
Panamá sõreatará rela<ões dlpl'omáticas
, .' .

) It
-.

rev·' tos netados exister1.�
)WASHINOTOl':l", 14 (OE) CIDADE DO P:>\NAMA, 14 (OE) _ A Comissão Intera- b!tantes' da Capital' chinêsa,
)_ O Sub-Secretário de

.

'Es-, (OE) - O Ministro das Re- mericana de paz, _adiou ines- desfilava pelas ruas de Pe

lado para assuntos Intera- lações Exteriores do Pana- peradamente a sua viagem quím em, solidariedade ne

\ mericanos, regressou aos má, Galileu Solis, declarou de regresso a Washington, Panamá, criticando a agres
Estados Unidos procedente que seu país, reatará suas atendendo a solicitação das são dos imperialistas norte

do Panamá onde conterên- relações com os EE,UU, autoridades penamenhas. A americanos .Segundo a

cíou 'com o presidente" Ro- rompidas em razão dos san- comissão, considerou oum- agência Nova China, nume

berto Ethiare', sobre ' os', grentos acontecimentos do prída a sua tarefa, mas per- rosos representantes de I

\contec:imentos na zona do dia 9 do corrente,' tão logo manecerá no Panamá, 'ten- outros' paises, da América

�Iana1. O sub-�ecretário díri- haja indícios dignos de fé" tando uma' fórmula de se- Latina e paises da África,
lU se imediatamente a Ca: de que os EE.UU. estejam rem revistos os tratados da se uniram aos habitantes

a Branca, afim de íntor- dispostos a entrar em' ne- zona do canal atendendo de Pequim; para participar
lar ao presidente. Lindon gociações para a revisão pedido do Panamá. dos desfiles e reuniões que"

resultados' dé dos tratados existentes. PEQUIM, 14 (OE) - se realizaram na Capital da
'

CIDADE DO PANAMA, 14 Mais de um milhão de ha- China.
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(Síntese do Boletim Géoll!�te,6rolt.
A. SEIXAS NETI;O, válida r<1té" às 23,1..

dia. 15 de janeiro de J 964
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATM
CA MEDIA: 1007.9 .müíbares: TEMPERATU
DIA: 37.2" C; UMIDADE' RELATJ'Vt MEDIA: I

PLUVIOSIDApE: 25 mms: Negativ -;- 12',5 ml'Jf
gativo _ Grupos cumulares esparso /_ chm
to passageúas e ocasionais - Tempo
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Realidade de um Govêrno,
.

.

.
,

Mais Escolas para Florianópolis

__ reve
.

no setor, de combusti-i
,

'>(veis pode paralisar a Bahia
tALVADOR, ].4 (OE)

,

" ,
I

o veículos, procurando abas- coletivos estão ameaçados

Jrevf: elo setor de combus- tecer-se nas bombas de ga- p.e total paralizacão, 'embo-
�eis de Salvador e outras- solína, que por- sua vez es: ra o sindicato do petróleo
�ades vem prejudicando a tão com os estoques qU3,S� prometa substancial distri-

com, filas-imensas d'3'". que esgotados. Transportes buição para os mesmos. O
.

"\'-
.

·1 curHáriós �autistas �uerem 100"/. de aumento
SÃO PAPLO, ,14

.. (QE) . um aumento ,cj.e 100%, 'pode. dependendo sua

1
- ,

rão ,f,m�rar em 'greve. O Mo-' ção do resultado
�1Pi-egados, e empreg�qo:�' Vi.Jp�lltÓJ' já' foi '�e�retaao, reddnCla,,'de' hoje a
s do setor de seguros :ga'!.\,; ';_-.-_�. ',"" '. '",

r!:.i;,· .J�.,)' '\ :. ,..
.

.f.

-di)S, têm', reunião 'inarcatla, :' I '

ra as 15 horas na Dele- ,. ',.,P.RfMiE�'�' Canadense'
Ira H.ogiQtíaT dÓ' 'lraba'fJ�,., . -,' �,.

jm de estudar as reívindí- •

(ões salariais tia 'classe. ""Amanha"': e'm Iondres� Isecuritários que desejam .

rlV jornada da sociedade
J

bresileira de Cardiologia
f A Comissão, Executiva pender tôdas as festividades

d IV Jornada 'Nà8ional de incluidas em seu programa
C rdiologia torna público, social na cidade de Fioria.

em virtude, ';M:,agr� �j;nilp6'Us,<-ili�hten.do exclusí-
.nto do estado de saú·' vamenter o jantar de con..

colega Dr. Miguel S�· fraternização, que será rea
avalcanti, resolveu sus- lizado ,em atmosfera de re.

colhimento e sem pompa.".
�---�----------------------

's, "QUeliios'" d,O'
--

�:n�Oir:UdaevdeoI"-dea solução não lhe agrada·

I_J evitar a g'uerra civil, com

8· I
° sacrifício de seu povo e da Sua terra

sr rlllO !I cumpriu-o o g'overnador Celso Ramos con;
.•• U inexc,edível zêlo e bravura, sem bravatas e

" sem humilhações, pesando suas responsa.-
bilidades, face. à um estado de fato, em
função dos compromissos com a família

.' catarincnse e não com alheios interessesO

del�..!adP.
Le0!lel .BrIzzola, em lon· eleitorais.

ga llalestr aqUI proferIda domingo últt- Não é verdad�; também, qhe no episó.lUo, quan O ,Iludiu a fatos qué remontam ,·dio da prisão do saudoso Prof. Brochado Y
,a ago�to·s tembro de 1961, não foi feliz, da Rocha houve"se omissão p�r parte donão [oi ju. to e, sobretudo, não foi verda .

governante catarinense. As providências edeiro.
...l. • A

os entendimentos das quais resultou o selltf,(.'a, como goverjla�or do Rlo regresso a Porto·Alegl'e, no mesmo aviãoul encontrava·se ele ao lado' .

., f" . que o trouxera, partIram do governadorforcas nlllItares e armadas do C J� R -"-

.

.

. .... (.'.,,0 amos, em pessoa, fora do palácio
�nquanto. em Flonanopolis do governo, na sede do 5°, Distrii-ó Naval.fora localIzado o dispositivo .

... . . .

'

d .' .' " , 'Jun.o ao comando mIlitar "em operaçõesa o contrano a posse, fio contra olji' sediciosos do Sul."
oular.t, dO p:der civil, aqUi: ha.' , É tanto assim, por ,saber dessas provi
�c�a 0f' e logo, pela f�deh. dências ,e desses entendimeJtos, proces.
,utçao, .

lCOU tol�do , na sua, sados muitos na sua presenca,' é que tão
lOS meIOS de- comunicacão I '.

- ,

d t
'- og'O a CrIse fOI superada, apressou-se o

a os e ou ros postos sob ri· Prof. Brochado da Rocha a vir a esta Ca.
. Ao governador catarinen- 't .

t PI aI trazer os seus ag'l'adeCImentos ao sr
a os, o papel de evitar que Celso Rari"ns.

.

01' uma precipitação ,sua, Mais ainda: havendo assumido em
o

-

Brasil. E êsse papel êle, ., ' .

com a ma' t
.

-f
1962, o mais alto pôsto da República, no

d d
IS pa 1'10 lca se· regime da época, o ProL Brochado da Ro.

e .'ora e calorosos,. aplau·, cha, Chefe do Gabineté parlamen
..,tarista,UIVO' guarda partidos de .

_

t d '.:_ .'.
- retornou espeCIalmente· a Santa Catarina

rf�n eds adoPlmao publica para prestar, em Lag'es, comovida home.
e es e po eres; de coman· . _ . ,

'

,

d d· t"· nag'em a memOfJa de Nereu Ramos e, eme 19na arIOS 'd "t
.

segUI a, VIS1 ar ° governador Celso Ra.
mos, lIa CapitaL do Estado.

Teria 'agido assim, nessas duas visitas,
para disUnguir um ,governador "omiso"?
Agradecer "omissões" seria gesto inpon.
sentãneo a um homem da' compostura
moraJ e da dignidade do pranteado ho.
mem público ,gaucho.

deflagra
da mesa

tardé,

PARIS, 14 (OE)

longa entrevista com o Pre·
sídente Charles De Gaulle,
será a primeira manifesta

ção do programa da visita
oficial de 3 díás que

.

o pri
meiro Ministro do Canadá,
Leston Pearson, 'fará a Pa
ris, a partir da próxima
quarta feira. No dia seguin
te, os dois estadistas con

ferenciarão .novamente, mas
em presença dos reBpecti
vos Ministros das Relações
Exteriores.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

venuo·se pr
dade à Con.
liberdade. V
lhe foram Cd

a _guerra civil
ensanquentass
° desempenb
renidade. mel)
sol' que SeU'

,

v

todos os' qu
nacional: de
dos militare

O que ir)
tas, foi a ci

Que o sr. Bdz7.ala deblatere

Gasolina:'
Aumento ,. Niteroi:

::�;,tª:o�:;:�i;kt�l Presus 'e,a�icàm-Se �a� casa· �e :corre��um novo aumento nos p'r�- \ .....
"

_�

ços da gasoliná. DiZ" o Con. RIO, 14 (OE) _ 50 pl'ê· Polícia, já conseguIll l'ecr'p· .

selho que até o m.omento, �, sos 'da Casa de Detenção ,de tun1l':3 \,:10$ del.ent.os, eíl�re Ci' b. r.
nada 'existe de partieul'ar"r- 'i���::Ó\lQ"--CJ'-e,�.n��fi����_see�� ���q,_l���sCpi!:���:���s e n�f\���: Uana ar'a. \1revesôbre o assunto. . " � "

�!�:��i:���� E:ca�:r���C�t� �>��deil� �:1�1:��� es�;l;��: nos Servl·cos de (i'a' càlojamento Interno do pavi- mandando as operações pa- '.
I\t\

lhão l\![,ál'io
.

Guimarães. As ra re('a�tura dos d�mais de· I
.�,' , ,

chaves falsas, foram feitas tentos fOl"lo'ldos Todas as �{

T I f E
· ('

. nas oficinas da própria <.:a- baneü as (d� �.�Pit'Rl"'J�of.rI:�tI1tlei'. '.. ,e e' ,Ones Iij nerg I ��
,sa dê detenção. O Cabo F'a- ":nense, e as baj'cas u , W

�� ';:��O�����l a:��:t��;aC� ::��n�:t.��gia�(:�:dO' rjgorosa- E, le' tr,llica' �l���ll;���d��te��lV�ÇOS bun
. cráticos, Tem caráter de al'.,

Neve paralisou
NOVA/ IORQUE

Governador interino Or-

lando Moscoso ,telegrafou,',
ao

.

Ministro do Trabalho,
denunciando a iminência de

paralisação dos transportes
e dos serviços públicos na

Bahia� em consequência da

greve.

REOIFE TAMBÉM

Uma

RECIfE, i4 '(OEl Os

transportes em Recife pode
rão entrar em calapsô devi
do i1 gr-eve;'dos empuegados
\� compJnhfas·. distribui-
{i:WI'�é, "�l.ille(}�: Siftl!ht�,
'rívadoe. Informa-se que não
há indí�io de solução para
'o movimento -nas próximas
48 horas. Enquanto isso, o

aeroporto de Ouanarapes 'já
está se ressentindo da falta
de gasolina. As' companhias
de aviação, já suspenderam
as escalas internacionais
em Recife. -Idênticos proble
mas, vêm se registrando nas

cidades de Fortaleza e Sal

vador.

Eleições ,para a.

BRASíLIA, 14 (OE')
Eléições para as mesas da

Câmara e do Senado, alem
de outros assuntos serão
examinados na- próxima se

mana, pelas bancadas pes
sedistas que estadio reuni·
das em Brasília.

I

lufanContinua
, SAlGON, 14 (OE) Um

comando vietnamita, do
"lual faziam parte 4 conse·

lheiros norte·americllnos,
foi atacado por elementos

vietcongs, próximo a fron·
teira entre o Laos e o Viet-
nam.
I

,

r

Uma das metas príoríta
rias do atual govêrno é' '11

educacionaL
Tüdos sabem do- especial

I'::tl11 elaborados pelo PLA-·
ME.G: um de' emergências e'

,

.ot;tro definitivo, ambos ata-

cída, Dofs magníficos 'gru- .' nha) foto i, cada qual
';'oS'-escolal'ê::; :..- .urrr na ilha' ,dez saías de aula e U
e outro no contínente � Io- .. demais dependencías
ran. .prograniados, .Arnbos sanas -ao seu perteit
se encontram, concluídos, 'de· ,cionamento, virão acy GIl

vendo prestar· serviços :iá tro. de velha neCeS81Cl

nó presente' . ano l�tiv�, 'com'; ao mesmo tempo em

inauguração marcada. para ríemonatram a atencãc
,). oro

..
xímo : dia" 30 do cor- ':0 Chefe. do E;_eiüti.\

.rente, '.
,

.

, .', dica 3:0s problen1as de
Um d�le� localizado. 'eM. )'ianÓpoJis. )

Capqeir',a:ó? ,e 9� ,ou�ro ná. praio . t

cados , simultaneamente
e111 tódas as diferentes

gíões do Estad.o. Assim, ao

e

empenho do

Celso Ramos
govp.J''1ador
em resolver

re .

de _ vez o magno problema,
possinilítando a escolar+za

ção de tõdas' aé Cr�a1,1.çasicélf'
tarinenses etn...: idade Eis'cd·
lar.

Para islo, dois lJlanos} fo·

.concluir-se o presente, quin

quênio 'admínistrativo. ne-:

nburha ;J;riança estará sem

, escola.

A Capital. do Estado, co

n:;o é lógico, não foi 6sque·

envolvenc.

J

. ElO, 1'1 (OE) - Os trã]Ja-
,

r',ldul't's do grupo "Light"

vertêneia e I erá a, duraç�
de' 24 horas, Foram man'

das equipes reduzidas nl
cntnl,n;il.ll em grl�vc> ao 'pvi·
meiro minuto ele buje, rei· vá:'ios. sel·ores afetH<ios, cJ
vim1icnnuo aumenLo sfllariRI J110do a qtl<� não entre e:

da,ordem de 100%. A para- colapso 9 ab�tstecimento r
NOVA IORQUE. 14 (OE) zo de' mllis de duas horas. lisação n08 setores de gás é gás e 1m,. Clt; comunicaçõ(

- A cidade de Nova Iorque Praticamentp, não wds1:em apenas parcial. Nos setoi'es' telefônicas e os ônibus el
ficou p,raticamenfe parali·

'--

õnibus e alltomóveis nas de Car.ris e Te1eIones agre· t",

ncos.

.sada, em virtude da forte ruas. A nEivJe, que c.ontinua ve é' geral. Os 'telefones es-

nevasca que açoita .a regIao caindo,.iá atinge a mn.is ;de tão funcionando a búse de ....-,..---,.;;;...--------

ol'iental dos Estados Uni- quatro met:r;os de altura, -j)uterLlS, Todo); u:; pl',)prios
dos. Diversas cidades r.on

'

da Light estZlo guamecidos �IOV.O' .Sa1ário.t-inuam isolad'as, 'enquanto _"

l)or contingent",s militares. n
milhares de pessôas estão � :�['eve abrange ül,111hem o

retidas nas estradas Em pessoal do' ;:;e"vi,,'o 11! lroei :'1-
alguns pontos, o acumulo dê Ja j r vai ao tko, <O Ln,mworre pacifica·
:neve chega a atingir ':I altu_; mente
ra de 4 metros.

'

Nordeste' RIO, 14 -{OE) _ Contirnw
NOVA Y<?RK. J4 (OE 1 - ,,,,. .

'

8 greve deflagrada' ao pri-
A' pior' temp(2stade de 'neve RIO, lA (OE): --' O J,VIirHs- meiro minuto de hoje peJos
dós últimos 25 arjos ql.\P tro da Guerra, Gnl.· ,Tai,r trab!Úhadores em Carris, te ,

.
",em caindo na l'egi�o norte Qantas' Ripeiró, marcpu em lefône. enêrgia elétrica e para

; pos 'EE.Uu.:'desd� doming9,l ))l'inCI-Plo lX\J·!;t, 18 �v "o .. Á:, da)l .11�,t ;, e"· i �nt().

:'��'�Ia!�z��á $\\n,�';' que tO;é�J; \ "(Qrr�l)�,�"�::.;(l 'fnieiu di.!" ,�"\lil
. C/an: 10.9%)é(�·�âi4t,3 \;,.ir,!.,�.·.;,�,i:;.bl'{.,.•.•.,'..,,'.·,'.··,·;,:.�,·�.,'.,·.:.....'.V1""'�'�:":tt.:.(,J'": :),';\j,l�.e::���-â';�,�" ">. ,�yy!t._ "�l"r,,'r" �n�!,)ÇfhX,��?�,;�.�Jt,t .,iY·" ,r, ,<- 0';'''''-'''' " ,!�,' '", "':-''''

1... I
.

""'..t, f.lii.'J>�����r: ,- � "'� �!X\1l:,,;....' \"', ii: ,L

Minimo
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las Luiz de Metleiros Prade

� REDATORES
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Pedro Paulo Ma.chado
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COLA.80R�RE-S
'

-reíros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
;0". '-Pa�!:> .Lago - Prof. Fernando Bastos
f� Alcides Abreu - Prof. Othon Gama
a - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
Costá - CeI. Cid ·Gonzaga - Major Ilde
Juvenal -.Walter Lange ,_. Dr. ·Flávio Alber

e Amorim � Arnaldo S; Thiago - Doralécio
e§ - Prof. Osmar Písani,

.

Cr(\JÜst'ls �ociais .'
Machado -' Lázaro Bartolomeu

• Esportes '

Nahas - Maury Borges Gilberto
lo,(
( Artes Plâstlcas

. rancísco Hamms -'George Alberto Peixo-
. Th'lI\ Marbouces

'

.;td_
Crônicas J

_de Souza � E(�son Nelson de Ubaldo
-

�aldas Filhe - Márcílio Med�iros Filho

\tldeira Bastos - Luiz Henrique da Silo.

Panorama Musica�
rvalho.

'

Ar�es e Letras
Miguel - i éricles Pi.�ade Silveira de

'l!. \- Economia'
i) Moritz EQui�e Fac. Ciências Econô-

._- IIm.àl',Carvalho. '.
Notícias da Policia Militar -

Major Edmundo de Bastos Junior
Inforllla.<;ã9 Agrícola

Pr�vidência 'Social
A. Carlos Brito

REPRESENTANTES
'''''Qões A. S. Lara Ltda. Rio (GB) Rua.
\ntas 40 - 5° andar,
- 'Rua V,itória 657 - conj. 32

�re - PROPAL - R. CeI. Vicente. 4.;6
'izonte __: SIP - Rua dos Carijós. n'

o/ldar..
� correspondentes em t�r'�s 0<: n"!:.micÍ
r-;"'.nt.a' Cl'Itarina -' ; .. c:; mediante
de acôrdo CO'11 a tcü.>da �1 vigor.

4.0lJO,�� - VENDA

'çã,1'I "'"i,, �,(' l'('SlJonsabiHza uel(1s cin,cdtos
as�in.adol> )

ola lécnica de· Comércio
!� v

"São Marcos"

Ano Letivo de 1964

\,EDITAl
" -:- ColegiaL de Comércio (Técnico em Contabilidade)

Ginasial de Comércio

ao Ginásio - Inscrições de 3/

a.li:mção das Provas dias, 17, 18, 19, 20 e 21

�mes de 2" época e de 2" chamada - inscriç' ões

1'64
. R.lização 'das provas. mICIO dia 5/2/64
fATRíCUJ.,AS - rematrículàs '(neste. períopo não
.110S alunos novos a não ser )\lara o 10 'ano colegial

'co) até 15/2/64
Jo .3 alunos .de 1�/2j64 até 26/2/64
fníclo do ano letivo e das aulas 28 de fevereiTo
. orianópolis, 8 de janeiro de 1964

Célio Barreto
'

Nerêu do Vale Pcreir\.
Diretor

24iÍ/B4

,

Participação
tônio Manoel Setubal Viuva. Dona Maria da Gloria

Damasco
SetubaJ

ticipam ao seus parentes e pessôas de suar selações
ntrato de ca3amento de seus filhos

.

Lêla e Roberto
,

Confirmam

j.Jlf()TE,IA SPus

OLHOS
use óculos

bem adaptados

atendemos com exatidao
suo rece'ita de óculos

ÓTICA ESPEClAlIZAÓ;\

M(1)ER.NO lABORATÓRlO

(Do c!)I;J!es.

dia 21 de, I\e
zembro realízou-se nesta cida�
a sessão, solene da tÇ���� lIe
Vereadores daquela &9mnna
da Serra ,lUu:a .1\e.J:.�:ui ",,'ll;treguett
Os primeiros tit,,*,s de cida�i4os
honozlfícus "OS ei�Q.J:es Ma.reiel
confru;e a Hilstres iig_�ali,J!�
sua história.

R�lJRie\Os qs PIl(leJ;CS �ec1J,tlv�
e legitllativo do Munic�to �om
a presença de -tõdas aS;�Ffresen
tacões das' entidades _tocaiS. pr7
cetleu-se a' entrega idos' titrirl.s

. í '.'

ronortffcos ,lOS senhores MarCial

Terra; Mário Ltma Beelt: Marill'
no de' F'reítas beck; :HéIi� ,Fer-

I _. �

nandes e )\1anoelito de, Ornel!:,,-;
.que foi o autor da monografin
ç'Tupanciretã'n qUe _ a' hístôrta

/ ",

do Municipio. O orador referiu-

se a um por Um .dos seus: 'cem

panhelros de homenagem, recor.

dando episódios de sua vida na

terra qUe lhe co�f�ia no mo

mento a cidadania-honorária.
Beú discurse foi 'Um retrospecto
emotivo do .que ocorreu em T.u

panciretã há 3Jí anos passados

quando o então presidente do Rs"
tado dr. Borges de Mere�ros con

cedia a Tupanciretã sua autollo

mia política.
soo sr sds dp utdd m�mmmhhh
O, recinto vivamente emociu

,nado peJas remembranças do

orador qUe falava dentro da ('a,

sa que ,f(ira sua e hoje pref!'itu
rjl' Municipal aplaUdiu de pé ao

.término 'da oração -iodos os qUe

naquele momen_!;O recebiam seus

títulos homorüicos.
O esCritor ]\[anoelito de OrneI

Ias inaugurou a segu�r li ,Escula

, ......

.D. Neuza e.it �oite .:fa�ou �1I -so

lenidade da 'co�"i\o �e grau

1)11anllo ,pl!e§idiJl as eerjmôllÍii�
Q,t fo.rmatp.*iJ..t
Visitou coru ó preféito fuunf,

dllal,.w'das as obras qne, mar

cam o impressionante progresso

�la<.t.úela comuna da Serra rio_

gr�se. O escJ;'itor )\fanoeli

W de ,ôtneUas g,",e zeceheu de
"

,

SUai terra adotiva as maiores 110
.

t ,. r .

menagens estava aCOlupàDhado
pelo dr, Mariano de Freitas

Beck. " "*
.�à U!

Mifl;g.ério da fducacão e Úllfuril-

1

Universidade de Santa Catarina
',{ f .

faCilidade {je Fjh)�ofja,
,

,...,

Ciências, Letrlls
WJJAt nO. 1/64

A-hJ:e inscrição aos ;II - O �xame de sutí
�es de Sutíciênoia cíêncía cQnFtaZ;á de duas
de 1964_ partes: a) verírícação de

De ordem do Sr. Diretor conhecimentos nas dísciplí
da Faculdade de Fílosoíía, nas que o eandídato preten
Ciências e, Letras da Uni- de ensinar; b) verificação
versidade de Santa Catari-

.

da capacídade didática.
na e em atendimento ao que: ' III -'- Haverá exames de

dispõe o art. 117 da Lei' suficiência distintos para
n- 4.024 de 20.12.61 (fixa as o 1" e 2" ciclos de ensino de
Diretrizes e Bases ela Edu- grau .médio, sendo 8. sufi-

',cação Napionàl), e de acôr- ciência colegial válida para
do com a regulamentação ambos os ciclos.
dos ex�es de suficiência, IV - O mesmo candidato
Parecer n" 345/63, faço pú- pOderá submeter-se a exa

blico que, de 8 a 31 de ja- me de sufiência para o en

nairo do corrente ano, das sino de três disciplinas no'
13,00 às 17 horas, estará máximo. I'

�berta, na Inspeto.ria Sec
cional de Florianópolis, à
Rua Visconde de Ouro Plie·

to, n° 81, a inscrição aos

exames de Suficiência para
professor do Curso Secun

dário.
I - O requerimento de

inscnçao 'será dirigido ao

Diretor da Faculdade e se

rá instruido com os' seguÍl1'
tes documentos:
a) prova de ·identidade;
b) prova de nacionali

_elade;

c) prova ete iclad'e mínünR
ele 21 anos;

d) prova de quitação com

o serviço militar, quai1do

V - (Js criterios de jul
gamento serão préviamente
estabelecidos pelos exami

nadores, devendo o resul
tado do exame 'ser traduzi
do pela menção "habilita-'
do" ou "não habilitado".
VI - O. candidato habili

tado- receberá o certificado
ela disciplina ou discipli�as.
em que prestou exames.
Para que chegue ao co

nhecimento dos interes

sados, lavra·se o presente
edital que será, na forma
da lei, publicado no Diário

'Oficial do 'Estado de Santa
Catarina e afixado na Secre

taria da Faculdade de Filo·
brasileiro; sofia, Ciências e Letras -da
e) prova de idoneidade Universidade de Santa Ca

moral, átestado por du�s.- tinina e na Inspetoria Sec

pessoas que exerçam' aHvi- cional do Ensiço Secundá-

��s educa�ioPfis 'ou' .!)O' ',riei. i
autoridades competentes; ,,�. ,,� (

- or

f) sanida.de física e men- Secretaria da Faculdade

.. r

tal atestado por serviço mé
'dico social;
gj 'compr0vante forneci

do pela Inspetoria Seccio

nal, ou órgão' 'equivalente,
de que não existem; na 16-
calidade, professôres legal
ment� habilit'ados para o

ensino da disciplina;
h) prova de conolusão de

ciclo colegial ou eÇllfivalen
te.

de Filosofia, Ciências e Le

tras da Vniversidade de

Iilanta Catarina aos sete dias
do mês de janeiro d'o ano

de mil novecentos 'e ses·

senta e quatro,
t
Aurora Goulart,

Secretária.
VISTO:
AHibal Nunes Pires,

Diretor.

"PRAIA "DA JURERE"
1\ GHURRASCARIA NA ·PRAIA DA JURERl'!! ESTÁ

FUNCWNANDO DIARIAlI4ENTE, ATENDENDO ASSIM .I!
TODAS AS PESSÕAS QUE PARA LÁ SE DIRIGffiEM-

Ajudado pelo vento su� que 'soprava no mo

mente embora em rajadas frácas, irromp,flu, onte-on
tem um incêdio de grandes proporções no Depósito de Ma
àeiras de propriedade dos. Ifmãos Bitencourt situado no,
Cais Badaró (fundos-praia)"

.

Graças lao trabalho dos :'denodados soldados do fôgG,
o nosso valoroso e prestativo: Corpo de'Bombeiros, foi pos'
"ivel isolar outros prédio� ameaçados. "

As viaturas da Rádio Patrulha igualmente estiveram
presentes ajudando os trabalhos. FeUzmente não hciuve
vítin:as a lamentar. I

Os prejuizos� entretanto, ,ioram vultuosos,
.

A
;lconl�C;;7f017tos

\
\.

SOciais

Vírginia Maria ·e Alfr,edo marcaram casameníe
cootecendo em nessa cidade mais urna:_ "Jornada

.

\ j
. 8fasi�fa de CardioIOÍJ·istas.

da do sr, George Alberto Pelxo1.- Com- elegante jantar na re ' nis Clube.
sídencia do casal sr, e sra, Os

n:y Ramos (Irene accutecen o

noivado de sua filha Virginia
i)fat'Ía com o sr. Alfredo Eicke.
O mundo social da cidade de, J
tajaí reUniu na residência a rua

Blumenau 77 para levar Os c,um
prtmentos as, destacadas fami

lias Ramos e Eícke,

'-6 - grande salão na !lede nova

do Clube Doze de Agô�to a on

de será realizado QS quatro baí

les de carnaval está em prepara

ttvos para a decoração que ·terá

Início 'na 'próxima Semana.

7' - Num luxuoso aero-WilIys
deu rapida círcu lada em nossa

2 _ O Comandant� da Policia Cidade ô credênciado medico de

:M.i1�tar Coronel Antônio de La- Itllporan�'a dr. .José' Ramos

ra :6.ibaS logo 'mais em solenida Maia.
de no ,Co.lllando com a presença
de autoridades ,dará o' nome-a
um Batalhão de Coronel Pedro
Lopes Vieira.

3 - No grande baile dos Artista

11romovido pelo Departamento
de Turismo do Rio e Departa
mento de Relaçc.es Publicas il"o
Hote} Glória dará presença OS

famosOS nomes do cinema Ame
ricano: Gregory Peck;: Fred As

taire; Ging'er Rogers, e )ndy
Garlandi dia, 1° próximo.

4 - O casal Deputado ilr•.Jo
sé Eliomar da Silva pro"_etem
em SUa bonita rt'sidência na ma

ral'ilhosa praia d� Cabeçudas
Um jantar a Um grupo de amj�

g'os.

•

5- FOmos informados qe o i-

lustre �r, dr. Aderbal Ramos (h,

Silva na cidade de I.age� foi ho

menageado cOm eleg'ane CoeJ.
,tail nos salões do Serrano Té'_

16 - A 10j a, _ "Moveis Cimo'"
'na pessô:t do sr. Roberto Bessa

dos qUe discutidos moçoS de -

'1 tgentl m� e colaborando cOm a

,noSsa soci!'dade deram nota aJ- \ 'prOmoção do Clube Soroptimis
'ta com sUaS "bermudas'" na ta oferece Um Cheque que será,

o prêmio Cidade Florianóp'olis
para o conCUrso das' fantasias
do Carnaval Carioca' pela pri.
meira vez em nOSSa cidade.

s - O Casal Fer.nando Faria

,(ZI1!ma em sua residência recep
donou Um grupo de amigos 11a.

'ra um jantar americano em hú

.menagem aO senador Antônio
Carlos J\:ondcr R.eis.

9 - De viagem luarcada para
Concórdia onde recepcion'ará
(I Governaâor Celso RamOs o

senador Atilio Fontana.

10 - Dia is na sede do Cluhe
Doze -1Íf' Agôsto a rUa .Joã� .ein

� o 1° Grito "de Carnaval daQl.Ie
Ia sociedade.

11 Tambem fomos infOrma

"sorveteria chi.c-:-chi.c" na rua Bo

12 - ContinUa aconteCendo
nas reuniões sociais aconlpanha

Ainda' a ;Zona
NAÇÕES UNIDAS (Nova

Içrk), 14 (OE) - A Comis
são de Paz da Organização
dos Estados A�ericanos,
anunciou oficialmente., a

criação de um comitê misto

panamenho-norte america

nó, sob a presidência do
embaixador Manuel Drujo
do Chile, para éonhecer os

A- I,

-ot a bonita paulista Maria Luíza

13 - No próximo dia 17 nos}
salões .1\0 Qu,eJ:ê.ncia Palace a

co,nl;el;lttá ,j,;lnl;jlr dançante prQ_'
movído. "ela' As�ociat;ão Catari,

"

nense de Medicina quándo 'se rea t
lazará mais uma "jornada de

eàrdlologíatas do País"'.

14 - PJ:ocedente de São ,Paulo
circula em nOSsa cidade 'Ma�co

Ántônio Pafm Vieira destacada

figura' da "�V'" paulista.

15 - Continua a animação e en

tnsiasmo pela arroj;tdll, promo

ção do "Clube

soroptimista,/
__

qUe é- a festa "Noite do Pierrot'

com a apresentação das luxuo

sas' fantasias do Carnaval Cari

ca. Amanhã divulgaremos a co'

missão jU.Jgadora que apontar��
as mais lindas fantasias para

us, pr&mios: ;'Cidade de Floria- Jnópolis'" e Estado de Santa Ca

l,'tarina. Sera bastante concorrida, ,I
a noite do próximO sábadO nos "

salões do Querência Palace•

do Canal
problemas de ordem. :públi- ,tes 'entre a zona' do canal
ca e de vigilância dos limi- a República do Panamá.

Ensacadofes continuam em ,oreve
RIO, 14 (OE) - Continua

a greve dos ensacadores de'
café nos port�s do Rio, San-

tos, Paranaguá, Angra
,Reis, Niterói e Vitó:t:ia,
je haverá nova reunião e

tre as autoridades e rep
senlÍantes dos grevistas.
senador Nelson 'Maculf
pi:esidente d� IBC atu�co:qto mediador par!}m ,
sação da greve. <\ a..l )

, \ chJ �

<M-é-di-co-s-q-u--\..oe
. '\ u�L", �

�

q

rem ser
:;

aumentados! .
RIO, 14 (OE) - 0/ mé

dicos do Hospital dqS :Ser
vidores estarão rf{Irudos
hoje, para inicio d�Jcam�a
nha, visando a �paraçao
de seus

venCim��os
ao dos

'prbcuradoresf 'campanha
terá o seguinte ogan: Para
um médico as .sUr bem, é

preciso ser bem ssistido.
�----�.

I

Inf.ensificada a pressão Árabe'
.contra tsrael

CAIRO, 14 (OE)
mentou-se nesta -Capital que
a reumao de cúpula da Li

ga Árabe, tem _ o propósito
de atrazar o prográma ii>'
raelita de' irrigação do rio

Co- Jordão, pre-:isto para essà
primavera. Acredita-se. que
os países árabes, intensifica
rão sua pressão política e

econômica contra o Govêr
no de Israel.

.- (ftt�RO-

------�--------------�

Caçaaa aos fugitivDs d.a ''lemos
de Brito" tOAtinua

RIO .. 14 (O;E) -:- Soldados
da polícia continuam no, en

calço dos quatorze perigo
sos fugitivos da � pe..nite.nciá·
ria de Lemos Britto_ A polí-

{(,

cia infor!:l10u que espera de
ter os fugitivos nas proxI
mas. horas_' A 'noite passada
ocorreram tiroteios, entre

poliP.ÍA.is � os cr-4min080s
evadidos.

BAR-

R,ESTAURAN,TE
CONF.EITARIA

LANCHES
'·1112.l'A',� IA'

/�'
I

TURISTAS OONTINUAM VISITANDO NOSSAS ;PRAIAS
C')ntinuam chegando á Capital, muitos tUJ;istas de vários

l':;stados do país e do interior d� nosso próprio Estado a

lraié'os pelas belezas e confoho de nossos recantos ;maravi-

:hosos bem ;-omo os do C1n,tinente. !

CUIDADO COM OS GA$TOS EXAGERADO DE-AGUA
1)...5 autoridades estão cham�ndo a atenção dqs consumi

- aotes de. !J.gua para que não' gastem exageradamente o pra-
en.t cioso líqui.dQ atendendo ao aumento das construções de ta=-

U1\[ DIA DE ENLOUQUEClm . .

l, .d �,,��tu,.reza nesta Capital,' �:"i �jCensura: até 18 anos. "a das coisas que deve acabar é a da lavavem de -

-- ve�s que se procedem até nas praças e ruas COm.I�teS-
perdiçio de agua.'. r<' \

Deve he.ver uma cooperação por paJ;'te de -todos.

BP'
/
UM "VELIENT�" DA' TIROS NO RESTAURANTE "CG-

RAL" 'Na 'madruga(l.a 'de ontem o "Cora!" restaurante e
\

.

oar recem inaugurádo á praça 15, foi teatro· de exibicio-
ismo ,de um ',indiv:iduo dEl) id�ntidade desconhecida, . que

.

/\., "feridoo'bar,. sendo

00 DIA

3 e 8 1/2 hs_ ..

Lino Ventura
Sandra MiJo

EM
.

CAÇADA NO ASFALTO
, Gensura até 18 anos

-

Ritz
às 2-5-73/4 e 93/4 hs.

.

Um €spetáculo inédito ,le

emoção e beleza!
14.750 Kls percorridos
em pleno sertão!

,

TERRITORIO XAVANTE

/ EastmàrtColor
Censura: até 5 anos

Roxy
•às ,1 e 8 1/2 ·h�.

Um espetáculq inédito de

emQção e beleza!

TERRITO�IO XAVAN'IE
, EastmanColor

14.750 Klms. percorrid.),>
,em, pleno sertão!

ICensura: até 5 an:)s

\

- BAIRROS
gloria
às S 1/2 hs.

Kenneth Moore
Daniel Darrieux

•
EM

FRUTO DE VERAO

,I EastmanCDlor
Censura até 14 anOS

I

. , �
tlnoerlO
às 8 Í/2 hs.
Jean Sorel

Lea Massari

.,

raJI
às 8 1/2 bs,

,

� .

Peter Finch
Angie Dic"kjns!?D.

BM
, :OM'}EiAIo" EM DEU"
":

,)... - :.-(", 'i' ._):: .... -.,:.y.N,�_ ..
'�

.."....,.,.=�='_' Florianópolis
Rua" Trajano 27 Fone'

\
.

{

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

bios em, 24 horas. a qU<ll-
:quer, preço, por-ém- 'fran�
·co-a.tirad?res· de posicões
ocultas,

.

continuam dis,pa
rando contra as patrjjlhns
militares Ontem houve

11.0YOS, crimes e :;aque,.; em

,c�sas '. comerciais. ernborn

o dia tenl1a sitia mais tn'1'
quilo que os anteriores.

do de 75 mortos ii mais de lidade nesta cidade,., -em

uma centena' de rerídos q� pêse a continuaç{o d�'l'
i;nfol'lmaram 'ontem círcu- crimes e da pilhagem. A

los oficiais. Versões nâo cidade ainda, está sob os

cOnfirmada's que circulam efeitos d'os graves distúr-
nesta cida'de indicam que bios que degeneraram em

o número de--mortus' é mui massa organizadas. O Mi-

to maior. 'Além disso, cêr- nÍstro do Jnterior. Gulza-
ca de 73 ...mil pessoas -tíc-i- na nesta cid�de· prometeu
ram Hem teto e Os bornbei- riJàJ Nanda, que se encon-

ros regiatraram 336 eha -, que pará têrmo . aos distfl�'
ma-Ias nas úl.timos quatro j ------------'------"-------.-_.;:......-

'dias. O Primeiro-Ministro 1:cCOI:l Te'
.

d [
,.

de Bel)lgala O�idental, P. ,L.J' hl
..

' ·crnca .' e ' omef:CltO
'C. Seri qualificou de ca- (ENNA' P"'R'EJRA"ta"trófi�. a. '''ituaéão em. J

. t':I'
seu Estado, .onde a univer-

sidade, ICscolas e colégios RUA 'TRAJANO, ,)
'fecharam, os

-

exames i ro
'ram c?ll1celadc.is, a Bôlsa
está paralisada, Os viveres
é;;casReíam" d. distribuic:'í.o
do leite é feita.' irregular
'mente e· em geral, os prc-:
ços aumentaram dei 10 a 50

. por cento. I ,,'

CALCUT/t. 14 (OE)

de distúr-
bios entre �indus e mucul
111anOS deixaram' uni sal-

Curso Prepafatüri� ({)nHnen-fe
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFES,SORES
DE DA'l'ILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O' ANO
DATILOGJÚFIA

.
:_ Baseado nos mais modernos processos pedagógicos.

_ Djrigido pelo I. .

_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DIURNOS e NOTURNOS

Faça sua inscrição a Rua Dr. Fúlvio Aducci.t antiga 24 de

Maio, 748 - I" andar
Eqllipnr10 C01'n máquinas novas.

.

EDITAL

CALENDÁRIO PARA O ANO DE 1964

llsina de AtucaJ Iiiucas S. A ..

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAofmiNARIA EXAME' DE· ADMISSÃO' .

Inscrição: de' 20/1, a 31/1/1964.
Realização: de 1012 a.13/2j19M

8[\0 convidados os senhores acionistas desta sociedade

para a assembléia extraordinária, a realí'zar-se em sua séc.
-..

'
. --

de social, sita à rua Valério Gomes, s.n. em São -Loão" Ba-
-

tista, neste Estqdo, no dia ''26 de janeiro de 196�, as quinze

noras, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Apreciação, discussão e votação da proposta .da di

retoria sobre o aumento do capital social e consequente
.

alteração estatutárta.jbem .itssim o parecer' do conselho fis-
-

cal.
.

.

São João Batista, 14'de janeiro de 1964,

ass, Eduardo Lacerda de Almeida Brennand

EXAME DE SEGUNDA, ÉPDCA
. . ..

'

.

' ,,-. .'

Inscrição: ,de,.20/1· a 31/1/1964

Realização: de 3/2 a 7/2,/1964-Propagam-se . .as

lTIU<;<:lS
EScal'C1-

\.)[n deles, dos' ruais importantes. ·e a' riqoresa
, selecao das. madeiras de 'lei'�e'm.pr'egad,!s. �

,

.. trnbuia, jacarandá, cavluna,:'�mefldoim;:- mar.fim
e outras, além de receberem tratamento especial
e cicntríico. passam "ainda p,or .

uni'a rigoro:sa. se- ,

'.

lecao, assegurando .um :e!ey�d:o ,paclriro qua,li'c,tj,vo,

" � náo é só I
. Há militas Qui;o; Írlati'�os' q�;, jrsfificarn a

sua pl?fel'énciJ pelos MOVEIS,'CtMO.' Enire êle s. ,",i\e,
Acailarnell!o esmerado, CO!'I veú',,,,: :,' base' de �irRO-

CELULOSE, niantendo b brilho e a beleza in�onÍl'''"'VelS
dos MOVEIS CIMO, alem de impermeabilizar as supcrticres
. Aplicaçáo dé compensados de tabricacào propria e de
l' -qualidade. .'

.

. Utilizacào de estufas especiais para a perfeita aecaqem
da JOludeiía. "

E mais' . .Téonicos experientes. e renomados e;!u.j,m e'
. picHam os maravilhosos modelos do, MOVEIS Ci'(,(} .

�(;:�lpHJ nrodof.nos ...

·

sempre pratrcos .. , 'sempre denotaruln uru

fino t(H\J8 artistico.
-

.

- Esclarccnrnos tudo 'isto. pois achamos justo que voce

sai;'" por
'

que prefere os MÓVEIS CIMO.

'MATRICULAS ÊARA-: 1964
_

Para ofi alunos que fre,gue�taram a E-sco'Ía no ano de)
i963:

..
.' .As escaramuças surgi

.- das êntre hindl�s e mao
.metano;;;, .provocadas pelo
roubo de uma r'pJíquia sa

grada dos' muÇU1ma;lr;f'
na Cacrernira. se propaga
ram ontem R

..
cinco barr-

. ros (lo sul dest.a cidade e

a polícia se víu obrigada ::l

intervir em vál'ias ocasiôp,;.
A situação s'e agravou em

,Nádia, um distrito de Ben

gala, Ocidel1tal cnde a li,)
,licia disparo� repetida..;
vêzes e foi ilTipôsto o to
que de recnlher � três aI·

deias. A tare{a ela' políCia
é- extremamente difícil"
ra.zão :\}ela qU'al as med:
d"lS tomac1as para gámn
tIl' a ol'dem ',foram inten
'sificadas e· são aplicadas
·rigorosan1entÉ:�. Os bairrlJ;;

mais atingidos pel'Js acem'�'
tecimeritos ehão, sob I)

c0Dtrôle de rbTÇaS do b"-

de 20/1 a 14j2!196�4 >

Para os NOVOS ALUNOS: :
de, 17/2 a 29/2/1964 , .

SECRE'1;'ARIA - A Secretaria da ESCola estará aberta

a partir do dia 29di' janeiro correrite, onde os interessados

obterão- maiores informações.

asso Valéria Gomes ..

asso Cesar :;3a,stos Gomes

css. Maria Gallotti Peixoto r i\f..1SÉM)O PRECO.ÇIMó' trvi,QUAL(;)UER ESTADO ,BRASI�EIRO:É SEMPRE o M:t:IIS COMPENSADOR,
.. .. �17·1-64

.'MÓVEIS.CIMO 1i!lta Illinfiltudl'
1

..

_..o
'�' ..

'

Ur . --
. Estreito, 11 de janeiro 4e 1964----------�---------------------------------

1

TAC�rRUZEIRO DO SUL,
Nàvos Horá6os dos CONVAIR 40

'

Direto a São Paulo e Rio de J.aneiro
. ,

3a. 4a. ,e 6a. às 11,45
DOMINGOS 14,415

PARA
PORTO. ALEGRE
3à .. 5a, e SABADOS às 10,30

" DOJVIINGOS ._ 11,15

fAC-CRUZEIRO D'Ü SUL - SEMPRE
UMA BOA VIAGEM

.. •..17& s·S
.

--_.�-_.��._�',----�..�' � ..._� -�-

Cónversacões Preliminares
da con'ferência sôbre Chípre

LONBRES 14 (om

RUBENS VICTOR da SILVA - Diretor
18-1-64

Curso ANTONIET:61 DE BARROS
(Externato fundado em 1922)

Alf�betiza e prepara para os exames de admissão ao Gi·

násio.

Matrícula: 27 a 31 do corrente.

]CIorárici: das 8 '�s 12 horas,

Endereç,o: Fernando NIachado 32 (lado)

Professorde furas Biblkas
....

-

,fJ� I)OÜGOS' .dias mfrenton 'I?0Va viage.rrt para b Sul do

J<:;stado, o já. çonl1ecidü Profe.ssor de C�ll'as Bíblicas, a fim

(le. com- bilS�. bllbliça' curar, difel'entes ,enfermidades ou do·

onças, como aÜlque epiletico, reurna,tismo, bronquilp.; em·

!:1l'ingn8s, .fumo, jógo ou outros ,vícios; feridas, t'czemns,

t:lI1piJ��em. 0;.1 out.�'as d(��nçáS ;da, pele, i'�gado, eS1Ml::r;::
r01;U('<lO, ]'1115, bex!ga, urma, casos:' de sennoras e spnh()�

_
ws: pel'tulcbacôes' espiri.tu:iis,

.

má, sorte ou transtorno na

'"iela ....::: .quer n<\ família, quer no trabalho. Até os crlJ)e!os

brancos 0\1 'gl'izalhos voltam a cor primitiva ou nr>l'11'I':ll.

Revela<;ões· ou interpretação de sonhos; enf'im tudo

quanto .concerpe ao 'pr,esente, prlssado e, ful uro,
,

-

..O;:' doenles ou qne .sofrern outros males ou cil'cnnsti'\n

('ias, em cÜferentes loç:alidades, são atendidos no segu in te

it"inrrú1'lo: .

At6 9 ele fevereiro: Aral'[jnguá, Hotel Ideal, Av.

A ,Grã-Bl'etilnln. Grécia .�

TUI':juhl' inici.al'am cOnver-
'. ,<I(.�Ões di�)j')má tirar-; ex-

trn .. oficials e111 11m no.'."O

,
esfôcr:o l;)a "a' 'r'e801vc1' ,:).

Cl'i.,f' de 'Chipre. O Cha;,:'
,ele!' britânico, R. A. Bn.:..
'l'ln ç8n.J':'!·l'ndl u· i",je ':I��-I
m('l�te cOln seu ("nle!!;:1 tur
C[I, FCrUl1,]D Enlin',' e 're
eebf:lI i!rpols':'l Ch:lll'Cr](:r
gJ'cgo· Chl'isti:.lne P:1hva�,
a flm de rl��Pltt:\r. as h:-u::es

d:-l conf('rêr�r-iftJ ofiri:ll. só..,.
bl'� Chjpi'(" qllt' �r Jl1iciará
hDjr n(.�I'l . (':'1)11:1.1. Cír
culos dig'!1')'O de ('n\jitn in-.
fOI'1J10l':1m qnr' os tl-[,� ch�n
ccl�l'es annliS:ll'nm flq 1)(1-
si('õf'� anbgôni(�[Is cl<"s ri ..

pl'iofns gH'�OS (' tlll'CIIS,
brm. CnIno o fn111rfl (1()'3
tmbd0s· 'qur r}01';1111 a 111.
drpf:l1rV:nria ú ilh:l c "lia
constituição. o Minisl1'0 , Ir
R0]açõe,o; rO'l)' a "Commof)
·WO:1,lI,1'''. Dnncan

'

8:1]1<1y,-,
pflrticip0U também ela:;; '.

COIWf'rsu('õrs 'dA ol1tprn, 0
Iplano . Ibtilflniro conc:iste
em flue, i'mQdiathmcnt� q_

pós 8 seSsã0 in,nlgur;Il"'>.d::1'
cnnfel·ência. Beja d(',:;igna�
da lllnu éomissão, pl'f'sidi
ela por um rep\'rscntnnte
da Ing1�"'p'a e inlrgr:1dil
prlos clrft"gfldos de {lI]YlbflS
'as - ,comuni(lnrTcs ci.priOIc1','\',
qll\ r]f'VC1'lÍ, ::ml'f'scnl':q' in
fOJ"mn('õ�s' peri6dir.::1s à ;:'1:'1
frri'nrja.

31·1·64

M'ISSA DE 30 DIAS
l�t01nN'D� DI, MONJ\ltCO GANZO

xército.

.:o=. _ -,."..�

.' ContinUém1 o,s (''limes €'

Pilhagens A família de Florinda Di MQnaco Ganzo, convida aos

;:-'a'rentes e amigos para a missa de 2.0 dias que fará ceIe·

traI' em intencão de sua alma na dia IB de Janeiro, quinta
�eira as 7 horas na Catedral MetropOlitana. '

Por mais, este ato de religião e amizade a família sen

dbilizada agradece,

VfNOE ..SE .'

\
.

Vende-se uma' Bicicleta marca CEN·-.
TRUM em estado de nova, Tratar. r..o Salão

Dó'-Hp-.Mí, com .T:'lir -:- Prp.�o CrS ?5,OO()j�[l

BICICtETA O estrito cun!primen�J
do toque'de 1'ecolhe1' às 22
horas e o cOntrôle que exer

ce o Exército estão facili-
tnnrlO c 15·1·64

Rui

l1iJi Bfll'l)osa.

De 1.1 a· 23 de' fevereiro: Criciuma, Hotel Novo Mund.o.

De 25 a 27 de revel'�iro: Urussanga.
De 1 a :'l de março: Sal11;'Ana.

De 5 a R de março: Barro Branco.

De 10 a B de março: Laura Miller.

De ]5 ao 22 d.e 111:11'(0: OJ'leãi:1s, Dormitório Boa VistR.

.Di' 24 a. :10, de março: Tubarão,. Hotel May,
esquerda elo rio.

mUl'e;elll

De 1 a 4 de ,abril: Armazém,'
Dl" ;, :1 fj chi abril: SangaMorta lem casa do sr. Teodo-

:'0 Schuhmacher. ",.

---__._-_.-�_._--'-

_---_.

---�-- ----=-=..:.=----::-:---
-----_: -------=---_.

T-�._.���-_ _-��-�--C7-:.. -�-��=M�;f����.__ o

�-:-·-:-�;Jv'�)),'_f. :-@�tl��<=:
* BELO HORIZONTE 1s; _'

_ ,11�j -�-i=-�-=
.. RIO DE'JANEIRO � 61_:--=�-='
* SÃO PAULO'

'.

.__
.

-

* CURITIBA
* ITAJAí
'* FLORIANO'POLlS

.

* LAGUNA
'* TUBARÃO
* CRIO/UMA
'* PÔRTO' ALEGRE

.. ,- - . - -

_"' --_._---------- ..

pe 7 a 10 ele abril: Pl'tlia Redonda, Dormitório Rocha,

De 12 a 14 de abrili Aratingaúba.
De 16 a 22 de abril: Imaruí, Avenida Hotel.

De 24 a ,29 dê abril: Laguna;j>ormitório Nice.

De 1, a 9 de maio: Tubarão,. ,Hotel May, margem es-

ouerda do rio . \
De 11 a. 12 de, maio: Al'mnzern.

De 14 a 17 de·maio: Praia Redonda, Dormitório RnC·1a.

De 19 a 21 de maio: São Bonifácio, Hotel SChmidt, an.-

ligo Hote' Adão"

.,'J

I

De 23 a ·27 de maia: T�rezópolis,.H0tel Franz Mayer.
De 28 'de r,naio a 3 dé junho: Santo Amaro da Impera

triz, Hotel Garcia,
De 5 a 30 de jUllho: Florianópolis, rua Conselllp-iro Ma-

fra 124,
.

"""'<f,!��
O mesmo itinerário é' divulgado pela Rádio "Gual'l1i�"

de Florian.ópolis, programa: "Hora do Despel'tallor". ;las'
() . h. em di'ante, nas segl:mdas feiras. Rádio "Diário da Ma-

11h5.", progTama "Café da Mal1hã" das 6 h. em diante, nas

quartas·feiras. Rádio Difusora de Laguna, pro�rama "O

Reino de Deus está Próximo", domingos às 12,15, progra
ma "Parada Sertaneja" dias éomuns às 17h. Rádio J, I(,

de Tub:uão, nas quintas-feiras às 15,30, Rádio de Araran

�t1r, nas quartas-feiras,

REBJTfS'
--�--

----

EXIJa f\m seú Cl\r":ú

.

Lema rle freIo:.; r'COLADAS"
-_ fll�<:{, n:u,jg no UPrOV;l\" ,.

mpnto Chts Lnfl:U.

-_.-

"

1- ..

(ASA DOS fREfOS
\

-.,=�1EXPRESSO
",.".., -

FL R:un �rmtos Snrft1vt\, 453
RR11�FI'i"OF& :$_��r·t>··�

..

Expresso
•

CRESCIUMENSE Sociedade Anonima
MATRIZ:, CR'ICIUMA SANTA [ATARIHA

. ENDERECO TELEGRAFICO· CRESCtUMENSE
I erviços de cargas e' encomendas .enÚe São Paulo Sanfa Catarina e Porto Alegre

)

\ '

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



no Ouerência Palaee, pró Cluhe Sereptímista cem desfile e eeneurse das Iuxuesae hmhu;ié1�j_ d� Carnava} CiuIQca
.

.
. comandárá a comiliva carnav�escê1.

-

.. I..
----�--���----�----���------------���--�---

,

, -)

Arabes Discutem o Desvio_' ,do Rio Jordão

dia 18 próximo

"FOLIA" a ornamentação' do Báil·e M,unicipal
Grifo de Carnaval sabado no Clube Doze
Esqúi-Aquáfico no Fesfival de Verão

(
verarrístas um maravilhoso re- sas entre as quaís na politicaESTARA

hoje nesta Capital o Comodo

ro Augusto Bayan acoin,pll_nha
do do jo;nalista Hélclo Lopes
para organizar a II R�gata
Fpolis• _ Rio. Na sede do coman

do do 5° D. Naval acontecerá

Uma reunião .para t.ratar da re,

ferida prova. O, cumand;mte An

tõnío Avila de Malafaia falou

com o Governador Celso Ramos

que receberá os promotores da

referida regata cuja partida Se

rá programada para o dia treze

de fevereiro próximo. Os veleja

dores e suaS familias passa

rão o Carnaval na ",TOIACNP".
.

I

HOJE

à partir das 14 h01ms na

cre,tária do Clube Doze as mesas

para o Baile' Municipal do dia
I

dez de fevereiro starão a, venda

A ORNAMENTAÇÃO
do Baile Municipal no Clube

Doze na sede da, rua João Pinto

sera feita pelo ,\ccorador G,tr-

bellott que vai apresentar "FO

LIA"'. O referido decorador�vai

confeccionar a decoração para os

bailes de carnaval da nova sede

do refe;l'ldo ,Clube.

O GARÇON
._Nestor Costa do Querência Pa

'Palace encontrou. uma cartinha

com muito dinheiro na mesa do

restaurante entregou na Gerên

cia para o sr. Walter Luiz. O fe

)iz dono já recebeu. Bonito geS'

to.

O BALNEARIO
(... � �.

Jurêrê está oferé�nd'o aos

PretenCie O Govetnador
Celso ,Ramos criar no' .pre
sente ano -e _pôr em fun
cionamento em 1965 a Fa
culdade de Agronomia e a

Escola, Superior de Admi

nistração e Gerência, ab-r:in
do novas perspectivas para.
o ensino Superior em Sant�
Catarina, O Ch�fe do Execu

tivo catarinense já tem ma

nifestado esta" idéia em vá

lias oportunidades e con

ibrme suas próprias pala
vras "qualquer s�crifício de

ve ser feito e nenhuma des

pêsa, por certo, terá efeitos

mais multiplicadores que, 0_
investimento q,ue se f�ça no

RIO - O pl'·�siclente na-

donal do' PSD Al<:niranre

Amaral Beixoto, Í'eun: rá

h'Jje 0'1 senhores Vieira ,-;e'
Melo, pugtavo Capanema e

Faxe20 Chaves, _:}3fa o�!

ví-}')s sôbl'e o Decr:etu da
SUPRA.

MOSCOU - Os primei
ros Ministros da UnÍão
Soviética e de Cuba, proi;
seguem ·em suas c.onvers:l:
ções no Kre�Iin, Até o'

momen·t.o, l1é1(!a foi diyuI
gado a res!>ei to.

Bl'asíli,g - A mesa

câmara e,,�)era que ho�e
haja. número para o reI

nicio das sessõec; daquela
casa do cOngresfw N3ÔO

na]. Ntlmel'OSOS parlamen
tares cheg'ara-m a Bl'asíl.ia

na 'tarde de ont'em.

canto Com sombras de Um' bos

qUe de eucalipitos. Aquela pra

ia está Sempre limpa e preferida

por elite enluníata que tivesse

condução própria estaria cons

tantemente naquele Iacol qUe a

natureza embelezou.

i

programa do Festival de Ve

rão que vai acontecer na "JOI

ACAP" Um "Show' de esqui a

qUático' organizado pelo sr, Ma

rio Meyer vai entrar em "orbi

ta'. O referido Festival será do

dia pr;imeiro a 2 de fevereiro.

"VOCJl;

Foi a Juri" é o programa que

Canagé Coita vai lançar próxi

mo domingo às 20 30 hs. na Rá

dlo Guaruj(

O CASAL

dr. Anito Zeno (Mira) petry

marcando o. batizado
.

do seu

quarto herdeiro Zeno, Carlos,
.

# _'!fJ!II-1
A BONITA LIGIA

Meolniann circu.lando em "or

bita'" florianópoHtana conrec-

cionou elegante modeloum

"tubinho" verde Limãô com a"

modista (Dione do Charmes Mo

das. Àmanhã seguirá para aGua

nabara,

DIA 31

próximo o Governador Celso

Ramos completará três anos ile

Govêrno_

nacional e Internacíonal nt!. es

porte na ciência na sociedade e

na astrologia•••

O CLUBE

das Soraptimistas Presidido

pela srta. Zilda Goulart em ati

vídades para a festa em "bla('k

til'" próximo sabado no Querên
cía Palace Hotel Com fantasias

Iuxuõsas do Baile Municipal da

Guanabara,

PRQXIMO
sabado no Clube Doze de Agõs

t-1I vsi acontecer o "GRITO'" de

CarnavaL

UMA

sugestão para a decoração da

Cidade no'Carnaval já qUe o�

Carros das So�iedades não sai

rão. Nos quatro pOntos princi

pais <teveriam serem construi

dos Caretas alegórias confeccio

nados pelos m,esmos artistas' das

dUas SOciedades - Tenentes do

Diabo e Granadeiros da Ilha.

Evitemt:.s pavo,rósas cabeça�

<te ôonecos qUe colo.em nos pos

ter todos os anos· que. redicul�
risam a Cidade qUe tem fama

de Um bom carnaval.

ONTEM

no Correio levei quasi meia

CAIRO, -14 (OE) - So

beranos e' presidentes dos

países áralles,· esquecendo
as próprias di:vergências
para enfrentar o irumigo

comum, reuniram-se nes

ta capital, a fim', de en

contrar os meios de com

bater os planos de, Israel

para desviar as' águas dI)
Jordãà. Participam da CO!l

ferência árabe de cúpula
a mais im:portan'te jamais
'realizada na Oriente Mé

dio, o Rei Hussein, da Jo!:

d.êjnia; o Presidente Bur

guiiba, da TUnísia; o Pre

sidente Ben Bella, da Ar

gélia; o Presidente Ibrahih
Abbud, do Sudã.o; o Ma

rechal Abdel SaIam Aref,
do Iraque; o Rei Saud, da

Arábia Saudita; Amine e:

Hafez, da Síria; o Presid:'J1
te GamaI Abdel Nasser, dJ.
RAU; o Marechal Ab,d'li·
lah SaIlaI. do lêmen; o .:I:
mir Abda)lah aJ Salem aI
Sabah, do Kuwait

..

o PrP-
,

,

sidente ,Rachid, Karamp,

do Líbano; e 'o Rei Hé;lS.
san II, do Marrocos
a reun:ão foi instal9rla

ontem à tarde cem -um jis
curs� do Sec.retário�Geral
da Li"!'a Árabe Abdel Kh!J
Iek Hassouna,' trasmitiJo
pela televisão, no qual o

orador afirmou que a cGn
ferên�i.a tinha c� 110 .ob
jetivo a unificação da po-

,� MAIS PEIlltfEITA 00 IIRASlI..

cas", ,

Serão criadas, ,dê::;se mo

do, novas conqições para a

mocidade catarinense de in
.

gresso no caplpo da forma

ção superior, com a promo
ção 'governamental; dentro

de seu programa educacio

nal, que abrange os mais
diversos níveis,

:::er:entemente o Sr, Celso
Ramos enviou ao Prof, EI

pídeo expediente com rela

ção ao assunt.o, explicando
RS linhas básicas da criação
das Faculdades e apontan
do como o local de sua pre

ferência púa a Faculdane

de Agronomia ri cidade de

Lages, pois é um ponto de

convergência dos sistemas
de transportes, ficando a

meio eaminho do Pàraná e

do Rio Grande (10 Sul. ,Além
dlss_n, aqnêles, Estados, sa-

• I'

lientnu (') Gov\lrnador, estão

vjn�111'1df)c, -a' nós por estrei-'

t.al' relações econômicas e

sociais e asgociados a Sl1n

t.a. Catnr1na com a criação
do Instituto de E�nnomia
Rural. oue �ení também im

p18,ntado em nosso ESt8do,

Quanto a Eseola Sunerior

de Administração e Gerên

cia assim se exnressou o

Go,rernl1cl.dor:" "Tra!?:o est� I
idéia, des e DS tempos pn-

Racionaménto
,

voltou
'-RIO, 14 (OE) Serão

restabelecidos a partir de

hoje, os cortes de energia
- O ministro ::lo elétrica na Guanabara!. A

�1io d�termjnou a ,medida poderá ser reformll-
:<'�ad b(l.n<:.o�Acl_() :8raúh'ilâd� d.(Í) acôrdb,";.,'•. "_ .. ,,<.'.... , . _' -. -"" ·"l.��_" .. ',.,· 'L

hOra para passar Um telegrama.

Uma funcionária iltendendo em·

bora Com eficiência tem muito

serviço. Um senh<lr COm um pro

tocolo com diversos' .telegramas-
,
,\

foi o sufiCiênte para' tomar con

do tempó: ' \

"

lt'

meiros do meu exerClClO no .

Cargo de Presidente da Fe

deração das Indústrias de

Santa Catarina": Pude criar,
na época, com recursos par
cos, uma mentalidade téc
nica nos ·quadr0S da Indús'
tria. Faltaria ao meu dever

�e, no Govêrno, não trans
formasse em fato as aspira
ções que não pude

- tráduzir
em realidade· como membro
do organismo industrial ca

tarinense", Continuando a

sua exposição d� motivos
ao Secretário da Educação,
que_também é Presidente do
Cons'elho Estaqual de Edu�

\

c9.ção, salientou o Sr. Celso
Ramos: "Conduzo um pro
grama de obras que eclo<:}i
rá em extraordinária expan-.
são do setor público, nota
damente no campo da 'ener

gia, do crédito especializa
do e das comunicações, mas
sem a Educação nada ,pode
rá se desenvolver, Somente
ela será capaza 'de refor�
mar bàsicamente êste País,
Estamos com o problema
do ensino primário resolvi

do; demos a solução mais

ampla ao ensin -,médio; acu

damos. agora, e desde já
aqllêles que nos cursos pré
llniversit.ários aguardam o

instante de participarem no

€sfQrGO de construção deste
imenso, e belo País".

Porlerâo assim os jovens
cn,ta rinenses; sem precisar
sair rIo F,st,ado,' c\_usar es

SilS Faculdades - d :!Agro
nomia e de,Administração e

Gerf-mcia - cujos trabalhos,
fntlm,mente reverterão em

h�nefícios para Santa Cata-'
rina.

,_-------, ---�-

CARRO COMPRO,-
I

De 59 para

/ Por motivo de viagem,
1 joga de qUel.rto ..:_ 'Mó-

veis CIMC' '_ ti' pe.ças
\4

I, Copa,
2 Camas de solteiro
P.or !>reçó

�
de ocasiã'1.

Vêr e tratar CQ;m à Sr,).,
Cla,rice Bruno,

-

sito à rua
José de' Abreu s/n - fun

dos da oficina
' Triângul'J

Bairro de'Fátima - Estrelt,Q

AVISO
O Curso Continente, sito

à rua Fúlvio Aduccí, 749 -

l° andar, Estreito avisa que.
as aulas de Madureza refe-

, '

rentes ao Ginásio em 1 ano

terão início no próximo dia
2o, Faça hoje. mesmo sua

inscrição, n°· limitado de
alunos.

lítica árabe, a fim de re

pelir "'a ameaça de expan
são siOnista" inclusive seu

plano "de desviar às águ"s
do Jordão". Em �egui{la '0\

êsse discurso, toram fe

chadas as portas para que
as discus'sões se proces
sassem em segrêdo.
'O 'Presid€nte da RAU,

GamaI Abdel· Nassear, na

qualidade d� governante
do pais hospedeiro, foi' o

primeiro orador da sessão
secreta nara exnlicar

- -

motivos que levaram à con

vocação dos demais gover
nantes árabes, Nasser CQG

seguiu reunir JS lideres d s
treze nações árabes: qua'.3e
iodos e.n discórdia, .numa
tentativa destiE2da a rrus

'------.��-------

Cs

trar c 9foj'eto ísratense
que tornaria possível aco

modar
.

maior núníero de
cidarlâos . jUdeu's no terri
tório de Israel ,�, ediante ')

aumento da produção a

grícola, Para 'os membros
da RAU, o desvio· das á

guas do Jordão "viria pri
var cs .árabes do direito de
aproveitar-se dos benefí
dós do rio,
Se;undQ 8. rev.sta "11)-

.

se 81 Yuself", dc. ta capital
três proje.os se:'. sub.i: 8-

tidos" pela FJ..'\U, Jorclfln:a
e, Argélí ; à C.::n:e;ê:lch do
C,üro, ElUQora E2m revel.i r
a natl.lr2Za 10' ;c,j ato egíp
cio, a revista aí írma que o

[orrlanense cCn;'i:e· na pro

posta de um íntercãmbto
.

de armas nos, pulsas Ara

bes. e o argeLno refere-se

ao en"io de voluntári,ls
para a criação do exército

palestínense. Depois de co

mentar Q intel'êsse des
'per Lado nOS pÇl.Íse;;; ociden
tais. pala cOnferência i1e
soberanos :: presidento!'\
árabes. '''Rí1se el Yusef" a

firma sab.r de ::cnte S8;;'_l
ra que os Estados Unido,3'
estudara-m reC€ntS11l2nte
um projeto para a, SOlU<;8,1)
p 'á�ic(\ d o problema do
rio, crí aj-do-sc uma C::J-

Presidente Johmon
ao Chanceler Errard

dis.5e
'

(lu-
rante suas recentes cOn'-
versações. na Texas,
os Estados Unidos

dispostos, como· sempre o

estiveram no passado, a

observar uma po�tica de
estrita neutralidade para
com Israel e os países pn
lítlc'a de' estrita neulralida
de para com Israel e '1s

países árabes. e a conde
nar tôda iniciativa de J"

gre 'S2_0' �ualquer que s�ja.
sua origem. '''Rose el Yu

sef" acrescenta que o Chan
celer dai Alemanha Ocí
d2nt3.1 de,clarou a John-
san que seu govêrno apoia
ria ÓS Estad.os Unidos nes

sa política.
/,

11J iscá;) �n í

ernucional
ficaria encarregada de

que
es-

tu ela l' os vários' probíe,r i��

relacícna-log com o Jordáo.
A revista, citando ,um:3.

fOnt2 alemã afirma que o
-------- --, ----,._-,

.'

MANiFESTO AO POVO VENDEDORES

curre�1Le, no 'teatro Alval,'ü._' vernador AdelIlHl' de Barros,
oe l,;ana1l10, onde se lize-, il1lclado ü expúl;go de, to
ram ou v ir (JS COnLUnlaZeS dos os elementos comunistas

bacl8rn,euos da revolução.- que se .íni'Jitn:.i'em no �SPcomumzante do Brasll, um catarlnense o pl'0priD depu
pêhlileLo que procura ata:::.- tado, cuja idedogla é de to
salhar a honorabilidade do dus conhecida
.l::.Xll!O .:::ir. :::'bcreLario da Se-

gurança Pública do Estado
e da Po1icia CIvil, com os

velhos chavões tão conheci
dos das ,rodas subve,l'sivas
Não tenho. j,)l'Ocurat;ão pa

ra 'a defesa das auLondades

constltuida8.c mas telJl1c.l a

10brigação e o dever, porque
fui nominalmente citado co-

1110 corruptor da pohuia R

mandanLe de um pretenso
assassinato (do deputado

.

Paulo' Wright, de _refut:;l.r e

(!<;C]étI'BCt31' a 0}1iI115.0 pública,
ESt8. f�l!',O do man'd�to de

. !1orÍ1�cIdio, alÍ:'is, .ití é objé
to ele inquérito' policial, re

que�ict,? ,p!?lo :peputa€lo Pap-;
�(. W;�i1i,'� >

�Uf"'ft� ti ,,('�L!I�l:i>;
")àR coragem de'mentir
eú havia mandado :.lssassi
ná-Io pelo, Sargento Júlio
Manoel A.'vilà, com o obje-,
tivo de ocupa!· sua cadeira
de deputado- á Assembléia
Legi.slativa, já' que sou Su

plente de deputado pelo
PSP, esquecendo-se, porém,
de esclarecer que sou o quin
to suplente e que, assim, de
veria mandar matar, além
do trêfega' deputado, mais,
quatro suplentes",
Trata-se, porém, de tra

ma política forjada e que se

rá posta em prfitos limp'os e

os resPQnsáveis por ela so

frerão judicia1mente suas

consequências.
Cumpre, porém, desde já

deixar claro o motivo pelo
qlJlul o deputado P�ulo
Wright assim procede, Pre
tende êle incompatibilizar
me perante a opinião públio

uub o tltuiO aCima, a

.!:"lÓliA) upefdHo-.b.;:;LuüanLll,
distribuiu, nel. sessão de ins- '

tau:tt(ao do Congl'es;:;o da

·Ul,J:;;, real1l:;ada no e1la J do

}

CAMINHÃO INTERNÁTIONAl
tão "brasileiro
quanto Brasília 'J

..

OJerec.en'lnns excelent.e oportunidade a todos elementos
'

ca, como M�mb�o da Cotai:;,- '\�'W'" v' para ganhar Cr$ 10,000,00 até Cr$ 50,OOO,00-ou mais
�.)Ui_) ..lrlLt3i'v·�i':�0J..·a Clu PCP

por mês.
. I

_

em Sant:1 Catarina, pe::J ,[;l,L\), - I

\ cnl1l1. conl1ecer sem. compromisso. Tratar a rUa Felipe
Schmidt N. 37 - 2° and!U',

de haver eu, C:Jn1 e�,pl'vssa
autorização do PresIdente
do Diretório Nacional, Go-

.> 'I

m· Santa Catarina: Faculdade
,

-

,

de Agronomia e escola superi-
or de Administracão t <ierência

•

preparo do_s cidadãos' que
tornarão mais produtiva a

terra, mais ameno e ma-is

largo o trabalho das fábri-

Departõlnento central de compras.
Edital de concorrência
pública n. 64 - 001

/

O Departamento Central de Compras, torna público que
fará reahzar, no dia 13-02-1964 às 10 horas, na sua séde, à
:: raça Laura Muller, n. 2 CONCOHRENCIA PUBLIGA, nas

,:ondiçôes seguin,tes:

-Extnmhável, porém, é que
entle os SlgwltárlOS do fo

.J.heto difarnatàrio e subver
SIVO esteja U 110l11e çlo depu
lc,du ,t,lrllasw Caun, advoga
uo do deputado Paulo Wri

ght no reJ:erido inquérito po- 1 - Espectrocolorímetro, equipado, éom comprimento de
llcial que se .iJrocessa para onga, variando entre 350 a 1.100 lambdas, unidade - um,
'esclarecimento da farsa de quantidade - 1.
tematrca de h01hiddio, Não :..: - Fotômetro, ,de chama EEL, para exames de metais, ,

só exl:ranhável, (�omo, ainda, unidade - um quantidade _: 1.
lamentável, porque não com- ;1 - Potencioômetro, para PH, equipado com eletrôdo, pa
pl'eendemoi:i corno o dep\,lta- ;'a sangue, unidade - um, quantidade - 1.
do Evilásio Caol1 tenha 131'0- �. - Serra 'd� Stryker, para aut.ópsias, eqUipada com três
curado se om):1l'ea;r com os· (3) Iàminas, elétrica, par.a corrente de 220 volts" unidade _:_

demais :signatários do pan-' 'um, quantidade - l.
. '

fleto, sendo advogada par- 1 ,- Os interessados deverão atender as seguintes .for-
te {arsarlte., '; se e5tá t.allll.iéroi malidades:' /
.H#�re�"aQ.o� ,l'i!:i.,-,�:pli}raçfl�'

'

a � apxesentar ,deciaraç5{) de cO!,J_heçim,ento e EJ-lb:riüs
paiítica que sE' procura Ia- são às normas do Edita! n, 001-28-1-196;( publicado no Diá
zer em t6rno de l1leu nOlrle! rio Oticial n, 7.226 de 6 de fevereiro de 196:);
1:Jr()lcurando,n16 incompalibi-' b.) - Os envelopes, contendo propostás e ducumentos,
lizar· perante a direção' ná- rl.e"erão_ serl. entregues no Departamento Central de Com
cioi:ml do p, ,S, p, pras, até às"8 horas do dia 13 de fevereiro de .l96/�, mediante
Estejam! tpdos, porém, recibo, �m que mencionará data e hora do recebimento, as

certos de que não fUf;il'ei à' :o-inado por funcionário do Departamento Central de com

luta, embora 110 terreno. pa- JJras.
ra q.ue estão arrast.ando, a c) r As p,ropostas serão abertas, às 10 horas do' dia
questão, pois não descansa- 13-02-64, e na presença dos proponentes ou seus represen.
rei nem desistirei QO eleva- tantes legais.
do Ipropósito de ,expurgar
do PSP catarinense todos
os comunistas que nele ,se

infiltrarem, contando para
isto com' a cofaboração de
cidida dos verdadeiros de-

I - OB,JETO DA CONCORRENCIA

/ III - JULGAMENTO

mocrátas pessepistas
Santa Catarina.

No julgamel,lto da concorrência serão observadas as

disposições do art. 23 do Reg!1lamento aprovado pelo De
'�ret(', n" SF,-25-08-61j382,

\A concorrência poderá ser anulada, 1,lma vez que te
,!1ha 'sido preterida formalidade expressamente exigida pelas
.

! ,eis e a omissão importante em prejuizo aos concorrentes,
ao Estado ou à moralidade da Concorrência,

O Departamento Central de Compras, por sua Comis
foião Julgadora, reserva-se o direito de anular, a COncorrên-·
:,.ia,"caso as propostas apresentadas I).ão correspondam aos
inte\'êsses do Estado.

� J '

Florianópolis, em 1-1 de Janeiro 'de 1964

de

Depois voltarei ao assunto
,:om novos esclarecimentos
à opinião públi'Ca.

Florianópolis, 7 de janei
ro de 196L

Man'oel Santos
•

,

(lt'lbe�s Victor da Silva) - Presidente

NOS TEMOS
1

PECA
.�

(

de que você precisa ,_
Na qualidade de revendedores outo

rizados, poderhos rAsolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
locê encoritra�á - com certeza � o

peça ou o acessório. qUE} procura, á

preço de tabela, Igenuínos, testados_
em laboratório, garantidos pela mar.
ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu Inlernational, tere

mos o máximo prazer em atendê-Ic...

, o
,

Representante IDI "sta ,

cidade
G. SOCAS

., .

COMERCro F!
REPRESENTAÇÕES

FULVIO ADUCCI, 721 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CPI do Café 'entrega relatório hoie
,#

punidos. Ao contrário, será'

elaborado um outro relató

rio, que consubstanciará as

opiniões da maioria da Câ

mara dos Deputados;

BRASíLIA, 14 (OE) - A

CP! sõbre' o café, discutirá

amanhã o relatório do

DeputadQ Herber Levy. Ca-:

"

so seja aprovado; os impli

cados nas negociatas serão

Números de Mortos em Zanzibar:
IMPRESSIONANTE

MOMBASA (Africa), 14

(OE) - Segundo notícias
�. J •

procedentes de Mombasa e

outras localidades africa-

na o número de mortos e

feridos em Zanzibar, devido

a revolução naquele P_�ís é
, impressionànte..

. Loja Procura-se
Cia. Incol'porado�a uma loja central para alugar. Oter-.

tas para fones 3871 com dr. Klaus ou 2198 com dr. Norberto.
'r

19·1-64

PRÓGRAMA DO l\mS DE JANEIRO DE 1964

Dia 14 - Terça-feira - CINEMA - As Sete Colina�,

dê Roma

Dia 18 - Sábado - Grito do Carnaval
'

Dia 21 - Terça-feira - CINEMA - Duelo na Floresta

Dia 26 - Domingo - Encontro dos Brotinhos

Dia 28 - 'I'erça-feira _- CINEMA - O Sócio Secreto.

COMUNICAÇÃO

A Diretoria do Clube Doze de Agõsto raunídâ, tomou as

beguintes resoluções, que vigorarão para -Os festejos car-

navalescos:
PROGRAMA DOS FESTEJOS

BMLES A SEREM REALIZADOS NA NOVA SEDE SOCIAL,

Sábado - 8 - Baile de Abertura

. r' Domingo - 9 .s. Baile na Sede,Social
\,Segunda - 10 - Baile Infantil na Sede Social

.'

Baile Adulto na Sede Social /
-,

Terça. - 11 - Baile na �éde Social
.

OS BAILES COMEÇARÃO:
,

Para Adultos das 23,00 horas

Para Infan�il dàs 15,&0 às lil,OO horas
.

..., l,\t1:ES.AS -- PREçoS:
� .

'

, Na Séde Social --"'7 4 noites - Cr$ 6.000,00

OBS. Cada sócio só' poderá adquirtr uma mesa.

, ROLHA: -, Cr$ 500',00 por noite

Casal - Cr$ 10.000,00 para todas as noites

Casal __:_ Cr$ - 4.000,00 para uma noite '

I

, I�dividual ..:_ Cr$ 8.odo,00 para todas as noites

Individual -' Cr$ 3.00.0,00 por uma noite

Estudantes devidamente credencíados Cr$, 6.000,00. para
(',adas as noites.

,
Estuda{ltes devidamente credenciados Cr$ 2.000,00 por

uma noite.
'

,A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo ne

cessário a carteira e o talão do mês 'ou (anuidade de 1964)

'ou o convite acompanha,dã de documento, comprovador dr

-dentidade.
,r,

•

INTE�CÃMBIO: - Cr$ 3.000,00 por todas as noites

Por uma 'noite o-s. 1.000,00 .I'
RESERVA:
10 _ As senhas serão distribuidas às 7,00 horas do dia

30 de janeiro (quinta-feira), e a venda será iniciada às 8,00
'horas.

2° - O pagamento será feito no ato da aquisição.
'3° - Os convites obedecerão às exigências estatutárias

e poderão ser requisitados a partir do dia 16 do corrente, e

serão entregues após 48 horas.

4° - NOS D[AS DE BAILE A SECRETARIA FUNCIO

NARA NO HOR�RIO DE 14,00 AS 17,00 HORAS, EXCLUSI

VAMENTE PARA VENDA DE CONVITES

5' - Nb ato. da aquíSiç�o do convite o sócio solicitante

.deverá: .". .

�

'r-v •

A - Apresentar, a carteira social e o talão do mês.

(lo - Os cqnvites só 'poderão ser fornecidos pela Secre-

�ria � ;

7" - O convite não dará direito a mesa qu� será paga
. ,

a parte. '; ,

,

, 8° - 1\,qbMPRA DA MESa TERA QlJE SER FEITA PE

,LO PROp_g;lO SOeIO OU SEU DEPENDENTE, PODENDO

NO ENTl\'th6 A SENHA SER ENTREGUE A QUALQUER
PESSOA, "UJl4A 'VEZ, CREDENCIADA PELO ASSOCIaDO.

,
90 _ Sã SERA PERMITIDO QUATRO CADEIRAS POR

MESA. ".
'

,

DETERMI.NAÇÕES:
1 ° - E rigol'osamente vedada a entrada de menores nos

bailés POtu�r.lOS (de 14 a 18 anos) - só acompanhados' de
, seus pais.

-

20._ No baile infantil não será permitido o uso do' lan-

ça perfume.
3" - A .CARTEIRA SOCLAL E O TALÃO DO MES OU

(ANUIDADE DE: 1964) OU O CONVITE SERÃO RIGORO

SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.

'4° _ Os :portadores, de convites terão que apresentar
docllmentos' de- identidade.

5' - cartões de frequência não terão valor para o caro

naval. 'i

SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO'DO l,JAN·
ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETA)

. Aconselràda pela pr!itica, a Diretoria esclarece os se-

guÍntes pontQs relativos ao Carnaval: I1 ° - Não· serão atendidos, no decurso dos Bailes, casos

,de E'sf(ueçime!;ltos de carteiras sociais ou de (anuidades).
2° - Não .serão at�nd�dos, no decurso. dos bailes, pedi-

ãos ou a<i!.ui��çfí,o ·de convites-ingressos.
'

,

/3" '- '�ão, serão atendi<il0s pedidos de ingressos a fotó-

grafos." }

FlorianópoIts, 8 de janeiro dê 1964

J,,' 'cf i,<:' ,�,
'

'

,

, /

.� .

["
I

Marysía, a jovem pintora que foi discípu
la de Cândido Portinari, acaba de ser con

vidada a expôr noMéxico. O convite foi for

mulado pelo sr. Wilson Moreira da Costa,
adido cultural da embaixada brasileira na

quêle país. A exposição será inaugurada na

capital mexicana, em meados dêste ano, de

vendo Marysia apresentar uma seleção dos
trabalhos realizados nos últimos anos, pai
sagens, naturezas mortas, retratos, auto-

rettatos e composições com figuras huma
nas. A exposição da jovem artista·brasileira
Será uma homenagem à tradição figurati
vista da pintura mexicana, à qual, aliás, o

próprio Portinari se considerava ligado,
com muita honra. Não é a primeira vez que
Marysia expõe 110 exterior. Nascida em 1\i,
raçatuba, no Estado de São Paulo, em 1939,
ela estudou desenho no Museu de Arte de
São Paulo e pintura 'no atelier de Cândido
Portinari, na Guanabara,' traballÍando lon
gos anos ao lado do mestre:

(

Comparece em exposiçoes coletivas, com

os .principais pintores brasileiros, 'desde
1956. Em 1958, expõe em Lisbôa e Madrí.
No ano seguinte, 20 oleos seus são expostos
sucessivamel}te em Córdoba, São Luiz, Ca.,.
tamarca e outras/cidades argentinas sendo
vários quadros adquiridos pelos museus lo
cais. Em maio do ano passado, expõe com

sucesso no Museu de Arte Moderna, da
Bahia e atualmente prepara sua primeira
exposição' individual de vulto em São Pau
lo, a ser ínaugurda em abril na Galeria Se
ta.

!

desenhO!!

clichês

folhet�s - cotólogos
cartazes e carimbos

impressos em oerol
papelaria

A IMPRESSORA MODÊL.O possui todos os recursos

e o necessório experiência poro 9Ürontir sempre o

m�lI.-i�o em qualquer serviço do ramo.

Trabalho idôneo e p�d�ito, em que V, pode confior.

cumoertand- Maryland,
14 _; (OE) Um bombardel
ro .a, jato ",B-52'" da ,Fôrça
Aérea' arneríeana caiu nos

Montes, Alpal\aq'Uianos" ,'ex;
'Plodindo a seguir. O Co

mando Estratégico do Ar.,

ao anunciar o desastre' re

velou que o avião co�d�zi�
dl.Jàs bombas atômicas que
.sstavam sem as respectí
'vai espoletas e por isso

�ão podiam explodir. a

crescentando que o co-

mandante do aparêlho, Ca

'pitão Thomas V.. McCor.-

míck- €ncnritra-se são e

salvo 1}or ter conseguidO
saltar de' ,pára-quedas an

tes do açidente. Éntretan
to. não se tem, noticias
'dos outros quatro tripu
lantes, embora o Capitão
tenha arínmado que os víu

\quan;do também saltavam

'de pára-quedas. O desas-
•

tre ocorreu durante uma

tempestade de 'neve e o

bombardeiro earu sôbre o

monte Big Savage a cêrca

de 32 quilômetros desta ci

dade quando voava da base

I'de wesrover, nO Massachu
setts- 'pa.ra a de Turner,
na Georgia.

" ,u..··"" ·,

Eõ"iTAi
· �.�., ..u.,

Federaçàodaslndustrias do
Estado ds Santa Catarina

. �'a.<;�;-:sa')cc que 0. Imposto Sindical devido pelas Empresas Industriais a es

ta. Fea,eI��c...ü JU aos Sindicatos representativos das respectivas. categorias econõ-
rmcas sela pago de lima só vez anualmente até o di 31 d

. .

, ,_, .' ,.. _ _' , la, e JaneIro de- cada

t:.xerc,lclO, (arts. 5/9, !:J80 e :J87 da Consolidação das Leis do Trabalho) e conforme
a Lu n" 4.141.) de 21,9-62 (D.O. de 22/9/62), obedece a seguinte tabela:

- ,
� �,

.... I

IMPRESSORA MODEL:O
DE

ORIVALOO STUART. CIA.

RUA DEODORO �I 33-A '+

,FOi'fE 251,7 - FLORIANÓPOLIS

----------�-----------------------

__Explodiu B�:52�, Com
Biombas Atômicas

Capital Registrado
Até crs l6800U,úQO

Imposto Sindical
Cr$ 840,00, (Imposto

mínírno)
\

Capital de Cr$ 168.000,00- até Cr$ 1.050.000,00
Capital Imposto Capital Imposto
registrado. sindi I

.

1 ica registrado síndíoal
168.000,00 840,00 600.000,00 3.000,00
170,000,00 850,00 700 000 00

,

' , 3.500,0'0
200.000,00 1.000,00 800.000,00 4.000,00
300.000,00 1.500,00 900.000,0'0 4.000,00
400.000,00 2.000,00 1.000.000,00 5.0500,00
500.000,00

.. .

2.500,00 1.050.000,00 5.250,00
Para capitaIS. lIi.terme�iarios, tomar na tabela acima o imposto.....correspon
dente .ao �:Pltal ímediatamente inferior e sornar tantos Cr$ 5,00 quantos fo
rem os C:I� 1.000,00 excedentes,

,-

A Fôrça Aérea enviou

. imediatamente ,para .

o lo

cal três equipes de llspeci
alistas ,procedentes das

ba�es de -yve-stover. Turner
e Andrews a fim de cOnju
t:.ar., d� imediato, qualquer
perigo e tentar recuperar

os dois engenhos nuclea"
,re"l. 4.gQardanclo '�J ,éhega-
d'a dessas equipes, fôrç,as

'';1>QliCLais do ,�stado esta'pe
'�émirt!. �

"

' ,

d� �,so�

Capital de c-s 1.050.000,00 até Cr$ 21.000.00Ô,OO

Capítaf
,

Imposto
.

Capital Imposto.
registrado sindical registrado sindical
1.050.,000,00 5.250,00 7.000.000,00 11.200,00
1.500.000.90 5.700.00 8.000.000,00 12.200,00 '

,2.000.000,00 6.200,00 ' 9.000.000,00 13.200,00
3.000,000,00 7.200,00 10.000.000,00 14:200,00
4.000.0'00,00 8.200,00 15.000.000,00 19.200,00
5.000.0Qo,00 �9.200,00 20.000.00,0,00 24.200,00
6.000.000,00 10.200,00 ' 21.000.000,00 25,260,00'

Para' eapítais intermediártos, tomar na tabela acima o .impôsto correspon
dente .aD, car>ltal imediatamente inferior e somar tantos Cr$ 0,50 quantos fo·

rem .os Cr$ l.0QO,OO excedentes.

"

, Ao anunciar o sinistrá.
.

'o comunidtdo da Fôrça
Aérea observou Que

.

''')'lO'
interêsse da segurança

nacional. da, segurança pú
blica, e para �acilital' as ú

perações, pede-se a·os cida
dáos que não se apl'oxi
Imem, da ZOna. do desastre,
embora não seja necessã-

I

rio proceder à eva,cuação
'da mesma".

Cal)iLaJ de Cr$ 21.000.000,00 .até Cr$ 1.050.000.000,00

21.000.000,00 25.2.00,00 80.000.000,00 > �4.700,00
30.000.000,00 29.700,00 90.000,000,00 59'.700,00
40.0.90.000.00 34.700.00 100.000.000,00' ,64.700.00
50,000.000,00 39.700,00 500.000.000,00 ,264.700,00

'

60,000,000.00 44 ..700,00,'
.

'1.000.000000,00 514.700,00
70.000.000;00 49.700,00 1.050.001l.000,00�,· 53,9.:700,00 \. _

Para. cap'itail' i.n(ermedia,ri.ós, tomar na tabela acima o imposto .correspon
dentt ào capit'al imedíaro'mf'eriór 'e' somar tantos Cr$ 1_,OO quantos. forem os

Cr$ 1.000,00 excedentes"
'

Capitais de Cr$ 1.05b,000.000,00 até Cr� 1Ó.500.000.00�,OO"
,

(Limite. máximo 'para o cálculo do imposto) ;

'Tomar na tâbela acima o imposto correspondente ao capita'l dé, .

Cr$' 1,.,050.000,000,0°1 ou seja Cr$ 539.700,00 e somar tantos, 'Cr$ �,lÓ '

quantos
f6rem os Cr� 1.000,00 excl?demtes. " '. .

,

____
I

J ...

• :�s G,uias ,cl� :Re�q1hill1E:nt? d�v�,rão,�er pro'�I.II'�das pelo;:;; in'tElre�sa<!9s -:�;-a�
genCla1:j do BancO/-do, Btal:1Il, .0'1.1 nas agências do 'Banco INCQ" na, fa,lttt daquêlas.

Ó ão recolhirirento
�
de> Impõst0 ',Sindical, no 'prazo legal, irilplicará:' ,na apli-

Gi;lçã0. fS. rüú�tft'ínevj:sta,n(j ár't:"5!1s"çJ.a Col;1�.�à�� do Trabalqo e'",n:a'iéóbrapça

��eeiftjl..'rlO:i"'P",i'i';�";�;��;.2ij{···
.

''''"'' 'y",,'

'sQmente cqnseguíram che

gar após, cinco horas de .

caminhada através' das es-
\ '

t�adas cobertas. por uina
camada 'de 40· C€ntin'letros
de neve.

"

-Conjunto para Escritó'rio com

3 Salas Procura-se
.

. � �

Cia. Incorporadora procura conjunto grande para alu

gar 1l9" centro comercial. Ofertas para 'fones 3871 com dr.

Klaus ou 2198 com dr. Norberto.

•

19·1·64

EDITAL PARA COBRANÇA .DO

IMPOSTO SINUlCAL
'._-

O SINDr(SAT� l�ACIONAL DA INDUS- '

TRIA DA CONSTRUÇAO DE, ESTRADAS,
PONTES PORTOS, AEREOPORTOS, BAR

,
,

RAG:ENS E, PAVIMENTAÇAO,. com sede

provisória à rua Debret n� , 23, _1:l0.. : ándar
grupos 1203-7, Rio de Janeiro, 'Estado da

Guanabara, em cumprimeritó ao
.

díspo..�to
no art. 605 da Consolidação das Leis do

Trabalho, vem comunicar que fará distri

buição de guias para o recolliimento do Im

pôsto Sindical de que trata o art. 587 da

C.L.T., a ser recolhido ao Baneo do; Brasil
S. A., por todos '9S - empregadores, referen

t�s as suas contribuições devidas, relativas

aoexercício de 1964, estando portanto obrl

�ados a recolher em seu favôr, em todlJ n

território nacional, todas as emu.cêsa..<;; (1",

indústria de· const}�ção de estradas de fer ..

1'0. estr�das de rodagem. pontes. por�s. ae-
\

"�opottos, barragens e pavimentação e S�-

'uiços correlatos.
.

.

Tal recolhimento d�ver� ser efetuado até
1'\ dia 31 de janeiro de 1964."de acôrdo com.

... tabela para cálculo de Impôsto Patronal

(Lei n. 4.140 de '21-9-:1962, publicada JVl

D,iário Oficial de 28-9-1962, para evitA?" �

�ó"ra ,prevista no art. 60'0'. -da Consolidaç.io
las Leis do Tt'abaJho·

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TEM TU!'O

Quando falo grondes
centros; é pr::: !r:J s:;11)::1'
que me refiro a (�uaúab9.
ra; São Paülo; 'o G 9n"�

lJlfELHORE8 FOGN.M

FALTA TUDO

Aí está; [portanto; uma

das causás do atraso lIas
esportes em' algunss Esta
dos da União; a fuga dos
melhores par.a. Os maiores
c�ntrqs do País ímpede
que se cOnsiga fOTmar boas
seleções; sejam deJ/basque
te; volibol; atletismo ou fu
tebol.

O atleta está agindo 'ceI'
to; procurando melhor si
tuação, O que está ermelo
\é não se O'ferecer a êle 60n
dicães idênticas; dar-lhe
o confôrto �le merece.

Mas como? Qual a soluçíb
Ohde buscar o indispensá
vel; que é o dh,heiro; ne
nas competições esportivas
.as rendas são fracas. Como
oferecer "bIchos""; prêmios
e bons oTdenados aos atle

\ '

tas; se os clubes nem I:!e-
quer possue/m: praça,s des
pc"rtivas? Quem mais dis
puta :çJClr amor? Nem no a
Im adorislD,o; -esta é a ver

dade.
O tempo da disputa em

PUI'CQ do recorde já rpa<lSOU
Existe; sim; mas o atleta
de hoje Imais �e emprega
quanto maior -:for o seu ar

dena,do seu prêmio.
Co esp.orte; profissiOnal

�I

Tal não se dá em cidades
• I

\pequenas; em Estados :P'j
quenos.
Não se pode prq+icqr c"

portes; não se p"'e fa'1:'�l'
a juvent.ude e a 'm"�idadf'

gostar do esporte; nelID da
cultur,a, físi.�a; pO"'que n,::í.::>
se tem; como se

. deveria

ttu-; pracas de e"portes; p�s
cinas ginásios.
As raras praças de esp'Y'

tes e gináSi(,s ql'e pOSf:u':'l1l
foram feitas com sacriff-

Estados; ,'t

falta de auxílio. fin'-'ncei";)
fazem com que; lamentà
velmente; ,a, l!l1ocidade fi

que alheia aos esp,..rtes; e�
treg�ndO-se,:;1, ocupações ou

tras; p�rniciosas à sa·úde' e
, -

R� \6óf.. 5 - !ORNAIS

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA� hâ 34 anos proporcionando a mais
eficiente tOherfufll' p�blicitérla Q jornaiS de fado o Brasil, ampliou
sua equipe e pccimi7odo II aéeita 'novas representa�ões de ródios e

jornais. Para ob:c( tlnúncios de S. Paulo e Rio (os principais (en.

tros publiciílÍrir;s) (dr.. ie (l suo repre'sento�ão ii maior firma do Uê.
nero; E naie:. só 0t.",.JlnOS (�fII UMA emissôra e UM jornal de
cada cidade. Peçu MorrnlltõllS nêsto jornal 011 escrevo para

i{E?JH!SEN�'AÇÕES A. S. LA'RA
R, 32 • Tel. 34-8949· S. Pollla

I

48 ANO!> DE LABU1" CONSTANT f:. EM
. �

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

M D· I" "A'
. ,

. las versus merica e o encon-

tro de maior rmportância (da rodada núme
ro dois do returno do' Torneio "Luiza Melo';

-
. ,�

e que está marcada 'para o próximo domin

go, na '''Manchester'' barriga-verde. Um
.

-compromisso hem 'di;ficil 'para o,
' "léader"

invicto que ainda domingo quasi foi suplan
tado pelo Figueirense. Compromisso hem
difícil, ·v.isto que o América vem de um belo
triunfo sôbre o Carlos Renaux, nos domínios
do clube brusquense, e está sequioso de

vingar os 3 x '2 de Itájaí.

-------------,----------�---------

AM'ADORES
DOS

ABANDONA

-�-§ pequenos -centros é fazer esporte por tSparfe
A maior p,arte do públi à própria formação do ca Ou amador; fora os momen .J cursos l mais recursos; c násiQs e praças desportivas porte nes,tes pequenos Es-

co esportrvo d, >; %L"�l1 '8S fáte,' dos jovens. tos de beleza: que às vezes Os f próprios governantes evitahdo�s� que a mocírta tadcs; .que têm vOntade dp

centros elo país: a L '0 Mal e mal; disPutam':se nOS proporciona; é negó-
r

-dão seu anoío integral; a 1!1 de se entregue somente à progredir]: que' possuem
\ maioria dos jr r�1:l' s s.s 'e C3.i1,peonatos de futebol: cio rendoso. dúsrría '; comércio auxili -cinem.a praia; 'tleixando méritos pela luta que -vêm

radialistas; não ::< := a 'i snde impera a desorganiza
'

Como fazer' esporte em am. os BanCOS financi�Jm que a preguiça ·e a inércia desen vulverido há anos;
ar o que se 'p'C n a- ção: onde as leis são burla Estado pequeno? Não exis e 9S obras' vão surgindo; ° tomem conta daqueles que lutà árcua; sem glórias
téria de esporte nos psque das e onde não existem ga te c1inh�iro; e O dinheiro é espol'te vai progredind() serão o futuro do nOSSO �l"a sem compensação.
nos Estados rIo � 5'1. A rantia n::m copfôrto para o responsável pelo prog+es pouco a pouco. :sil., N� - Ê�te trabaU'lo "foi se

primeira ímpro �ãa q.� se atletas e ,cÚrigentes. so ou asrasc deslas cidade,:; Qual; então; a solução çhamaIIl,-se .
muitas vê- Mcion::c1o' pa,ra"oonconer

tem é que pcvc,> ou llCr nu ) para um' Estado 'Peoueno;' 'zes Os Presidentes de �ede à -fase de,'classírícação do
ma atenção se dá aos es- O INDISP'ENSAVEL AJUDA; .oFICIAL onde se luta bravamente pa raçõés Clubes de inábei:)s' e mês de' dezembr.o do, 'ConCur
portes; OU.e ·exiflT,e desc ... 'l'J ra nâo morrer, de todO Mim .mícíatíva: mas nad�, s9 'el� .reportagem ,do JOR-
e que são cid'1d,�" esportí- .. Mas; h;tebdI não é o es- S· te I di

-

O esporte? po..1em fazer :,ie não têm NAL DOS, SPORTSJ u.

!
om en a (e icaçao e o

\ '.J
va/mente aera '"d1.s. porte indispen sável à, for esfôrço de um pequeno gru As subvenções pequenas' 'às mãos .Q.S' recursos necessá
Mas tEclo t' 1 r, z-"o 1," macão' dos jovens; nem, po ele desnortistas é que d,adas pelos COnselhos Re rios 'para a elaboração de

ser; embora 1)5.') s" €xc1n- serve 6Ie de base à educa- mantém ainda vivo o espor gionais de Desportos sfl.:> um programa .

. -am consíderacões de que cão intel.ectual e moral E' te em irri,uit,as cid2des peque ap-enas ealnnantes ; porque Quando falo em. cidades
realmente �- , embora todeS' apredemos; nas; desembolsando <ínheí tudo �continuará Ino me, pequenas; Estadós (peqne
falta de iníeíauva, Partiu VlmJ é�é'1orte violento; que ro; organiZranclo festas; mo. nOs; falo com cOnhecimen
do do primeir-o p.ano; Dln mexe com o coraçãO'; e os etc. para manter o que aio Nem toçlok Os Estado::: po to de causa; falo de meu

guém desn,onJ.-. - .e us �- -, 1- pulrnãçs; além dO bo.m, da existe dem torrnar boas equipes Estado;
1 esportivament: tão

des recurso" ue r ue àispJe joga'!OI' de futebol se não Se as arrecadações são de flltebol; pois são gran atrasadó- porque e tRO 25

a imprensa e ';J' 'tiva d"g cstJU'er fisicamerüe prena- 'traças as mensalidades � e des os gastos; mas qUem" 'quecida; embora saiba. q\..t,�
g�andes centr j ), racZo'. .

. .. .. quenas como manter uma ;::::be ;1oderão formar boas luam 'todoS para el.ovar ()

e aS Fedel'a.«( ',; r�{!iJr ;us .. O indispensável; o neces equipe de futebol cem o pa ..,e�;eçÔes ele hasquete; voU nom� 'de' minha querida
téCnicos; reeL' - '1"n- sário; é a' cultura física dos gal' os atletas; cClhp'ó'r ,ou atl�tis-mo? E ü remo? Santa O<1tarina nO cenal'lO

ceiro�. jovens; gradual oe ,metoeU material "quando . fazH Estados que 'possuem tudo Esportivo. Nacional.
ca, robustecendo todo o cor uma, remoclelação nO está para formarem boas guar��i Sei dos seus' sacrifícioS
po apurando a inteligênCia,

. dia? çõe,,; ficam estáticos se'c11. e sei como fazem remadQ-
e o caráter. Só tende a pior?r; esta é recursos técnicos e finan res que são a glória espol'-
Precisalmos de téCnicos a verdade;' se o;; responsá ceiros: tiva' de nOSSO Estado para

e Í'1.strutores que reg,ulem veis pelo des'po,rto nacion:ll Ê !)l'eciso se· planejar e poderem, treinar e competir
a prática de exercícios fí- se.os goverrio,; estaduais pôr ;"111 ,ac;-ão uma fórmula madrugada ai'llda lá estào
sicos entre os jovens; que não derem uma ajud'a,m:lis C3paz de se evik.r o col:ap ha" Bâia Sut 'carregam e

do Sul :3 1',1:1nas 9fJ:ai ;
- 0 praticam; às vêzes; varb efetiva mais efic.az 80 total dos espQrtes nOS lavanl s6ú; barcos; porque

conhecidamente c'ü 1"S ,)n dos esportes sem saber Não se pode deixar .nO a ·"l"ilh('.� :pobres de, CBD', aindá existe um pouco .de
de O espvrte !o,z p o' d.1 elas suas inconveniências bandono quem te'ln ' amor puro, amadorismo sin
vida de cada. U' • (.,.,�'e J'? Ninguém deSConhece q�Ie d d 1 t APOIO OFICIA,!., c,ero, à causflf'do·.esp.urtê.)

�-vl'b'ra\, s'" mo"re'
\

,'F
_

e e u ar; quen1. asp�r'" ",

- � -
-

- ' " existem valôres de bom ui formar bons ati"tas para, o
' O ltue Se �)réciRa i: a a-

onde a im�JreD.sa r2a ": 1 vel técnico; seja qual 'fôr Brasil quein mantém; ain É precis.Q ql.l,e os govcr juda' eftcaz dos órgão::; com

sempre acesa e Ch3.''T 8. r 8 O esporte; nos pequenas Es da .que com sacrifício; iI nOS acordem ,8 sintam a petentes;' não se asfixian-
lo amor às rii'" tados; existem; porém; mal gUns jovens nO esporte. necessidade de construir gi dq assim totalmente o 'es-
Afor,a, isto; inui--:cut,veI- são descobertos; tentados

mente; nessas r.;c9. e"; n por propostas financeiras
centram.Qs s() cpre Of' me- boas .passam-se paira os

lhores nos di"er�os e'por: grandes - clubes' de ,outros
tes; embo"a f2 reconh�ça centros do país. Não conde
que muitos � d"s melhores na>:nos tais atitudes; pois
são oriUndos de' outros 1:i:s recanhecemos o direito do
tados, atleta ele pensar no seu fu'
COntudo; se dá nas gnm turo e de aspirar melhores

des cida:des o' que rea}mf'y; di.a,s.
te merece o atleta e o c'3-

'porte é olhado çom carl:
000 e dedlc,ação pelos :"0

deres competentes; p�los
clubes; pelas eu tidades '"

pela imprensa esportiva, �n

adora de tão grandes inid
ativas; incutind:> na jm/�::.1
tude a VOntade das dis'tF'(
�as; organizando cOimp'd
çóe8; desfile e 1'azenr10 ��n"

moções brilhants!'\,
"

'I

Quantos e quantos' jo
vens de bom Índice técnico
existem no interior; mas

são ainda treinados por mé
todos antigos; o material
de exer,cÍcio é- .for.a de mo

da e as Ipistas; ginásios oU

praças de esportes' não ofe
rec,l1' ("

,(' ,

O descrédito total vai' to
mando cont� d? mocidade
que não· sente mais condi
ções de praticar esporte.
Não é pelo fato de tal'

mos no' Brasil o' "'Rei" d'J
futêbol' que nos ,. esquece
remos dos. esportes amado

res; que for,a'fi: a glória de

Roma e da 9'réciGt oe que
ainda existe nos JogOS O

límpicos e outras, .competi
ções internacionais.

"
Colno pOelf?'m certas se).,"

ções; de quaisquer espcr
tes; tomar 'parte nas dispu
tas determinadas pela CBD
ou federações de basqueté
oe volibol: se os gélStos para
a formação; treinameriLl
viagem e estada são, enOl'
lnes? Onde buscar:_os recur

sos? Como podem êstes pe
quenos Estados progre:::l.ir ,se

não podem aprender
'

Existe; esta, é ::j. veruade
u:rn esquecimen�o por par
te doS responsáveis que faz
gerar esta (!escrença; est::].
falta de iniciativa .

e por
-"onseguinte o nenhum, pro
gressb nos esportes em cidR

-

d'es peque�as.
Todos sabem qUe quelT

mantém os clubes são as sr

r�cadações dos jogos; sà::l
as mensalidades, Mas quan
tos deixam de se associar
porque nado poãe {,) clube

)
lhes oferecer.

Como pode haveJ.· boas
a,rrecadações; se não exis
te .público 'nas praças de IlS

porte?
Ê uma luta ingló�i� fazer
esporte em cidade '

peque
na.
O que se pode aspirar?
Para ,alguns centros â S

portivos;

.

ii

CARTAZES de PUBLICIDADE
EM ÔNIBUS ��

A nova diretori"l do Fi

gueirense· Fu.tébOl Clube,
recent,emente eleita, ainda
não fixou data para a sua

posse. O sUcessor do dr.
"Heitor Ferrari," na presi
dência dO alvi�negro elo Es

treito., Rui Pacheco, .d,everá'
marc.n' a data nos próx;
m.os dias. Sabe-se que o sr.

Thomaz Chaves Cabral

rlev,erá ser convidado para
Diretor de Patriimônio "n

,guanto que o sr. Humbefto

Ma�J;1ado, outro l:;aluar·e
do preto e branCO deverá

cümpôr a lista de nom8s
do COnselho Fiscal.

envolvida na venda de' a

ções de sua sede própria
que pretende constn.Jir na

Pl'aça da Bandeira. Em. 1,1:

Ima semaria, os diretóres
do São Paulo venderam 50

açõ,es na ca.pital.

x x x

Fausto qorrêa, deverá
Iser convidado por direto
res do São P.aulo Futebol
paTa !responder, pela dire

çã.o do De,partamento de
Futebol. tricolor da, Aveni
<la Mauro Ramos,

O conheCido clesenhis/a

Waldir MafTa é outro nO-,

me que está nas ,cogitações
dos sa'mpaulinos ,p31'a' diri
gir o setQr d.t patrimônio
der clube.

x x x

O campeonato b!umenauen'
se de futebol chebará ao seu

fiucll 'na tarde do próximo
dóming,o uma, vez que na �e

mana finda foi concretiza·

da.a penúltima 1·.odacl:1
COlm.· dois- jogos que a·ponta
'l'�m os seg'uin tes r,esuItu-

dos: Olímpico 5 x V,asto
Verde 3, União 2 x Ama

zonas 1

xxx

A representação do Gua

rany dirigida e presidida,
,

pelo popula:l' Newton J 0-

sé Garcês,' v.ai retornar aos

tr.eihos visando as disputa,;
do prOXllno campeonato
regiOnal. Nilton Perei:ra. t)

COnhecido Dedéco, será o

pr,e,paradol' físico da equi
'Pe bugrina, para a pl�óxi
ma t€fl11porad a.

xxx

Continua a: diretoria do
São Paulo .Fut@._bol Clube

,FIGUEIRENSE x CARLOS RENAUX

�4:e.!t' .

Êste o encontro marcado nara o estádio
"Adolfo Konder", constituindo sem dúvida
um grande cartaz' futebolístico, razão 'do
interêsse que o jôgo vem' despertando na

cidade, �nd� lo "Vovô'do Futebol Oatari-.
Em' cleclarac

.. õe"s à repor "
"

d
'

d Nnense gOZq e grap e �9nceito,. o turnD
tagem e aos diretÕ'res da A '-

CESC, o presidente' Osni não. houve o encontro,' até ho.je sem. data.
Melo afirmou que apoiará _11I1D11.',1�'P'

"

.as decisões dos atuais elire ��'<., "
,

tores cl,3. Associação . dos.1 'AVAPx PALMEIRAS
; "'ljI!'!'i!-.-.....""""--�"",,,,,,"�,-_...-,

'Osn; :Melo apoia
r,á tOO,a e Qual
quer didsãn da

ACESC

C!'ollÍr;tas ·Esportivos de San
ta Catarina, principali::nef'l
te nO que concerne ao 2-

cess? às 110StiClS' .praças de
esp().l:tes, Adiantou "que a

pós esgotHr-se o prazo es

tapelecido pela entidade
que congreg'a 0:-; homens
que falam e escrevem s,ô�
bre €!'PC:l'tES para a entr�
ga das carteiras Sociais,
não mais penefra'l"ão em

nOSSOs e:-;tádio� os portado
res de catteiras antigas,
Adiantotl que todos os

ofícios ou c.artas que tem'
recebido das ,emissor,3S e

jorl).ais da capital\ e interi
OI' solicitando ingresso per

manente, t�'I}1, inereeíclo
grandes,' estudos e, muitas
vêzes. chega a negá-laR
para. f,or.çar os soli'citant��
a ingress,ul"em na ACESC.

COf!lo 'se verifica, é gran
de o interêsse dO ,preside,
te da F,C,F, e':11, que todos
os cronistas' esportivos da
capital e interior filiam-'le
à Assoc1a'ção dos Cronista'..;
Esportiv,os de Santa Cata-
J.·il1a:

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

HoJe; em Bfume
nau: Olímpico x

.Paysandú
I

Hoje, em Blumenau; com

pletando a; pri'meira rodada
do returno do' Torneio "'Lui
za Melo',' es,tarão cotejan
do os conjuntos do Olimpi
co e Paysanrlú. O enCOn
tro deverá S81' efetuado no

estádio -O;:a' Alameda Ri.o

Branco, pert�ncente
,clube greuá,

ao 8.0

A classificacão,
"

do Torneio "luiza
Melo"

I
...

Com os encontros reaÚ-,
z9dos. 'domingo, [passou a

ser' a seguinté a Classifica
ção elo Torneio "Luiza M8

10'
lo. lugar

Dias,; 2 p.p.
(invicto)
20, lugar - Caxias, 4

30. Iug,ar - Ba'rroso e A!mé

rica, .9
40. lugar - Avní e OIím

pi.co 10
50. lugar Fig'ueircnse,
Palmeiras e Cados Renaux

10

Marcílio

'A equiYJé campeã 'da' ooarle que domin.:.
go alcançou'a ,d�sejada' reabilitação, fazen-

, do 'tombár o· B�,u�roso� estará em Blume�u
no próiilno .dqnüngo, onde procurará con

fi;rmar'� .vltóha ,colhida sôbre o Palmeiras,
no, turno. 'Um :grande encontro oue os blu-

\,'
-

menauenSles presenciarão.
L

PAYSANDU x CAXIAS

Finalmente, .. em, Brusqu�, jogarão Caxias
e -Paysandú, sendo êsse o choque menos im
portante dá rodàda. No turno, em 'Joinvil-

,

1e, o Çaxias triunfou' pelo ma.rcador de 5 x
1valiás a primeira ·goleada do Torneio "Lui_'
za 1\[elo'''·

__ -.r�,__� , _.
�

flamengo 2xO In�epeDdente
.

o Flamengo F. C. da rua Na preÜmiriar o Rubro
dos TIhéus, comandado pelo Negro, também saiu-se vito
popular STALIN, jogando rioso pela contagem de 3 x2.
na tarde dé domingo último Formou Çt eqUipe com: A
no gramado dq Independen-

.

cácio, Baquinha, Manjuva,
te E. C., colheu uma magní- Tomaz, Quico, Valdemiro
fica vitória ao abater o mes- Naca, Aldo, Flávio, Dé e

po p�la contagem de 2 ten- Joãozinho.
tos a O. O próximo encontro será
Goals 'l:Consignados por dom"ingo proximo na ló�ali-

ROCCA E DIONEY. dade de Aririú Formiga on

ele dará combate ao esqua
drão 'do Catarinense F. C.-

A equipe vitoriosa formou
com os seguilltes atlétas:

Arrais; Gago, (Negrão),
.Laury (Capitão), Odilon, El

pídio, Aciolinho, Céliol Dio

nei, Rocca, Palmeta, Juricy.
Massagista,Urygnol, e técni
co Stalin.

local.
A saída em Onibus espe

cial está m?rcada para as

12,30 em frente de sua séqe
social.

�
.

/Felicidades ,rapazes do ti
me caçula Varzeano.

!
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r Presidente de Honra ...............• J •••Amador Aguiar
'Presidente da Campanha ..... , . 0' •••••••••••Laudo Natel
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'

L
,,:__:........._.
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ENV�E SUA�CONTRIBUIÇAO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA 'DEfEITUOSA, À fNTlDADE FILIADA DE SUA CmADE�

/

Associação de Assistência à Criança Defeituosa - A.A.C.D. - Av.Prof.
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

,

I Associação Casa da Esperança - Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.

Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexá à Sta. .Casa de Miseri
córdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos.'

Associação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida, Manso
Pena, ?-698 -' Belo Horizonte.

Associação Paranaense 'deReabili tação- A.P.R.-R. Iguaçu, 811-Curitiba,

Associação Pernambucana de Assistência à Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife,

Associação Sanatório Infantil Cruz Verde-e-Av. Jandira, lOO2-São Paulo

Associação Santa Catarina deReabilitação- Rúa Gal. Bittencourt, 102 -

Florianópolis. .

Instituto Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,
544 - Salvador.
So�iedade Campineira de Recuperação da.Criança Paralítica-Rua Lusitana,
369 - Campinas.

'

I
I� ,I

c ola
li

"; ."J

PREV!OÊNCIA SOCIAL Si
.

I
'.,. I'

a- ea_".f��- �...I
\

\
MOSCOU J4 (O. E. ) � Logo nastas Míkoyan pelO Encarre- tal; agora tocou a vez do diri

gente cubano. ESsa sequêll ,h de
reuniões de cúpula dá aos obser
vadores ocirleatais a lhll'�e ão
de que possivelmente ex;stem
alguns pril lemas biloterais eh

tr«; a URSS e aqudes dois pai
,ses OU co mmaior probahilidade
outro problema de grande impor
tância envolven'Jo a 11'1" or pnrtl;'
do bloco C(Hn_l 'tísia. PPor ,isso

aCrediarl sc.'t" .L ;l�e �erto qUI!;' Fi

deI Casto e J ,ruc'd hev est\,; 'H'1
discutindo o qUe é hoje a pri1l.

SINDICATOS\ PEDEM A DESTITUIÇÃO DO DELE
GADO DO r. A. P. C.' - Lemos no "O Estado de São Pau

lo", edição de 10 de dezembro, que repr-esentantes de 30

Sil1dic;atos filiados á Feo_eração dos Empregados do Co
l1érdo do Estado de São Paulo, reunidos, em assembléia
�o Conselho de Representantes, esolveram dirigir ma

nifesto ao .Conselho Administrativo do r: A. P. C., pIei te
an,do a destituição do atual delegado regional da autarquia,
em São Paulo, Sr. Dilson José Tavares alegando que "nun·
ca os segurados do Instituto estive-ram. tão abandonados
como quando da atual administração".

O memorial, assinado por mais de 80 delegados, de
pois de assinalar que o 'sr. Dilson Tavares não desfruta
mais de confiança dos contribuintes, sugeriu a nomeação
do Sr. Cirilo Rosa Rezenda, antigo servidor da autarquia,
para substitui.lo. .,...... .. , , .

....Foi cnnstituida uma Comissão integrada pelos repre
sentantes dos SindicatQs dos Propagandistas de Produtos
Parmacêuticos de São Paulo; Sindicato dos Empregados
do Comércio de Baurú; Sindicato dos Empregados do

Com�rcio de Ribeirão Preto, Sindicato dos Empregados
tio ComérclO d'a São Paulo. para em conjunto com a dire·
tOria da FECESP. procederem a entrega do memorIal ao�
membros do Conselho Administrativo do IAPC.

após sua chegada a esta capitnl
o Primeiro Mi�istI'o Fidel Cas

tr� e seu. cO)'ó)ga sovietico Niki

ta Khruchtch v dirigiram-se Ill\

ra o Kremlin e a ali iniciaram

SUa primeira entrevista cujo te

mário não foi revebc.o. ,h>esar
disso os observadore� ocidentais

�criditam que o principal moti

vo da inesperada visita do .lider
cubano a I':u'ucrtchev é o de pe

dir maior ajuda da URSS para

fortalecer a aJ>alada economia

gado de Negoczos de Cuba jun

to ao govêrno soviético Manuel

Garcia Fuente e por Qutras al

tas personalidades. No mesmO

avião regressaram a esta capital
os membros da delegação russa

qUe foi a Havana assistir aS co'
\

memorações do quinto aniversá

rio da revolução cubana inclu

sive, o respectivo chefe NUiOlai

Po,l!!:<;J"R Um dos 'homens de mai

or confiança de Khruchtchev.
Vet6' tab 51n Dolores Ibarruri

cubana duramente atingida pe "La P'Isiona,.j;'''' Q €;ide'nte
J
do

los embargos norte-americanos Partido Com1'nista elJp>luhol-que
pela deficiência da sa:ra açuca há anos resid�m M9sCOU e que

reira _ a menor de todos os t<!m esteve em Cuba por mais de Um

pos _ e pela destruição �ausada f miós em visita óficial. Os chefl"s

,aO país pelo furação "FLORA' das missões diplomáticas acredi

tem atingiu o nordeste do_'
EE.UU. Só em Nova York
" 'J! ;:;n1'.'" 8 pessoas.

CA:;:RO - O Presidente
da R'\.U GamaI Abde'\ Nas
ser, cr�rtcu aos reis e 1'r<O)
filE!,,2S dos Escados dl'l
L :;."t f,'·ab'3· a (l'1e concre-

.t.zem os ::'anos para <1

crlacâo doe 'iÃP1 comando
("n'1!n:O dos Exércitos :l

rabes,

PJ'�NOS AIRES O
f'2cretário Geral Andre
"'�ai'l' ni- da Assocíação 0·

p ::rá ria Textil, órgão (lue

Cr'1::--rega m3is ele 100 mil
f"iad�s. e que continua à·

pofanrlo o ex dit'adol' Pe

rrn' del1Unci.ou a inter
venção do Govêrno arge-j
tino, nas eleições internas
da Aô�Q�h.ção>

Petropo.ts - O presi
dente João GOU!8rt adiou·
.para 6. feira a assinatu"a
(Ia regl!-l?l.,renLa'ção da lei
ele remessa d') lucros.

Natal - Na Assembléia
Legislativa do R:o Grande
d" Norte' Q

-

de�,utado Angê
lo Varella -foi baleado há
c' neca ::°10 seu colega 0-

]lav.o MJnt:Jigre. O parla
menvar e.<::�� hc"pUalizado

B""d':'a - O� fUnciOná,·
rios da Fur..à.ação Hospí
talar da 0apital Federal
reUnf;< y, -,;e hoje para de
c�dlr Ç�2 e· ir'lm Ou nil)
em Z'.'?' R"}'f?'dicam o

P'g'L > 13. salár io.
--':::.....--

a
nado em a;;ô'ito dt ano passado
nesra Ç"P'" J. PC'luim como é
�. <Í '0 rl('ul' rl: 'U êSse acôrdo e

r{'cnsou-se ip;uaYmente a subs
nt v:o. Ass;m persuadir o lí

d c i "'10 a assinar o documen
to cépresentar;a Uma grande vi

t
-

h ic <'01-'; �a para Khrucht
c t'J' na R· ,l luta COIU Mao. Tsé-

_..-
'l

". i;"nl>eq.uentemente é pos
s :'1 Ij_I e pO"sa lançar mão dês

, ._j g [mento Como preçç par\l
U"'3 m Iii r ajuda econômica so

viética a Cuba.
cipal Jlreocupaç�o dos líderes � 11?,'1l()ra-Se -quanto tempo Fi
Kremlin: suaS rr-}3ções com a - llel Castro pretende permanecer
China

/

comunista.
O PREÇO nA AJUDA

SOVIÉTICA " �

qUe vem'l s��doFidel Ca�o
tádas 'junto ao- Kremlin compa

reCeram aO salão nobre do aero

porto para dar as hoas-vindas

ao líder cubano com a única eX

ceção do En'baixador dos Esta

dos Unidos Foy Kohler.

REUNiÕES DE CUPULA NO

KREMLIN

Fidel Castro é o terCeiro líder

comunista a entrevistar-�e çom

Khl'ucl'tehev n�s dUas últimas

SemanaS. ,Primeiramente regiS

trou-se a visita de surprêsa de

Assim êsses observadores mos

tram-se inclinados a não dar de

masiada imporância às possiveis
relações entre a visita de, Cas
tro e a crise panamenha embora

admitam que a situação SUrgi
da no Panamá criou Urna nova

te!llática ao diálogO cubanoooso

viético cu'jo objetivo precípuo
reside nas relações, c�bano no

conflito Ideológico eutre Mos

cou e Pequim.
ARECEPÇÃO NO A�RrpORTO

DE VNUKOVtQ,

cortejado pelos chineses recU

:;Iou-se' a assinar o �tado de
, .

proscrição nuclear parcial assi

ÓTIM'A OPORTUNiDADE
/ Importante organização industrial, trans�€rindo seu

escritório para Florianópolis, necessita preencher as 3eguin·
tes vagas:

.

'1)'Gerente de Vendas
2) Sub·ContadGlr

, 3) Operador Ruf
,;) Correspondlnte
5) F�turista

.

� O SALARIO MINIMO EM 1970 PODERÁ CHEGAR A
T.RES MILHÕES: - A "Reportagem Sindical" de, "O Glo
bo", traz a seguint.e novidade com respeito a escala móvel.
"Admitindo-se que o salário·mínimo seja fixado em Cr$
,36 mil e 750 cruzeiros, a. partir de 1964, e que para os a·

nos seguintes 3: taxá de expansão do custo de vida, venha
a s,er itiêntica a do ano que - findou, e, se a progressão .sa

la;rial se processar de fqrma uniforme 4e' quatro em qua·

t:r� mêsés, com um incremento de 25%, t�reinos' no I�ltimotnmestre de 1970 um salário-mínimo, na Guanabara. �o

�lol' de 3 mjlhões 187 ,mil e 561 crmen·os. Os CR.lculoS fo·
," ..

:feitps pelo DepaÍ't���nto Econômico 40 Centro In
fa -'. 'Ri()" de Jâneirq '!3",d�--FeQer?çãp
uana

. ".,,-�- , ."
.
'c , ,

(I,as duas

Kh u htchev a Wladislaw Go-'

em Moscou. Ao falar no aeropOr
to declarou que sUa visita seria

bastante cUrta pois vê-se obri

gado a regreSsar brevemente a

Cuba onde neste momento se de

senvolvem as colheitas.

�'os a distri-

1:ui:-:;'r., dss terr"'''' "0 n"''',('
�"

<';: �o ''-'�nas, fer
. rovias e a-ud s. :s acresc 1 '�u: "I '�20'inem

confiar c,à sr. Adhemsr de Barros, a distri

buição de terras em �"_, ?�.,lD". O sr. João
. Pinheiro Neto, ,�1�C"2 �ic"'J� (PC o Deputado
Último de c�:, (' <,"I :F1'! 1 lf"'r tm cru

zeiro o }ecl,<:'r" 4: -5"{) }":\[,-'--1 r-s de 'terra, ao

longo da rodovia Be1e'1'}_ ,,-. r'" , Negociou
+ G"""'" J 1 .

eE'S3S erras com over-ios '1' U31S, o que

poderá acarretar ('tê ·"a 1�Er�1é'. ele seu man-
- -

'

dato. Finalizou o -:--rc""lçnLq 4 .... STJPRA. di-
zendo cue o GmT(')')"-"-::dny ! r:�Emar de Bar

res, é o dono de toda ;�re� que margeia :1

rodovia S. Pau Io-Curi+iba, �r::lcas a nego
ciatas que fez C()'"D. s=n C"'""'1'�"''''''''a Moisés
Lupion, O sr. Pinh=iro 'rToto, vai solicitar
aos Govêrnos do Amazonas. Pará e Mara
nhão, j1Jform"'r>-_;:es SÔ1-T": a i '?�1tidade dos

proprret-rios �� tc,,"::.·�s <" ln"'l�O das rodo
vias daqueles ES+-=l(J0S . .A 8-T::,:O A, também
não acatará suv=tões sôbre discriminação
das áreas a serem desapropriadas.

'I'ratar no Jardim Atlântico com o Sr, Luiz

Bunc+Iows de Madeira

.

Uma casa situada -a rua Trajano Margarida n- 21.
Tratar CO'!l o sr. Henrique Azevedo na ELFFA ou pelo te-
Jefor:e 3027.

.

_.___

•

Insfitu'o dn �)no��nl·_)",Jor;;) e"b V f!a� �v. DCi�.! lO lO U

Pensões dos fndus�riár�os
De�egada, do Esh1do de

,S�'lt� C�t?�:na
AVISO ÀS EMPRÊ� \S

CONT�Il:�.TT"�-� ro=""",v .... 1"'0 Q T,ÃRIO

�l"'!""" (Lei n° 4281, de 08-11-6�)
Nos têrmos d ;,. d ,,,,J CD/DNPS - 1333, de 22·11-63,

encareço às Emnrêsas contribuintes do IAPI o cumpri
mento das seguintes normas:

a) a .contribuicno sôhre o 13' salário
.
incidirá sôbre o

total percebido pelos segurados ativos.: a êsse título,
sem observação do iÍ'nite r1e mie trata a alínea a da
art. 69, da Lei rr' �807 dp �r.:,8 '10;

b} não incidirão' spbre o 1'" ".,lgr;o as contribui�Õ8S
p8,1'fl terceiros (LBA, SENAI,' SESI, SUPRA -

ex-SSR);
c) sôbre os pagamentos efetuados no correr do ano, '1

título de 13° salárin (dispensa de empregado etç),
tl'n'h,5WJ incidirá a contribuição do segurado e da

Emprêsa;
d) as fôlpas de pagamento do 13° salário. deverão ser

exclm:ivas para êsse fim, ,separadas d'ls dema�s
fôlhas.' de modo a facilitar a fiscalizacão;'

e) o rec(\lhünento das contribuÍroões referentes ao

1:;l° sal�rio está suieito ao mesmo regime das con'

, trii'micões ordinárias, de previ.dênda. no que se

refere à fis?a1i.zacão, prazos e pem'lidades:
f) as contribl1icões dos sef!urados 8.t.ivns incidentes

sÔbre. o 13° salário não serão individuaIizad�s nem

computadas para efeito do c:5kulo dos benp.fícios
a.�"PO'l1rados pela Lei Orgânica da Previdência
Sodal;

'g) as cont.rihlllcÕeS dos segurndos ativos rel:Jtiva's
ao 1�0 sal <'i rio não serão registr::!dlls nas Caderne·
t8S de Cnntrihuiroq.o, npnl no recibo fixo, nem no

cont.r::1--rf\('iho destac<'ivel:

�) o recolhimento. ao TAPT, das cnntribuir:ões inci
dent.es sÔÍJre o 13° salé:rio de J !lfi3 terá de ser efe·

tv!>do,-' ue1"s Emprp."as. Bté o dia :n de janeiro de

Úlf:4. meàhnte P11ia '0;'.)1"1';:'1. san::Jrada e diversa

dlJ, 01'" SP referir às contribuições ordinárias de,

previdência; (
j) ? n"11eQ'flrÍa a.s Aq{in�;"s e os A!!ent.es Indiretos do

IAPI tndica.rão às Emmêsas, a perli.d9 verbal des·

tas, cqmo deve fler feito o )J'rf';@nrohimento da guia
de reco'l;;mento refE\rent� â contribuição sôbre o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



É da maior importância
para o Estado, a 4a jornada
de Sociedade Brasileira' CI-e

Cardiologia, realizar,a se

ne'sta capital entre os días informações -a l'espelt€J. Da- "TRATAMENTO, 'DA HI-

16 e 19 do corrente. Em no- Lmos agora, para conheci- PERTENSÁO' ARTERIAL.

tícia anterior tfvemos oca- mento dos interessados- O ESTUDO CRÍTICO". - Dr.
sião de divulgar algumas programa científico da Jor· ;Reynaldo Chi�verini.

'

nada, II. Cinco simpósios:
PROGRAMA CIENTíFICO 1° simpósio: "DOENÇA

(Uma Conferência de cinco 'CORONARIA". (Presidente
Simpósios) ._ Dr. Josef Feher)
L Conferência" .na sessão ma.17 as 9,3Q. horas)

de abertura (dia 17 às 8 Tema 1� Djagnó�ti�@ clíni-
horas)

,

co das afecções' coronãrías

O�ESIADO
O fIlAIS AKHGO DIIIRIO DE SÁIHA CA T AlÍÍlfI.. ,.. •

./
.

FloriaIÍópolis, (Qu�rta-Feira), 15 de Janeiro de .1964

- Dr. Polydoro Ernaní
'

de Tema 4: Tratamento mé
São Thiago (Santa Catarina) dica, da doença coronária.
Tema 2: Métodos moder- Dr. Wanderley Nogueira da'

nos de diagnóstico da doen- Silva (São PauÍ'6") I

-ça coronária - Dr. Gilberto Tema 5: Os anticoagulantes
Strunck (Guanabara); nas 'afecções coronárias. Dr.
Tema 3: Os métodos grã- Gastão Pereira da Cunha

ficos no díagnõstíco da' an- . (Curitiba) ,

gína do peito e da trombose. 2° simpósio: "FEBRE REU
coronarra, Dr� .Josef Fehr', MATICA". Presidente Dr.

(SãQ Paulo) Reyn!lldo Chiaverini)
tDia 17 às ,14 horas)

Mais, uma vez deslaca�se 'um, calatinense
Expressi�a e 'Significa'tiva homenagem ao major Ari CapeHa no Quartel do 14. Batalhão
de Cacadores

I
Presentes antigos companheiros embóra já na reserva O povo' presen-

te por um dos redalores deste jornal
'

Visitando seus familiares reira militar .tem' trazido quaádo na Ativa, e presen- zenda, já I aposentado ,e da tado pela. Missão Militar
e amigos, esteve em nossa- para o nossa Estado o ga- temente, na, Reserva, contí-, exma. sra. Maria do Carmo Americana do Norte:
Capital o nosso 'prezado, lardão de louros merecida-

.

nua prestar relevantes ser- Capella, e irmão elo Major
conterrâneo Major AR! CA- mente conquistados. viços, como Técnico, nas Ayrton Capella, que serve

PELA; que. vem de concluir, Termino� o .seu improví- pesqüízas tio xisto betumi- na 16· CR e que também 'já
com distinção" classírícan- so, sob aplausos dos assis- noso,' integrando a Petro- possue o CU1'Ji'o de Estado
do-se em 1D lugar. P Curso' tentes, e levantando um brás. Maior .

da: Escola de .Comando e brinde ao homenageado. Por último falou o Gene- Em dez anos- de cursos
Estado Maior' das .Forças Usou da' palavra, falando ral Ilnor Mesquita dizendo' militares, nas. Escolas Pre
Armadas; conquistando a ern nome de, seus.

.

cornpa- de sua Satisfação em parti- ,paratória .de' Cadetes de
Medalha "Marechal Hermes" nheiros. da Reserva, o Gene- cípar daquela homenagem Porto Alegre, foi classifica
- apíícação .e estudos -;-. de ral V1eira da, Rosa qu�,' .íní- .ij.O Major Ari Capella e· de- do em lo,lugár, recebendo 6
ouro.. com 3 corôas, dístín- cíalmente, agradeceu';a opor- c.aranuo, apezar de não, lia- Premio Rio Branco, t\.a Aca
ção que bem poucos oficiais tünidade de relembrar a ver servido no 14° BC, seno demía Milit'ar de Agulhas
de nossas Forças Àrmadas suá passagem pelo' coman- tia-se. como em sU,a Unida- rsegras, rorrnando-se Oficial,
conquistaram. ,da do Batalhão e recordan- ele, porque ali serviram seu 'conquistou tambem o 1° lu-
Na oportunÍdade 'seus in: - do a chegada do, homenageá. Venerando genitor o Coro- gar,. com dístinção, receben

tig�s cofupanheh'os reuni- do, que havia �eItriinado anel Anterior Taulois de Mes- do -a Espada de' Oficial e

ram-se no Quartel do nosso Curso da Escola'Militar em .qi -íta e um seu irmão, o Ma, .resutuínuo o "Espadim de
tradicional 14" BC, no dia honroso 1°, lugar, 'conquís- jor Ary Canguçu de Mesquí- Caxias" que foi recolhido ao

13 do corrente, prestando- t.ànrlo a, Medalha Marechal ta. Museu' da Acaelemia pela
lhe significativa -homenagcm Hermes; de Bronze, com, O Major Ar! Capella, fi- distinção de seu portador;
e à qual , este Jornal, .' gen- 'uma corôa. Lembrou episó- lho de tradicional família da .Escola de Àperfeiçoa.
tilmente convidado, 'esteve dios que integram o histó-,

.

barriga-verde, descendente mento de Oficiais, em 1° lu

presente na pessôa:. de um rt.Co ,daCjl.uela trnidadé" res· de, ,um dos participantes da gar, conquistando a meda
de seus Redatores!,'" q Jor� saltou o espirito de corpo célelJ!'� epopéia que foi a lha "Marecllal. Hermes", de
nalista Péricles Prade.' dos Oficiais' e Sargentos, 'resiste.ncl.à da Lapa, quaQ: Prata, com duas corôas, 'e

constituindo a' equipe,
.

que elo da Revoluçã,o de 1893, agora; concluindo e classifi-
Pres�ntes os

\

Generais da lhe t.ornou fácÚ �o' Comando, aql,Ü esteve alguns dias, ten- cando-se em honroso 1° lu
Reserva' de l' 'dasse Paúlt) porqlJe I'.ociás só almejavam do já viajado COiU elestino gar, o Curso 'da Escola de
Gonçalve$ Webper Vieira cunlPrir com o. sagrado de- a Belo Horizonte, por ter Comando

I
e Estado Maior,

da ,Rosa, Alvaro Ve�ga Li- ver de bem senTir ao Exér- sido. classificado no Quar- 'recebendo em sua passadei
ma, ;1aldhyr Bering F'austi- cito e � Pátria, E Joncluiu teI General da 4' Região Mi- ra mais uma corôa, a ter
no da Silva, Ignácio Bras!- abra,çàndo o Major Ari Ca· litar" ceira, de ouro, tornando-se
lio Borba e Ilnor Cangllr:ú pella,

.

sob vibrantes aplau- O homenageado é filho um dos poucos Oficiais que. .

go com o Fundo Monetáriode Mesnuita, Coronél Refor· . �os'. do BOSSO conterrâneo . Sr. a possuem com as tr,ês co°.'1- - Internacional e com todas
mad0 AngelQ Crema,' Te· Arthur Capella, alto funcio- rôas, fazendo ainda jús a

uente ÇOl:onel' Ivan DenÚce AgmdeGeú o homenar.;ea-
.

nário do' Minist�rio da Fa· um valioso prêmio oferta·
Linhares, InstruLor da E's, do, reçonlà-ndo a pn.SfiJ'{gJ?m,
'cola· t1e.CÔllí'ándo' e"'Esbado p€ltts .pootbs - d�.l;Q.\Jj-ª .._._ _

Maior do Exercito, Majore.s militar, as funções desem-
.

Fortes Chuvas em '8elo Horizo'nt'eAyrton Capella' e Àr;y, Cangu- penhadas e os velhos. com- .

I

çú de Me.squit�., é "Cnpitãr;s panheiros presentes a no- BELO HORIZONTE, 14 interrupção do trâfego aé·
Andl;élÍno Nati;vidrrde da menagem qtle tanto o sensi- (OE) - Em cDnsequência reo, As águas, penet,raram
Costa e Paulo �'\.vüa 'l7eras, hilizava e visivelm(3nte ema· das fortes. chuvas que cai� indusive ·no salão de paR'
da 16· CR e Cap,' Dent Mau· danado' agradeceu o alto ram durqnte a' noite, o aero· 5::I�eiros, subindo a 50 cms,
rIcio René' q,e Ferr"l,rit8, ,do padrão de amizade e seu- porto da PampuUla, ama- atin.gindo as instalações dB,s

:Hospital de Guarniçfm de timentos !los que promove. nhe�eu inteiramente alaga· emprêsas < de aviação, en-
.

'"
Florianópnlis, 'Major Ary r8.m a homenagem, ao, causando', a complet::t quanto. chega a mais de um

Oliveira, foi o. Major Ary Presente o Tenente Coro- m3�ro' em Celtos trechos da

Capella homenageado com

uni almoço de confraterni

zação pe10s seus antigos
companheiros de armas,

Inicialmente falou ó Mn,

jor LUlZ Felippe da Grua:

LOQo d'Eça, ,dizeI\do dQ seu

px:ivilégio, como Comandan

te eventual da Unidade,. em

proporcionar aquela home

nagem, recordando'· então

sua vida militar com a co

laboração do Homenagead,o
que, no decorrer de sua car,

, ,

, \

nel Ivan :pentice Linhar:es,
atualmente' nas elevad�,s

funções de Instrutor da Ell·

�,(,la de Comando e Estado
;',11io1', e por ter sWo cita-'
do, usou da palavra, ressaI

tandp a presehÇlR do Gene·

ral da Reserva Ilnor. Cano

guçú Taulois de Mw>quil:a,
, ,

que tambem lanto tem ele- ,-::.,_
vado o nome de nosso ES,/I", �
tado no Exército prestando "-

•. j

Vamos a,São
Joaauim em'

Fevereiro·

à, Nação, assinalados ser'

viços, na paz e na guerra,

Dos Srs,
/

OLAVO RIGON
e RAUL REIS, Diretores ,da

CIAOESTE: �'Áo encerrar.
\

mos, as atividades da

CIAOESTE, deseJamos ,ex

presasr a V. Exa. nosso pro
fundo reconhecimento pelo
apoio extraordinário. na

construção da Usina Esper;
nha, nêste instante lançan-·
do energia elétrica em rê
des de alta tensão, na dis
tãncia de 80 (luilômetros,
em caráter experimental. A

obra de Esperb,ha bateu o

record 'na construção. "CO�
apenas 1 ano ,e 11 Dlês�s'de
trabalhos_ O apoio do vosso

Govêr��, espe<;ialmente (la
CELESC, destacando sua

eficiente Diretoria, tornou

possível entregar-mos esta

!('mndiosa obra, exemplo
frisante da presen�ta, do po
der público junto à comu·

nidade.

se em Santa Catarina, para
\ a felicidade dose catarinep- Dias 15 à 17, vamos à

ses, tim Govêrno que empu-
Pesta da Produ.:;:ão, 1964:

'

lihava uma bandp,jra, 3 do São donos da Festa, ó po

progresso e do d�senvolvi- vo ,de São Joaquim por sua
, A.ssociação Rural;m�nto, que tre�.$ncto e!,l.1

tôdas. as regiões geo.econô- Tem a orientação do- Go-
vêrno do Estado a avéz damicas do Estado, hoje, em
Secretaria da \Agri' ,.ltura,·1964. já dePcou o seu mas-

tro lixado �m tO,do o seu,
E também tem co�abl).

t ·t·· I seu elnl"ne'n- ra<;ão da Pl'efeitl. ';l ,Munierl'l ono, pe o

te condutor, o Governador ,cip;:tl.
Por 3 motivos vamos •

Celso Ramos'!. ;,.J, '

,-
'"

, Sã? Joaquim em ieveréiro
xxx

Do Sr. PEDRO' KUSS,
nos dias 15 à 17;

Presidente do Diretório do
- Fazer uma viagem agra-

dável e bonit::t;PSD de Mafra: "Como em

pista. �or causa da deficiên·
cia do sistema de drena

gem de águas pluviais, o

aeroporto poderá sofrer no·

vas' inund�9õé�'é' ?�sQ :pão
cessem aS· chÜ:Vas, '! O nível
da ' reprêsa' tarribel� s�biu
senvivelment;e, ao passo que'
no centro da cidade várias
ruas ficaram inundadas, fa
zendo '6om que os trabalha·
dores da Prefeitura .come·

çassem cedo os- trabalhos
de desobstrução.

A montagem bem diz na

homenagem e este Jornal
sente-se honrado com o no-

tícíar, porque realmente, o

Major Ari Capella fez-se

credor da :estima e da con

sideração do Povo Catarl

nsnse, quiçá, do brasileiro.

T,ema 1: Diagnóstico clíní
.

co dá febre
.
reumáticâ

Dr. Sérgio Luiz Francalaccí
(Santa Catarina)
Tema 2: O laboratório na

febre reumática - Dr. Rey
naldo Chiaverini (São Pau

lo)
Tema 3: Profilaxia da te

bre reumática - Dr. Cláu
dio Pena (Brasília)
Tema 4: Tratamento

febre reumãtíca - Dr, An

tonio Silveira Sbissa (Santa
Catarina)

Mácruz)'
horas).
Tema 1: O uso dos cardío

tônicos - Dr. Luiz Carlos

�ã() Thiago (S. Catarina)
Tema '2: Emprêgo dos diu

réticos - Dr. Radi Macruz
(São Paulo)
Tema 3: Aspectos pulmo

nares da ínsufícíêncía car

díaca congestíva - Dr. Ma
teus Romeiro Neto (São
Paulo)

�Dia. 17 às 16,3(}

Tema 4: Tratamento
insuficiência cardíaca na in,
fância - Dr. Celso Moreira
'(Santa Catarina)

Tema 5: Tratamento

da

insuficiência cardíaca ír
redutível Dr. Angelina
Pelosi (Bahia).

. 4° simpósio: "EMERGÊN

CI� CÃRDIO·VASCULARES"
(Presidente Dr. Rubem Ta
bacoO (dia 18 às 8 horas)
Tema 1: Edema agudo do

Pulmão - Dr. Rubem Ta
bacof CBahia)TemaB: .Estenose mitral

reumatismal: critério para'
Tema 2: Infarto agudo do

Dr', miocárdío Dr,' Gilberto
a indicação cirúrgica
Orlando Borges Schroeder. Strunck (Guanabara)

(Santa Catarina) Tema 3: 'I'aqaícardias pa-

3D simpósio: "TRATIIMEN- roxísticas - Dr. 'J. A. Fon-

TO DA INSUFICIENCIA
CARDIACA CONGESTJVA".

da

seca Ragalla' (Guana
Tema 4: Choque 'ps

co - Dr. Paulo Schl,es
(Guanabara)
Tema 5: Emergências

teriais periféricas - Dr.
raldo Vieira (S. Cat

5° símpésío: CIRU
CÃRDIü·VASCUL,AR"
sidente Dr. E. J. Zer
(Dia 18 às 10,30 hora
Tema 1: Cirurgia das

sões congênitas - Dr.
Zerbiní (São Paulo)
Tema 2: Cirurgia das

sões àdquíridas - Dr.
monte Bittencourt (S.
lo)
Tema 3: Cirurgia

aneurismas e da doenç
pertensiva reno-vascula
Dr. Helênio Coutinho (
nabara)
Tema 4: Pré' e post-o

,tório em círurgía card
,

Aspéctos olínicos - Dr

sé 'Feldmann (Guanah

da·

fusão: Hípótermia,
diluição - Drs." Dom'

Junqueira ele Morais, (
nabara) , e Isaac Lobat
lho (S, Catarina)

(Presidente Dr. Radi Anuidades escolares serão,
requlementadas

tada pelo Ministro

Sambaqui. Adiantou que
infratores estarão sujeit
punições que vão até a

campação dos estab
mentos.

._-------,--------------+-----�------------------...

. RIO, 14 (OE)
de 15 dias estará

regulamentação

- Dentro

pronto a

do Decreto

COMPANHIA DISTRIBUIDORA
'DE PETRÓLEO

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO pro
cura com urgência área de 60/70 msz. 'para Escritórios,' em

localízação central . de Florianópolis (Ilha). Interessados

obséquio dirigirem-se à Rua 15 de Novembro, 129 - Es

treIto --: ou telefones 6341 - 6221.

Brasil restabel'ecerá diálogo
com o'FMI

RIO, 14 (OE) - Porta·vóz
do Mi.nistério da Fazenda in·

formou que o Govêrno Fe

deral restabelecerá o diálo·

as agências monetárias in

ternacionais, privadas ou

não, A medida, decorre da

solução �� problema de

;eescalonamento das dívi·

das externas do BrasH, ' no

período 64/65.

que fixa / normas para co

brança de anuidades escola
rés, A informação foi preso

Aero�Barco verlJ para o Brasil,
NITERÓI, 14 (OEl) - O

Govêrno fluminense anun

�ibP. que chegar:ã, ao, Brasil
na segunda quinzena de fe·

vereiro, o aero·barco italia-

no ((ne fará ligaç�o
dos Reis-Mangaratiba.
aero·parco, foi alugado
Gov.êrno para uma

riêHcia de 3 meses.

Rem/essa de lucros sai, sexta feira
RIO" 14 (OE) - Na pró·

xima sexta-feira as Í9 horas,
no palácio Rio Negro� aPre·

sidente da República as-
'

sinará a lei. de remessa de

lucros para o exterior.

Uma grande concentração
popular deverá acorter de

fronte ao palácio Rio Ne·

gro.

"'Polaris" continuam sendo lanca
.,

truido em pleno vôo,

caiu, no oceaU-0, O ter
. "POLARIS", lançado
mesmo submarülo, f\

nou perfeitamente, al

encontrava submerso., 'çando seu objetivo. O

elos' foguetes .(oL des.. 'r,nUrHcado. 'foi cUvWgado
tarele em. Cabo Ke

CABO KENNEDY (Flóri

da), 14 (OE) - Fracass�ram
)loje' dois lançarrfent<?s' de

foguetes "POLARIS efetua·

dos de UrÍ1 submarino que

se

Um

----' •• -..!-_.

Faculdade Nacional de Fnosofia
continuará fechada

RIO, 14 (OE) - A Facul- . da Faculdade, reyeiQ'�: ' que
<;lade Nacional .. ôe Fisolofia somente quando ci estábelec
t ' " .,;.., (. ,,-. � I

. '," Ji ... I :1. '
'. ';; ; . \

s�mei:1t� '�o��r:tlá,\ a funclO- cim,�I:\to voltar
I
a sua Juns·

nar 'quando !fo'I'.,�estabeleci- dlçãb,'lé,,(J.i,i,e lP4>derá marcar

da sua completa normalida- nova' 'data i para! a formatura

de. O Reitor Pedro Calmon dos alunos de jornalismo.
desmentiu notícias de que
o prédio seria reaberto ho

�e. Por outro lado, o pr9fes
sor Faria de Góes, diretor

Melhoramenfo:s na PM:
,INJ\UGURAÇAO HOJE

D Governador Celso Ramos, em 'compa
nhia de_ altas autoridades, estará hoje, a par
tir das 9,30 da manhã, na Polícia Militar,
onde participará das solenidades ,de inau

guração de diversas obras e m�lhoramen
tos ..Dentre elas déstacam-se, por sua, im

portância, a nova oficiIÍ� mecânica e ,o Hos..:

pital da Polícia M�litar, amba;5 realizadàs
graças a coJaboração financeira do, PLA
MEG.

, SEU CARRO ESTARÁ ·PROrEGIDO COM

1AllftS
- P�ssar 4' noites e, um1960, a maioria dQS catari·

dia no melhor clima de San
nenses e. particuladmente, ta Catarina, prinCipalmente
o laborioso P{}VO de Mafra,

_
.

,
ne!';sa época .do ano,'

estarao em 1965 ao lado {lo E' t' ,

d F
Sr. Celso Ramos, lJarrt :m./

-, par 1Clpar uma os
,-

ta da Produção que muitos
fragar u nome do seu candi-

municípios vão realizar
dato à, sucessão estadual'�:

em

Sã.o Joa,qÚim.

o APAREtHO

ElETRO AUTOMÁ11CO "

PREVENÇÃO CONTRA ROUBO ,

E INC:í!:NDIOS DE VEfC:U:LOS
+ Você não esqul',\ce Rádio ou Faróis ligados

+ Ada.ptável em qualquer veículo

Exa'mes de InglêS
o INSTITUTO BRASIL·

ESTADOS UNIDOS DE FLO-

RIANÓPOLIS, leva ao

Zona do Canal:
EUA s'ó discutirão quando a

I .

, ordem for r-estabelecidá
WASHINGTON, 14 (OE) pamá,

uma discussão franca e

comunicado dizendo que os reta "com o Govêrno

EE,UU. nãó podem to�'erar . IT,1.t?lpno, só setã

nehhuma ameaça con!;'l;h â(·;:;,.{fti'àndo a ordem for

segurança do canal doi pa?"" mente restabelecida.
)

\. �

- 1'-
Como já descobriram que eu escrevo um DIA

naturalmente secreto até virar obrá póstuma, a ele'

vo recorier, de vez em quando:
"Lages - 9-1·114: Aqui estamos graças a um con

do dr, J\derbaJ, para a inauguração tia a.gência do

co Nacional Paraná-Santa Catarina - NOSSOBA

x x x

Do' DE;PUTADO DIB CHE

REM, no Munieipio de Três

3 aluis de garantia

T L A

Doíniôes ,0 Govêrno
•

(Destacamos aqui 'certos 65, tôdas as estradas 'cata-

'pronunciamentos
. relativos rinenses estal'ão compIe

à ação do Sr. Celso Ramos tamente revestidas, o 'que
frente ao Govêrno de Santa sempre foi um sonho, até

Catarina que, por seu alto que assumiu o Govêrno io .ii�'::,
significado e interêsse po- Estado o Sr. Celso Ramos". ;.,

'"

lítico, achamos por bem di·
.'

x x � .1'"

vulgar). Do Eng' PAULO AFFON-

SO DE ].i'REITAS l\IELRO,
Presidente da, CEE: "Em 31

de Janéiro de Ül61 instalou·

xxx
i

Do joven1 CAIO SqAR1:;;S,
'" de Pôrto União: "Temos no

,,0.1' .• C;Clso Ra,mtl(>" lFll
ten:ii[lCí'«;F,l

Representante Exclusivo para 'Santa Catarina

".,(YI'TO J, i1'lJ\l'.!.li'f
",,'.,

"

'.'
,

nhecimento ,dos interes·

sados, que fará realizar no

dia 23 de janeiro, às 19 ho·

ras, a prova preliminar do
,

\

exame para' obtenç'80 do
. "Certific'ate of Proficiency
in English", da Ui\iversida
de de Michigan, do �mo de

1963·1964. No sábaelo seguin·
t�, fará realizar 'o exame fi·

nal, para os que
•
forern

aprovados. no exame preli·
minar. - amanhã, às II' horas.
O Certificate of Proficien- O pulo aéreo foi excelel\..�: menos de 40 minuto

cy in English, é de grande nada de buracos na estrada.

valia para as pessoas que Do alto, na chegada, vendo a' cidf'de apin:char-se
estão interessadas em obter ra todos os' ladol'. agora contornada. por uma eS

Bols'iJ.s de estudos nos Es- na de asfalto" por outra de trilhos, meditamos sôb

tados Unidos e pa.r;a os pro- rleterminismo: fundada por paulistas, Lages não

fessQres da lingua inglesa. parar. ,

Para maiores informações, xx xx xx'"
,

visite o Instituto Brasil.Es- No avião, entre os v�Jentes e os medrosos ae

tados ,Unidos, no edifício"'" 'levavamos um argorlauta' de-primeiro vôo: o nossa

Zahia, 6° tl-rldar, ,rua Felipe celente Luis Barbi, que F.lorianópoli!l inteira co

Schmidt,. 25 ou telefone pa- por Piriquito, apelido que passou dos campos eS

ra! 2390. vos para o mais afetuoso trato diario. .
"

.

Contam os amigos que (;> Piriquito, há anos, de
• ( de comprar ctma' passagem' aérea para Curitiba, de

ao aeropôrto, de instalar-se numa poltrona, à, ihQra,
ronco dos motores pusera-se porta afora, arrepen

ela viagem, Hoje, no en.tanto, lá estava,
�

meio l'eSSa

do, atando o cinto e confessando:
_ Hoje não dá de refugar! O dr. Aderbal me

,

dou a passagem e correi era uma desfeita!

Mas quando os motores roncaram ele estreme

E. não se conteve:
I
_ Bem que o Doutor podia me arranjar out

Essa nã,o!
,

Com as portas fechadas, o jeito era- ir, E foi, 5

novidades: �chando canja isso de yoar. À 'chegada; �
pois de um vôo manwilhoso, para registrar a perda
compleXQ dE! medo, falo� grosso:

� Está provado' que P.iriquito voa!!!

,',Secreta ria da
·AgriêuHura

No expediente do dia 11

de' janeiro ao corrente ano,
o dr, Luiz Gabriel, Sefltetá
lia 'da Agricultura, atendeu

em 'seu' Gabinete I as seg'uin
tes pessoas: Dr. Hercílio Co

lasso, que tratou de assun

to eSP1�ciar; Dr.' Mário Ma
fra, 'P-l'ocurad0l' d0 Plameg,
t.rato·. de assunto

- A Casa Branca publicou

co·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




