr. Antônio Grillo e

Sra, Dr. Niberto Brand e

Sro.

NA

S: . .Yã.s. Alzirinha Ferreira
e l�:p-nOl'a Rlheiro de To-

18-�' '111'1'0:;:. bomenagea
rJ'1) r(.)";,, Maria Ramos

'JuT'\:_. que onterp. aniver
;<a.··j"'u: recebeu' b.oniL1s
br1 ies de rosas. ótimo
.�et'''iço. 'apresentado
Ç)ue1'ência Pal.:vce.

\

ONTEM

�,
� à tarde no ClubE: Doze

• de Agosto, aconteceu a Ce

_ rimônia de Assinatura de
contrato da Araucária De�

_ . senvolvimento Econômico

• '

co� 'o referido CIUb� que

d val lançar a colocaçao de
,. títulos patrimonias, �ar.a

a a conclusão da construção
f!If da n.ova sede e remodela
IS' ç�o da Sede Balnearia em

_ a,penas dois anos.. Felici:o

,
.

a Diretoria e Conselho De
ti!! liberativ-o do Clube 12 de
j)'l Agosto, pela feliz iniciati

• va. Hoje, no meu progra
!ti ma social na Rádi-o' Gua
r:c rUjá, comental"ei ,a, réu

� nlão de ontem, à tarde.

�

nando Faria .sferecerá um

jantar em sua . residência. de l'éceber ,canvite para o

ao' I3snador Antbnio Ca::- casamento de Maria Jura
los l�()nd�r Reif. cy fóes c,c;m o Sr. Albery

l\fa.rcis.o Finardi. próximo
dia, primeiro de fevereiro

às 18 horas, na Igreja Ma

triz de Itajaí. Após a Ce

rimônia Religiosa, ·os con

vidados 'serão recepCÍlona
dos Icem elegante �'·COQ'r.
na So:;iedade 'Guarani"

beu 'inúmeras felicitaçõ8i3
pelo seu ....."'NIVER"; que
vranscorreu na sexta.-fei-
ra. No Setor
foi destacado

J:::rnalístico

-

,.

CRUCIS - no Corredor U.'

Arte da, Churrascaria Gá u

cha, na, Rua Laran.jeirs..
Patrocíni,o' do Centro Ca

tarinense do Riu u� Jan.-i

roo scb o 3.upíci9::l da Fac1l1
c1ad� de C 'ências Econô

micas de Santa Catarina.

- ACABO

- SONIA
- ..

de Mello L1sbôa, recepCÍ-o
nou 0onvidéldos na sua

confortável residência I8.li

na Run Victor Konder, 00

me':tJoranllo desesseis pri
maver�s, na noite de quin
ta-feira.

J

entrega arbitrária ou sone

gação de incapazes: Subtra
vcao de ínoapazes.

:39 -' Dos crimes contra a

incolumidades pública. Pe
rigo comum. Incendío, In
cêndío

.

Incêndio culposo,
Explosão. Uso de gáz tóxi
co ou asfixiante. Fabricação,
fornecnnento, aquisíção, pos
se ou transporte de explosi
vo ou. �dZ tóxíéo ou asfixi-
ante. Desabamento ou des-'
1110l'OnamenCJ. Subtração, 0-

-cuitação ou mutinzação
:

de
material de salvamento. Di-
'fusão de dc.ença ou praga.

-

':.tU - lJtJs, erín ..es -cvntra a

segura..nça du8 meios de
CU1Hüúl..:a,;.ao e transporte e

outros se ... �í.;Js �VL;jUC,"lS.
Ferígo dê desastre ferroviá
rio. Lie"ClbuJ.'() ierroviarro.
l.. wntado C011lnt a seguran
Çê. de Lúü.Gj,.-vne3. d;anti
n,08, flU71al ou aéreo Si
lást::o ei·. tr"l1,. ",rte. Ar-
l'e�nBSSO de p-tQJi:l�il. 4t(ll1-
tado contra a segurança dB
servic:.o (e utfização públi-'

Maus tratos. , ca. Interrupção ou pertur-
10 - Da rixa. Conceito. bação de ::'b.viço telegrá�l

Eistórico. FOl'll1::\s. Simp18s cu 0U telefün:ico.
e. qualificada. Isenção de 41 -- vos cnmes contra
pe�lalidadG. a sd.c�de pÚ.CIÁ<'::i1. Epide ..nia.

11 ,- Dos crimes contra a Outras fi�cll'as. Entorpecen
honra. Conceito. GeneraU- teso Exerc"cio ilegal uel m"
dades. C:.úunia. Difamação. w,)1na, arue cJ.sntá:da ou

Injúria� Diferencjg�õ(.'s. Ele- farmacêutipa. . Charlatismo.
mcntos. 'Compensação. A Curan�eir�srno. I-Gegulamen
execu�ão da verdade. Ex· to· da saúde pública.
clusão do cri�-::Je. Retrata- I 42 - Dus crimes contra a

ção. , paz púb lca. - Ineitáção
12 - Dos crl"les contra a ApologIa, quadrilha ou ban

liberdac1e in 1: ir:<:L.m!. Cons- do.
tr;:mgimento ilegal. Ameaça. 43 - Dos crimes cantr�, a

S\.,ques''''o e c2Í:i'Cere priva- fé pública. Moeda la:sa.

do. rce.l:1 ;1ín à condição Crimes assimilados. Petre

aná:oga ele escravo. chos para falsificação. Emis-
13 - Violação de domici- são d� titulas ao pJrtador

lia. sem permi3s1io HegEl.
14 _ Violação de cortes- '1'1· - l=:a fB.lsidade de tí-

pondência. De cmnunicação tulos e outros papéis públi
telegráficu, rádio '- eletri- cos; Falsificação de pa

ca O'..I tele,::ônica. Corres. péis públicos. Petrechos de

pond§ncia cçmercial. falsificação. Falsidade do'

15 _ Dos crimes.. contra a

.

cumental. Falsificação lie

inviolabilidade dos segre-
sê10 ou sinal público. Falsi·

dos. DivuJgaçso do segredo ficação de dobumento 1m·

profi8siomll. blico. FBlsificação de doeu·

16 - D':s crimes c('Dtra o
menta partlcular. Falsidade

putrkiomo _. Fu.!'to. Con- id�ológica. Falso reconheci·

ceito. ConsumaGão. Eistól'i- E_lento de forma pu letra

co. Formas.' - Ol.�tras figuras.'
17 lÁ 45 - De outras fasida-

RoulJo, Conceito.
Histórico. Elementos Ex-

dês. art. 306 a .311). '

tor:;ão. Conceito. Elemen-
46 - Dps crimes contra a

tos. DifEirenciações. administldção pública. Cri·

18 - UsuTj_lação. Concei- fies Plc.ticados por funcio·

to. lvrocta1idadeb. 1'3rk:'3 p0hUcos. contta_{I.. aç1-

19 - Dano. Conceito. Ele- mjmstfsçfto em geral. Pecu-

mentos. Modalidades. lato.

20 - Apropriação indébi-
ta, , )
21 Estelionato. Con-

ceita. Elementos. MOdalidal.
deli. Crimes equIparados e

�outras. fraudfJS.
22 - Recepção. El�men

tos, Dolosa e culposa.
23 '- Dos crimes contra a

propriedade imaterial. Vio
lação de Direito autoral.
U�lUrpação de nome ou pseu-
dônimo ajheio.

I '

24 - Dos crimes contra o

previlégio de invenção. De
creto-Lei 7.903, de 27/8/45.
Violação de 4_ireitás de mar

cas, nome e sinal de-�propa-
.ganda.

'

25 - Concorrência des:
leal. Uso indevido de no

me, insígnia, sinal de ipro-�
paganda armas, brasões ou

distintivo'públicos.
26 :- Dos crimes contra a

organizaçs.o do trabalho.
(v. Ponto 60 - gTeve).
27 - Dos crir�es contra, o

sentimento religioso e con

tra o respeito aos mortos.
28 - Dos crimes contra

o� costumes. Estupro. Ele
mentos .. Ação. Quando pú·
blica'? Representação. Ir
retrabilidade. Percl:o. Ex
tinção da punibilidade. Aten,
tado violento ao pudor.
29 - Posse sexual me·

diante fraude. Elemerlh�s.
30 - Scducão. Elrc1entos.

Corrupção de menores. Lei
2252, de 1/7/54.

31 - Rapto. Conceito.
Formas. Conclfrso.
32 - Lenocínio.' Históri

co. Formas. Favorecimento
da prostituição. Casa' de

Prostituição. Rufiamsmo.'
Tráfico de mulheres.
33 - Ultraja; público ao

pudor.
33 - Dos crimes contra a

família /_ Contra o casa

mento. Bigamiá. Induzimen
to a êrro essencial e oculta
ção de i�pedimento. CoÍlhe
cimento prévio de impedi
mento. Simulação de auto
ridade para celebração de
casamento. Simulação de
_casamento.

35 _,_ Adultério. Conceito.
Elementos. Modalidades.

36 - Dos crimes contra o

estado de filiação Regis
tro inexistente. Parto. su

posto, Supressão ou al�era,·
ção do direito �nerente .

ao

estado civil, do, recém-nas
cido. Sonegação de estado e

filiação.
37 - CrÍmes contra a as)

sistência familiar. e,.bando·
no material. Entrega de
filho menor a pessoa idô

nea. Abandonó intelectual.
·ei de _proteção a Fa ílía.

PERSONA-

LIDAOE DO ANO.

'NO DIA

dez próximo I.) Sr. Fer-

O CASAL

NO

'''Rév�m9n'', do Clube Do

ze, i elegante Terezinha
Amim,· ac,:mpanhada de
seu "loye' Dr, Aldo Peluzo, •

trajava um bonito modêl(.)
de re ftaa branca.

EM LAGES,

aconteceu o noivado da
bonita Carmem Silvia San

tOs com o jovem Célio Ro-"
gério ,·mia.

REGINA

PATRíCIA LINS, com

um telef,onema de Buenos
. Ayres. de seu "lave" -Dr.
ase ar Ortiz, recebeu as' fe
licitaçes pelo Ano Novo.

- LEDA

HOJE

as vintev nras no Teatro

Alvaro dt Carvalho, aCOH

,eceri.. .a, Instalação Sulene

d3 Consel:trJ NaCional' dos'
Estudantes, (;om represen
tantes dôs EStados da Fe

deração. Estarão presentes
.')s Deputados: Le.onel Bri
zola. Paulo de Tarso; M'lX

da Costa. SantOS e Neiva.
Moreira. Até I) dia doze 9."

AMANHÃ'
/.

. nesta Capita.I () Senador
Irineu Bornhausen, que
no dia 17, viajará para
Bahamas ..

o
. -'�"'l"!'Il'

SOCIALpelo o PROGRAMA

RADAR NA SOCIEDA
DE, aprese�ado pelo Co
lunista na Rádio Guarujá
foi c,ontratado pela ARAU
CÁRIA DESENVOLVIMEN
TO ECONóMICO I.tda. Ho
j.e às 1335 hs. apresentar�i
o primeir,o que pertence a

referida Firma.

JAMELAO

. \
/ no próxjmo' sábado / vai
dar O "GRITO" d€ Carna
vaI no Lira T. C.

MISS

'''DOÇURA
\

Sara Regina' Ramalho' Sil
va, .está: progra�nando úma
viagem de turismo, à Bu3-
nos Ayres, à bordo de um

transatlântico.

RADAR" -

Maria da Luz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Celso prossegue cemaanhe de
eletrificação da' ilha'

Afirmando ser a energia
. necessária ao desenvolvi
mento nirístíco de Florianó

polis, mas, principalmente,
um imperativo social à me

lhoria das condições de vi,

da e trabalho da população
humilde das praias do in

teríor da Ilha, o Governa
dor Celso Ramos deu p,or

inaugurada, na, noite de �éx
ta-feira, a energia elétrica
em Canasviei.ras e Jurerê.
Presentes ao importante

acontecimento as mais al

tas autoridades estaduais,
representadas pelo' Presi
dente da Assemb'Ieia Legis
lativa,' dep. Ivo Silveira;
Presidente do Tribunal de

Justiça,
Presidente

des. Ivo Guilhon;
do Tribunal de

Contas, Ministro, Olavo Erig; .

além de Secretá:r:ios de Es

tado, membros "do Poder

Jur;Hc1í.rio, deputados, as

sessôres do Govêrno e con

siderável massa .popular,
(

, i

I ,

Compareceu também às soo

lenidades o Dr, Aderbal Ra·

IV-0s da Silva; Presidente do
PSD catarínense.
Ainda sob a luz de Iam

peões, usou da palavra, em
Canasvíeíras, o ver e

. Lúcio

\Freitas, Dir;etor-Presidente
da ELFFA, agora' integrada;
no patrimônio da CELESC"
ressaftando o alto significa
do dos empreendimentos
para o desenvolvimento da

sapital. Em' noma da Pre

feitura e Câmara rnunící
pal, falou em seguida o

ver. Domingos
1
Fernandes

de Aquino, que fez um re

lato das grandes realizações
do Govêrno do Estado,' .eIJ}
Florianópolis. O Presidente
da Associação Rural, l.Q�.
Henrique Berenhauscr, dit'j
se ser a obra admínlstratí
va do Sr.' Celso H".rl_.J,:; na

capital do Estado, � máxí-

Dr. Antônio
Preto

Signit:icado
'

'do' Instituto
de' Cardiologia do Estado e

trabalhos a se realizarem
durante a quarta . jornada

Vames e São'
Joaquim em
Fevereiro

D' IS'
o

1
I '

las a 'i ,. vamos à
Festa da Produção, HJ64.
São donos da Festa. o no

vo de São' Joaquim por ;ua'
Assocíaçáo l,�ural; ,.

'Tem a oríen.ação do Go
vêrno do Estado atravéz da
Secretaria da Agricultura; ,

E também tem a colabc
o

ração da Prefeitura

cípal.
Por 3 motivos vamos à

São Joaquim em fevereiro
nos dias 15 à 17;
- Fazer uma viagem agra

dável e bonita; ,�
- Passar 4 noites e um

dia no melhor clima de San
ta Catarina, principalmente,
nessa época do ano,

- E participar duma Fes
ta da Produção que muitos

municípios vãp realizar em

São Joaquim.

Muni-

Sbísse
no Branco

de cardiologia brasileira,
são os principais temas que
serão abordados pelo Dr.

Antonio Sbissa, quando de

'sua apresentação no pro-
.

grama Preto no Branco/ da
rádio Nereu Ramos, de Blu-

menau, no próximo
do corrente.
De grande audiência

tôda a região do Vale

dia 10

Itajaí, êste programa apre

senta, regularmente, ' temas

da maior. atualidade e inte

rêsse, com a participação
de personalidades de outros

Estados e de Santa Catari-
I .

na, levando, assim, - inesti-
mável soma de conhecimen
tos aos seus. ouvintes.

o entrevistado do próxi
mo dia 10, Dr. Antonio
Sbissa, é professor assis
tente de clínica médica da
Faculdade de Medicina' da
Universidade de Santa Cata

rina, clínica do Instituto

Cardiologia e secretário de
dívutgação da quarta jor
nada de cardiologia brasi

leira. Daí o ínterêsse de que
se reveste a sua apresenta
ção, quando terá' oportuní-

dade ele discorrer a respei
to dos problemas afetos à
sita especialidade, .das ope-
rações de coração já reali
zadas em Florianópolis, das
coéncas de coração na in-

fância e do que ,represen

tará:, para Santa Catarina a

quarta, jornada de cardiolo

gia brasileira a ser realiza
da nos dias 17, 18 e 19 do
corrente, em Florianópolis.
Cumpre, áqui, destacar,

que o comparecimento de

grandes, personalidades da
medicina presentes à quar
ta jornada de cardiologia
brasileira; tornar-se-á pos
sível graças à colaboração

. da Reitoria da Universidade
e da Secretaria de Saúde,
sendo uma promoção da

Sociedade Brasileira de Car

diologia, através da sua'
---------------

, , "O' Istsdo"secção de Santa Catarina. '

"Preto no Branco", onde
o Dr. Antonio Sbissa abor
dará temas de tamanho sig
nificado, ,submetendo-se,
ainda, a _&aba�ina por parte
-'â8' locutores e ouvintes, vai
ao ar tôdas as sextas feiras,
no horário das 22,10.

em

de

f

Os flagrantes foram tomados durante a inauguração da luz em Jurerê e Canasvloiras. No primeiro, o Dr. Adcrbl�t Ra
As autoridades dirigiram- mos da Silva usa da palavra, em, Jurerê, No segundo, o vereador Lúcio Freitas da Silva, ainda sob a luz de Lampeões,

se, em seguí.za, à praia de discursa em Canasvieiras. No terceiro, o vereador Domingos Fernandes de Aquino falando ao povo de Canasvíeiras
Jurerê, segundo recanto que em nome, da municijialidade
foi agraciado com a eletri- ...... '-- _

�?:���:�:g��;l�;�Greve dos Maritimos continua
trospecto de como surgiu a

idéia à criação daquêle bal
neário e afirmando, ser Ju
rerê a 1'. praia balneária: de
Florianópolis, na verdadei
ra acepção da palavra. Con

vidou; logo após, o Gover-

.nador Celso Ramos a acio
nar a chave 'que ligaria a
energia na localidade, com

pletando, assim, a inaugu
ração.
Foi oferecida,

Aderbal Ramos

mo que se' pode realizar no

curto período de um man

dato eletivo. O dep, Dib

Cherem
.

foi o seguinte ora

dor, afirmando estar S�nta
Catarina passando por uma

transrormação radícal, pois
o Governador Celso Ramos

cumpre seu compromisso
com' o. povo barriga-verde.
Discursou por' último, em f

Canasvieiras, o Governador.
Destacamos .as seguintes pa
lavras do Sr. CelsO,Ramos:
"O lÍomem humilde das

nossas praias tem o mes

mo direito de gozar o con

fôrto da energia elétrica,
pois é uma\,necessidade pa
ra o desenvolvimento de

Santa Catarina". Disse ain

da que a capital catarinen
se possui muito da nature

za, mas pouco da mão do

homem, procurando a atual

adrnínístração criar novas

condições pura o desenvol
vimento turístico da Ilha,
C011.1 'as obras que
do realizadas . em

polis.

vêm sen

Florianó-

pelo Dr.'

da. Silva,
numa peixada às autorida

des, jornalistas, e popula-
res que se encontravam em

Jurerê, na oportunidade.

Em virtude do dia
amanhã ser santitícado, não
daremos expediente em nos

sa Redação e Oficinas, mo

tivo porque -não cirenlare
mos na terçá-feira, voltando
a fazê-lo normalmente na

quarta-feira.

Machado; "Quilfiioterapia
do Cârícer", 'pelo Dr. Félix
Gollo e "Tratamento das

Leucemias", pelo Dr. Augus
to Luiz Gonzaga.

Dada a rp.agnüud�· do as

sunto, a Associação Gatari-

Reitoria
para

A Reitoria da Universida
de de Santa Catarina, a�,ra
vés da Divisi'io ele Assistôn-

Curso Intensivo sôbre-
-

Câncer
Patrocinado pela Secreta

ria de Saúde e Assístência
Social e Associação Catarí
nense de Medicina, realizar
se-á, em Florianópolis, nos

próximos aias 9, 10 e 11' do
corrente um Curso Intensi

vo sóbre Câncer, a ser mi

nistrado por uma equipe
do Serviço Nacional de Cân

cer.

o Curso, que éstará divi

dido em sete aulas, obede

cerá aos seguintes assun

tos, com os respectivos pro
fessôres: "Cirúrgia do Cân

cer", pelo Dr., Jorge Mar

sillac; "Radioterapia do

Câncer", pelo Dr. Osalando

nense: de Medicina reitera o

convite 'a todo: os Médicos
do Estado a comparecerem
ao referido Curso, sendo

que maiores informações
poderão 's�r obtidas: à rua

João Pinto, n. lil iOU: peio te-
I 'I; j

lefone 2700.
I

------._----._,

no ,,12 Reuniu
Floriahopolitar;:,

Coquitel.·
Imprensa
Casa:�-uga's�-,

,A Divisão de Assistência aos Estudantes da Universida

d8 üe Santa Catarina, con:mniéa aos interessados que a 'Rei
toria da USC, necessita locar prédio amplo, I?-0 Centro da

.:;idade, a fim ,de instalar a Casa do Estudante Universitário.

Para quai�quer informações, ou apresentação de pro

post.as que preE!hcham os requisifos aoima especiÚcq.dos,
0S mteressados deverão dirigir-se à Reitoria, sito àl rua

.1,
. 'tI'.-

Bocaiuva n° 60. I

Florianópolis, 2 de janeiro de 1964,

Ernalli Bayer
Diretor

"�a Europa s'e consome ma.is
Margarina

Depois das campanhas de

escla,recinlE'nto médko

'r'1cornenrl:Wflm () emprêgo
dn,s [�() rdnras veqet.ais, mais
sandáveis que as animais,
os índices de consumo da

maqarina suhiram consrde·

ravelmente na Europa.
!

.

011e,

cont.rihuiram para êsses re-

kvltados
.

DA acôrcto com arJ1.1p1e
Comitê, que tom sua s?t)e

em TTrwa, o r,nnsumo de
mfJ,rga'rina é, atualmente �a
seguinte ordp.m:

m!l rg'aI:imo
I

ql'Uo's per ';al:lita
Jq

-a

Realizou-se onto!', fLS 17

horas, no Clube 12 de Agos
tu um coqUltel ;_;j,' l'ceido a

imtJrcnsa catarg,,,ilSe, ao

erisejo da assinfl,tura do con-,

trato ent,Jle o vetei:ano Clu

):le Florianopolitano e a Arauo

carta Desen volvÍll).onto Eco
nômico Ltc1a" através' do

qual aquela conceituada em

presa lançará os títulos pa'
trimoniais do referido Clu
be.

Ao importante ato esta
vam presentes representan
tes de todos os orgãps de

imprensa e RádIO da 1J,ossa

Capital, além , de membros
da Diretoria do Clube 12 de

Agôsto.

,RétHicacão
,

Por um lapso de 'nossa

parte, na edit;i!,1) de anteon

tem, sexta,feira, d.eixou de
sair o nome do autor, do

artigo subordinado aO' títu

lo, P:r:óCl.rornos d8v Regenera-
é,;.

RIO, 4 (OE) - As autori-
.

dades governamentais . mos

tram-se preocupadas com a

greve dos marítimos' defla
grada ontem a noite, ale

gando que para pagar o 13°

salário ao pessoal das au

tarquias, é necessário que o

Congresso Nacional aprove
.lei concedendo ao. funciona

lismo, os benefícios do 13°

salário. Destacam as auto

ridades do Ministério da

Viação" que .a concessão do

13° salário aos marítimos

autárquicos" proporcionaria
"-,

aos delnais servidores das
RIO, 4 (OE) - O Coman- autarquias e da União, o de

do Geral dos Trabalhadol sencadeamento de movímen-
res, em face da decretação to' paredista, reívíndícando
da greve dos marítimos \, os �esí1"Jlio,s benefícios: Fon
marcou para hoje reunião I �' i'es; dt: P,r�sidência da Repú
na CNTI, para examinar o blica.' ,infotmaram que o

Comandante Gabino. Vieira,
'será /sUbstituido iua Presi

dência da, Comissão de Ma

rinha Mercante, pelo AI�i
rante Pedro Paulo de Arau

jo. A destituição do Coman-

de

RIO, � (OE) Prossegue
a greve geral dos .maríti
mos, eclodida as ultimas

horas da noite passada, d
movimento, ab-range os tra

balhadores do Loíd Brasi

leiro, Costeira, Bacia do

Prata, Navegação do Ama

zoma, Navegação do 'S.

Francisco, 'Bahiana, Serviço
de Transportes Federal- do.

Amapá, Navegaoção Sul-Flu

minense, Rio da Madeira,

Rio Guáporé e Serviço de

Recup�ração Ecopômica db

Rio .Paraná. Os grevistas
dos portos, navios e esta-

-

leiros, reivindicam, paga

mento do 13° mês de salário.
,

A greve, transcorre pacifi
camente. Não atinge o

transporte marítimo entre

Rio e Niterói, cujos empre

gados, ja receberam o
'

be-

nerícro reivindicado pela
classe.

CGT E 'A GREVJ;<; "

vai alugar casa

Estudanteo
cia aos Estudantes, está pu
blicando anuncio em que
comunica aos 'interessados
que a Heitória dá USC, ne

cessita ,locar P"'iédio amplo,
no Centro da CIdade, a fim

,de instalar a Casa do Estu
dante Universitário.

Para qualS51uer informa

ções, ou apresentação .
de

propostas que preencham os

requisitos acima especifica
dos, 'os interessados deve
rão dirigir-se à Reitoria, si
to à· rua Bocaiuva n° 60.

I
.

Jangorecebe amanhã o 'projeto
de pesapropriações'

BRASÍLIA, 4 (OE), - com um banquete pelos Mi
Amanhã, o Presidente da nistros de Estado, ma�c;do
República deixará BrasUia

,
para as 21 horas no Minis-'

com destino a Guanabara, tério da Marinh8;. Depois, o

onde' no Palácio' das Lar�n' I;'resiqenLe seguirá para Pe

jeiras Jará revisão de vários trópolis, onde passará at
projetos. Na segunda feira,
o Presidente receberá do
sr. ,João Pinheiro Neto, o

ante projetn da desapropria
ção de terras àr margens
das rodovias, ferrovias e

açudes. Terça feira, o Pre
sidente sexá homenageado'

guns dias.

solucã
t
o

I

problema criado, e adotar

medidas, visando a que o

benefício pleiteado pelos

Rio Guaporé e Serviçq
Recuperação Econômica

Rio Paraná. Os grevistas,
regeitaram a proposta
pagamento de sorVo oferedo!-\,
pelo 'Covêrno. Na Guanaba

ra, foi estabelecídd um c

GREVISTAS REGEITARAIVI

50%,
marítimos, seja extendido a

todos os autárquicos. Os

previdenciários, por sua vez,'
estiveram reunidos ontem a

noite, podendo paralizar
suas atividades na próxima
terça-feira.

\RIO, 4, (OE) - Reivindi
cando o pagamento àQ 13°

salário, encontra-se .ern gre
ve a classe dos marítimos. mando de greve na Federa

ção dos Marítimos. A. greveO movimento, abrange tra-
.

balhadores do Loid Brasi

leiro, Costeira, Bacia do

Prata, Nàvegação da Ama

zorna, Navegação do São

Francisco, Navegação Flu

minense, Rio da Madeira,

não atinge, entretanto,
transporte da Baía de Gu

nabara, porque os seus e

'pregados ja receberam o

beDEIPcios ora pleiteado p
los marítimos.

GOVERNO PREOCUPADO

Conselho do D.'Ê.O,S. aprova
proposta e pleno 19,
"

'

dante Gabino Vieira, é atri- ,

buida ao .'fato de não ter o
I

.

me,_smo, conseguido evitar a

<;leflagração da greve dos
. ,I"

marítimos.

o Conselho Estadual de

Obras e Saneamento do

Departamento
-

Estadual de

Obras e Saneamento, reu

niu-se a 31 de dezembro do

ano que recém-,findou.· A

reumao foi presidida pelo
dr. Celsb Ramos Fifho, 'Se
cretáriQ da Viação e Obras

Públicas e secretariada pelo
engenheiro João Mària Sb

queira,/ tit�llar do D.E.O.E.,
além da presença dos srs. O flagrante mostra aspec �

. Aimito Petry, Diretor do to ela reunião, vendo-se em

DA�S, Joaquim Pinto de primeiro plano, de costas,

Arruda, represéntante. do o eng, João Maria de OI'

Plameg, João Maria de Oli- veira, dr. João' Maria (:!
."eira, repres�tante do Ban- que'ira, dr, Annito Petry l�
co do Estado, e Antonio Ma- dr. Celso Ramos Filho, titu

liceski, representante da Se- ·lar da Pasta de Viação e

cretaria da Fazenda. Obras Públicas.

'y
.

....."..._,.�",..,"":���.!.""II":'�""'�.II'-..... , .. ' ..._.::�,.""" .....d...._���-..."III..�...
•

.........."'...__"""..,__",.

o Conselho, na oportuni·
dade, apreciou a proposta
orçamentarto e plano de
trabalho apresentados pelo
dr. João Maria Siqueira,
Diretor-Geral do Departa·
mento Estadual de Obras e

Sal1eamento, para o exer·

cício de· 1964, tendo sido
ambos os dóc1,lmentos, apr
vados por unanimld:),À�.Ti'roleio: Dois

j' mortos'
SANTOS ,4 (OE) Dois

monos '€ vários feridos, é

o balanço de um tiroteio

ocorrido ontem. a noite na

sede do Sindicato dos Cai"

regadoI'es e Ensacadores
.-de Café d'e S3ntos, A Po

lícta, entr:;u em ação pa
ra prender os autor'es dos,
disparos, ainda não tendo
eonseguido

.

'prender ne

nhum dêl,es:
loteria do Estado de

Santa Catarina
RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE SEXTA-FEIRA:

3,333 CR$ 1.000,000,00 'Florianópolis
6.074 CR,$ 100,000,00 Flor'ianópolis
'6,D17 CR$ 5�).00b,OO Florianópolis
5.4.07 rCR$ 3Q.000,00 LajJs /

1.430 CR$ 25.0�0,00 Florianópolis

Majoração de 70la '1009b o

novo,salá'rio minimo f

Presó o autor do aesvio
de ,um milhão

RTO 4 (OE) As sutorida
des dI) ,7. D\strito Policial.

em Sta, TeriBza, informa-'

,ram esta manhã que a irp
p0rtância de um m.ilhi'io

de 'cruzeiros, encontrada
numa rua d? bairro, havia

sido des:viadíl l)e�o caix�
entregue

tamente solucionad:o, �,en

dI) sid7 9rêso o autor do

desvio, que é caixa ,to
Bamo Comercial de Mi-,
mrs Gerais.'

BRASÍLIA, 4 .(OE) - Até,
'fins do corrente mês, o Go
vêrno Fecleral decretará o

,

novo salário mínimo, que
deverá atingir o índice 'de
majoração de 70 a 100%, fo
ral)l1 declarações feita!>' pelo

- Ministra' elo Trabalho, du
rante a inauguração de no-,

vas instal<lçõcs da' Confede-
ração Nacional dos Traba
niadores ná Indústria. O sr.

Amauri Silva, . frisou não

poder aInda prever o índice
do aumento do novo salário

��to-

CONVITE
A IRMANDADE' DE NOSSA SENHORA DO PARTO,

SITA A RUA CONSELHEIRO MAFRA N° 172, CONVIDA
'AOS SEUS PAROQUIANOS �_ AO POVO EM GERAT_" PA-"
HA AS SOLENIDADES EM HONRA DE SUA CELEST

t

PADROEIRA, QUE OBEDECERA AO SEGUINTE - PRO-
GRAMA:

!
DIAS 9, 10 e 11, DO CORRENTE

TóRIO ÀS 19,30 hs;
DIA 12, DOMINGO, SANTA MISSAFESTIVi} AS 1911

HAVERÁ BARRAQUINHAS, A PARTIR DO DIA, 5.

CONTANDO COM A VALIOSA COLABORAÇÃO
I "H1,\NTI" <0 D.

�'�N�T.d.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




