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11 MuniCípios
Iniciando o ano com uma

série de realizações da mais

alta ímportãncía para o

desenvolvimento .do norte

do J Estado, o Governador
Celso Ramos percorreu 11

municípios daquela regiao,
nêste último fim de' sema

na.

SÃO BENTO DO SUL

Nês!e -rnunícípio o Gover
nador foi recebido pelas
autoridades e pelo povo em

frente à, Prefeitura Munici-

pal, onde foi saudado pelo
Presidente da. Câmara, Ver.

Darcy Olavo Moldenhauer,
que afirmou vir o Sr. Celso
Ramos dando cumprimento
.ao seu programa de Govêr-

, N no, imprimindo a Santa Ca
tarina uma' administração a

�all1inho do progresso, ,O
Governador agradeceu as

manifestações e informou
ao povo aspectos da 'sua

obra de redenção' do Estado
-barriga-verde, Acompanhado'
dos Deputados Antônio" Gõ7
mes de, ,f\Jmeie!;:L (federal)' e
F':énriqpe de 'Ã!:npd :Rainos

�' ('esfadual) autoridades ,10'-
cais e membros da comiti

va, o Sr. Celso Ramos 'vi-
, 'sitou .us

'

obras 'do fórum
municipal. Em seguida; na

Sociedade Ginástica, foi sau
dado pelo i Presidente da As

sociação I
Comercial' e ln

'dustríal, Sr. Otair Becker,
que declarou que "o Sr. Cel
so &amos é o Governador

,das 'grandes realizações".
'Falou a seguir o Dep.1 Antô
nio Gomes

"
de Almeida e,

por últi�6,"<)'; E(Jl;iiG:e1�Í:L;Rai1
mos. Dastacou em um 'trê-'

. cho do seu discurso que

"Sãq Bento sabe escolher os

Seus representantes: os

deputados Henrique de Ar

ruda Ramos e Antônio Go,'
I mes de Almeida, são prova
Inconteste do esclarecimen

to político do povo de São
Bento do Sul". Ao final, foi
declarada instalada a' resi

dência, do DER naquêle mu

nicípio, na presença do Pre

feito Alfredo Dinner.

Ao passar por Rio Negri
nho, foi r'ecehido pelõ povo
e autoridades na Prefeitura

,Municipal, onde o Prefeito
, Herbert Turck agradeceu,os
·benefícios recebidos no mu

nicípio, pelo Govêrno do

Estado.

MAFRA:

TRAPAS
E�COLA's 'E ES·

PARA, O PRO
GRESSO·,

.

foi contratado o asfalta
mento do trêcho Rio Negri
nho - Campo Alegre, de
vendo a estrada' Mafra-Rio

Negro t�r seu revestimen
to asfáltico' cqÍ1tnitâdo, se

êste.
'{.;_

.

,

-:).�;

no
região. Das 12 salas de aula
autorizadas pelo Govêrne, 5

já se encontram concluidas,
sendo que as restantes te

rão seus trabalhos ataca
'dos com a rnaxma urgên
cia, dentro de poucos dias.

GOVÊRNO, JUSTIÇA E

SEGURANÇA

Em Monte <, Castelo foi

inaugurado o G;rupo Esco
lar "Valentim Gonçalves Ri

beiro", tendo vários orado
res se manifestado pelo al

canc� di:> obra dentre da
pequena área do município.
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Realidade de um Govêrno
·Esftadas aprorimam�·· üistânctas

das em benefício da Milícia Govêrno na realização da

importante tarefa.

Dirigindo-se a Major Viei

ra, o Governador, de pas

(Cont. na 48• pâg.)

"
.

De passagem' por Campo
� Alegre, no início na viagem Em Itaiópolis foi ínau-

oficial, o Sr. Celso Ramos gurado o prédio onde esta- RIO; 15 (OE) Pros- virtude da' falta de gás. Ou

ali deteve-se por alguns mi- rá funcionando a Delegacia seguiram hoje os entendi- tros estão trabalhando com

nutos, a' fim de receber os de Polícia e Cadeia Públi- mentos no Ministério dó carvão ou eletricidade. O

agradecimentos da popula- ca, realização, do PLAMEG Trabalho, visando o fim da Secretário de Saúde do Es

ção que o esperava, pelo írn- que vem atender às neces- greve dos empregados do tado, informou que todos

pulso que' o Govêrno .vern ,sidades que ali se faziam grupo Lígth, enquanto o os J Hospitais da cidade es

dando para o progresso do sentir nêsse importante se- 'I'ríbunal Regional do 'I'ra- tão sofrendo os efeitos 'da
município. Saudou-o na oca-' tor. Discursando na ocasião balho, convocou. para esta falta de gás. Fez um apêlo
,sião o Sr, Eugênio Herbst. o Juiz de Direito da Comar- tarde a primeira audiência aos grevistas, para que,

ca Dr. Heliodoro Franzoi de conciliação do dissídio num ato 'de bom senso, res- ___
este declarou

.

ao Srv Celso coletivó sucitado pela" con- tabelecam êsses serviços ex-.

Ramos: "A Justiça de San- cessionária, A .greve vem cenciais para os Hospitais.
ta Catarina jamais poderá causando sérios transtôrnos Fôrças militares continuam

esquecer êsse seu grande à população, com a falta to- guarnecendo as instalações
amigo que é V. Exa! tal de bondes e de gás. Os

I

da Rio Ligth, transcorrendo
Segundo logo "após para telefones, funcionarrf 'precà- o movimento pacificamente.

Papanduva, o .Govemador riamente, estando inteira- ,A Secretaria' de Serviços
Celso Ramos, Secretários de mente interrompido O' ser- Públicos'. do EStado, está

Estado mantiveram Impor- viço interurbano. Por defei- distribuindo nota a ím

tante encontro administra- tos em cabos de voltagem prensa, abordando a posi
tivo com

. políticos locais, estão sem luz diversos bair- ção do Governo corno po- i

onde foram ouvidas reívín- ros caríbcas e fluminenses. der concedente
.

das tarifas,
dicacões e apresentados fa- A Rio-Lígth não conta com e condenando o que denomí

tos concretos da ação' do pesoal para reparar êsses na de intransigência' do Sin

Govêrno para o Progresso defeitos. Desde as primeiras dicato. Informou ainda, que
da região, 'Antecedendo o horas da manhã, 'estensas embora não ha':ja' 'perigo' nas
Governador, Q Secretário filas 'eram formadas, nas prOP01'ç6eS �,tÍe vem -sendo
Fernand0.l de Oliveira e o proxírnídades das carvoa- divulgadas, a população ds
Dep. Antônio Gomes. de Al- rias da cidade: É i�tenso '<te manter fechados os 1>i
meida apresentaram subs- tambem ·'0 movimento de cos de gás. Devido a.,.g;reve

tanciaís zelatóríos. sôbre os venda de querosene e al-
-

-d6� bondes, os :�{>taç0es :és�� � � �. '� ',' i'. � �. •

\ �
..,

,õAue(íc.\os -qne Q _GoVerI'lO popL, A�guJ1� ,;-'1"f,ls�<,I;tmmtes ,tijb, tr.a��í.l<,Q,ÇiJl��m:"ie�cesso ".�

do -EtttMa tJm . Pr.ol�biçiO�i Çlp-;/1!c�tt\í· d�Cl',ta$�)l�"ilo- .��.�&. ' «.t. ,�!�
nado ao munícípíe: ram de servrr refeições em

-

r

CANOINHAS:":' ESTÁDIO
TARCíSIO SCHEAFFER E

�

DEMAIS REALIZAÇÕES

��\'�tioihh�·qitb1 lança
do oficialmente o polioia
menta em duplas pa�a a

cidade. Após a revista e des
file das tropas 'do 3" BPM
diante do Governador, foi
ainda inaugurada a carpin
taria daquela corpor�ção.
Em seguida as �utoridades
dirigiram-se ao local onde

ser�a' inaugurado o Estádio
Tarcísio Scheaffer. Após
ser lida o Boletim Especial
referente ao ato, usou da

palavra o Comandante do
30 BPM, Major Décio José
do Lago, fazendo' especial
agradecimento ao Governa
dor Celso Ramos pelo inte-

. rêsse que tem demonstrado

pela PM de Santa Catarina

e ao Eng� Tarcísio Scheaf

fer por ter proporcionada
meios para a execução da

praça de esportes da corpo
ração.
Na 'Associação Comercial

e Industrial o Governador

Recepcionado' em Ma:(ra Celso Ramos foi ouvir a;;
com um almêiço no Clube reivindicações do munici
XIV de Julho, o Gove.rna- pio e prestar contas do que
dor catarinense foi fLlvo ,de já tinha feito para o �eu.expressiva homenagem quan progresso; Informou ao

'

do falou inicialmente o Sr. Dep. Haroldo Ferreira qu�
Pedro Kuss, Presidente do ainda êste ano seria ligada
Diretório do PSD local. O a energia elétrica para aquê
Prefeito Fúlvio Vieira Bor-' 1e munIcípio, á

diretamente
ges também prestou sua do sistema a SOTELCA.

homenagem, falando por úl- Ell\. resposta, declarou o
, timo o Sr. Celso"" Ramos deputado: "A Ã'ssociação dá

agradecend9 as manifesta- um crédito' de confiança a

ções em seu apréço e) preso V. Exa., declarando-se satis
tando contas ao povo da feitíss-ima com a ação nês
ação do seu Govêrno naquê-. te município". Na reunião
le município. Em Mafra, já' fêz-se especial elogio· ao tra:

balho desenvolvido pela'
Engo João Nicolazzi, no tra
tamento das estradas daque
la região.
No almôço . oferecido às

autoridades no Batâlhão (ia
de

barriga-verde. Em resposta,
o Sr. Celso Ramos declarou

que o Comandante Lara Ri
bas foi o grande auxiliar do

I

Guanabara sem telefones
bondes e gás

,
,

Êlet{obrás: 11 bilhões

:,para eletrificação'
PE>.rRÕPOLIS, 15 (OE) - Goulart e' o Ministro Olivei-

ra Brito das Minas e Ener

gia, assinarão hoje no Palá
cio Rio Negro, convênio .en

tre o Ministério das Mina� ,e
Energia e a Petrobrás, .que
permitirá a ernprêsas, apli
car recursos, 110 montante
de 11 bilhões e 21j0 milhões
de cruzeiros, em' obras de

eletrificação de diversos es

tados. '

O Presidente da República
recebeu. 'na tarde de boje
para despachos os Ministros

da Agricultura, Trabalho,
Indústria e Comércio, Jus

tiça, estando previstas tam

bem audiências com repre
'sent�ntes da Assembléia Le

gislativa do Estado do Rio.
Por outro lado, o Presidente

-

Fale.ceu o,Padre Luiz Gilg
São Benta ,do Sul, 11 (do túrbio cardíaco há poucos

corresponde'nte) mêses, �pós uma excursão
Faleceu esta manhã, às que fez a todas as paró-

6.30 em Campo Alegrei o quias pa�ra, obter reC"fSOS
revdci. Padre GUg, vigário d€stina�os

.

ao Semin,rio, o

da Pal'óquia ct.o municipio querido Ilacerdote não pô-
-vizinho grande figura Je de cesistir à marcha da
toda a' região serrana pe- molestia, recolhendo-se (10

las suas obras religiosas e ../-leito na sua Casa - Paro-'
sociais.

.
'

tIui-al desde Os festas de
Depois ci� ter eonstruido fim de ano e vindo a ,.m'or-

a Matriz da sua: cidade,' a rer está manhã.
Casa ParoquIal, c8ipelas
em todos os distritos, pra
moveu a, construção c�,
Hospital São Luiz, um dos
mais completos da região
norte do Estado, estando

agora devotado às obras
do Seminario Diocesano (le
Bateas, obra realmente'
monumental para a' sua

Paróquia, desti,nada a pres
tar serviços a 'todo o Estl

do.
AcometidO de um álS-

O enterro será re.alizado
8im.anhã; domingo; depois
da missa de corpo presente
na Matriz de Campo Al'é
gre,' onre ficou expOsto à
�vj.sitação 'dos pamquianOS
e de pessôas 'que se loco-.

,

moveram de tOdos Os mu

nicipios. vizInhos, Onde o

Padr� Glg gzava de grande
esüma, e r�speito POl: suás
vil'tudes e ineguaLavel ,ope_
rosidade.

Ainda esta semâna o governad(}r Celso Ramos começa
Tá a inaugurar as usinas elétricas prometidas durante sua

campClnha de candidato.
'

Por uma significativa coincidê�éia, a primeira" sem

contar a termo elétrica de Joinville, é a de ESPERINHA."

, \
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'

{ �.
Desõe 1951 o p.ovo e o Estado vinham sen',lio embaladO'S

�11l E�PERAS e E��iPERÕES peIllS J]l"o'mess&s de eletrifi�
.

,
"d.' , ,I.', .",A,

.

.ledo do
.

Governador

����r��J;rn:��:�t ..aslâji.ipij,ô�ID,:,jJ���ftftftCipa is
::i::': :�:�=p�'�:; .. '}"R': ·';'f.;a·;�;,�"t�l·'e'• �;,"r�,E:I::B'':'�·I·'· '9:0':':'�:,A.O�o":I�·I's'·vímentacüo de (>rodutos'en:-e,. <'�'o, , :'Q" : :tl",,:,·,,'1 ' ?>;::.'�Ii,:;: i .il;j, g.. 'DR'

.

-

::�:���;��;:!�:id�:g:;;;:·'��i�i���t��}}��:������;����;��I��,DC�!��
a atual. administração de· afirmativa· pOssiyeL�, pre- ·/;';uás .vistas,· p_�rá a"sittJa,�ãI', toro Jt.mdico da Prefeitura
dica à SC-21 e 23 (respecti sença de seu', Gbvê,rh(.) na _ (,(as. princip!;ti-s

-

rQa�' ,d,Ll . C�l-' Munihpal.
vamente Port6 União-S§/J Capital do Estado,,·

'

'�; pitál, e 'as' eonaiçõel>"' c,lé ,�(:e;;-- ., Dc,v.emos acentuar que as

t)",ancisco e. Curitibanos,Ita-
y

O povo é test.eú;l1:ml!à de: SO,' a6s :P10-1'fOS.· �ai'a 1,11'01\e-,' vias l::.itl:Hicas do subdistrito

jai), pela importância de
. tôdas ai;' ob.i"as,

.

algn1l'His .i:� .
eleI; ntls ',estudo� ,l1ecf!I::f,!ÍJ:io�;

_
'do Est.i:oi.to estão incluidas

- ••

•.
-

1·
. '. , . _.

que as mesmas se revestem cÓnciuid:as éOrn(j
,

os �:t'.n.; ,com vistas ao -as��Ha.çn�nh).· nOfil estudos a que se proce-

para a economia do ESt,l- pos escolares tia, Prainha' e,. numas '�,;serviços.:dé melh(,· .. derão. '

.

do, outras vem, ao' meS11l:o ' ·CapÓ�i:r(\$. a 'eloi:rifídil,;�tO: do ida, potítúis" ; b" GovernadGr. ,. eor'!l êsse novo e impor
tempo, sendo atacadas.

'

"Ndl'te da,Ill)a, O Vii=tdl\tO jó,: t,el<'I�, Ràl'I_lq� acal?&':,de cOÍ1s� 'tante 'passo, o Govêrno do

Uma delas l"i a Curitibêl', ,Fs'trei.to,� o ·Hospit.al ,Infa:n· , tit.uir, ut'q :Grupo: de, ,Tra�a" Est�do da�á adrnil'ável con-

1l0s�Lebon Regis (toto)r que ,til. de .Flo,ria�Óp.olis',� OUf,l'ã;.,,· lho, que>erá' o prazo _de 30 tribu�ç�o\ -para o progresso

possibilitará o escoamento em andamento, como,�" dias" ,paJ;8 !lpresenta_ça:o de da flnbga NoSsa Senhora

ela produção para 0, litoral,. c0nstru<;ã,o, . da J ',AveUidás' r&ratóri�. \ . db Destêrro ,cuja, fisiono·

criando mâis trabalho e BeIra·Mar' .-Nort'e, e :,Sul, ; o, Vão: e 'ínteg·('.fl:lo _
Oi.? enl/,�'�' mia se vai modificando.

melhores condições de vida ..Hospital' d�s Setvidores Pú- ,nl:leil'Os Celso RaÍ:nos. Filho"
para os seits habitantes.

-

bUcos.' 7 " ,'.:,... ,.

.

Secretá!'iO", da' yi·açã�· f',
-----------_.;,-------......-.-,_._,_,;,;,......-, Obras' Rúblicás, ' RUi' soares, ' : .

. .

.,
. diretor,da:_éomiSSão 'de- ·.D�;i; ,Estiagem em

.

Funcl'onai(,'s'm'.-O',' ·Fe:d,e·r.'�.'I·,. senvolvllllento ,da Capltal",' '.- .'
U· Anntto Zeno Petry" díretor,'

-, .. '5-' p. lo
A

. .

G'" do' Df'pa,l't�mEmto Autônomo·>· ao a u
meaça

"

reve ·de"Eng·ell!mh�.Sanitába, Ér� :! São Paulo i'5 (OE) O in-

São Paulo' 15 (OE) Os
.

reivi�liéa a "rev.aloÜzaçá;o ',,:
,.

"

'.

,.... .

'.'
.. :,:. _

' ,. ié1'icir -pimlista vem: 80-

se�vidores públicos e. au- doS vencirrienfds,,'� pa�à'm;e):- , �G/reve dos' ensac H'e.ndo os efe�to� de g:ande
tárquicos da União vão de .'to do 13.· mês de ..salal'lO," ,'.> .

-

_ .•
'

. estla�em" LaVl adores <:Ia

cid ir hoje a noite se entram relativo Çl."1963 e O 'direito ,( :a' d.'O'f,e"-S' 'co"n"·tin' 'U'!3 a!ta_!ól média Mogiana, e�-

ou não em greve em todo 'de sindicalizaçao. .
. C. .' '.

., I ,� tao :9r:evencl.o alta do cus-

o país. O funciOnalismo
'

- "

, t
:. :RIO 15 'Ex pOI"taLlóres de . 10 de, vida, enquanto aU-

-� tafe' estão' l'eunidoS.,COll1 O" "meMa diariamente o êx'J

�I�sa'HácÍo�s ;e, cal�1:egad.p2.. qo i'ura!.
.

Deputados- FranC,ese� Virãb,� ao:·�r.ás-il·,- �:�':;��t�����n;�;:��l��; :;�'j"-.
.

., '. '

RIO 19 (OE) Estão ser:- ,co,?vité'_,d9; 'P1"�s,Idcm;,:te<.�',I:J� ;; .• B"d,l�,.".'J_1'·)��l:i;�I,,�,�,.se 1;�!l1_:�" rha
'. ,.,do esperados para ° ,cila .Camara, Deputado,;-:Ranle- za JJU. IBÇ .. ·. que vem. ,�eI" .. \" ,nce er

20 na Guanabai'a, os oepu.. l:i MaziiC 'Os': d�puÚi.d.Ú's, :Vi.nfid '�.é ine(,Hadq�' :' ertti·!!
.

"

tados ,franceses do grupo vi.sitarão S. PauW, Bí'asíHa,' -as .!_)ai:te�, est� 's�n(l<?, pte- alemão em
de amizade franco-brasi- e várias'. ciclade,,"do,: nOl'� ,

' �icli.a pelo, sé
.. Na}(iQn " Ma-,

leira, que vem ao Brasil a deste.
.;,

. 'cti,ran ,O�,mo.yipl,ento:- gr�-'I ,; ,Londres
vista, ,vem, call�ánd() sé.riü,:;

,
'

prejUisOs;' ShlCIQ que ,,0- LONQRES 15 (OE) O
., ,;rileú�te 110 'Don,): de Santó-:, Ch'anceler' Ludwig Harard,

Guerra no' 'Yemem' pode' i,' ',' , , ., acoi:npanhado ele seu Mi-.

.,';

.

.
.." ." ' estão 'retidás'''mJ3is de 600' ,

_ \, .,'
.�;" ,,'in�l ;i���I,S" ,i'� qJlfé; ":', :,:'

'" ���::�0 �:rà���açõ�:hr!�::,terminar logó"" ."., "," cij�g'oU:hOje a LondreS, pr'
cedente da Alemanha .F'3-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'._j

�ãtJ de ,uravidade�-

I� U{.
." REClFE,'15 (OE) - Em SALVADOR, 15 (OE) - O óleo no Estado. Frisou que

. : ..... , . .' ..
'

�..
. �� vários estados do nordeste, Governador em exercício da o, Corpo de Bombeiros, os

l.".lIt-
_,

. .••. \,' '

". a greve .dos.. trabalhadores .

Bkhia, declarou' já ter solu- Hospitais, A Polícia e o De-
I

"
.

"

./
I

.

.

4 '.
em: emprêsas distribuidoras cionado o problema do partamebto de Limpesa Ur-

f
\' : •

.

.

'.
.

,.'
.

,..

-

de derivados de petróleo �s- abastedímento. de gasolina e ;bana; já estão funcionando.

; Sábado·Béátri�.no·'altarmérda .I.gre.... ]a .�a1ril da ti-.! .:!�ct!�:nd�itu��:a:b:��
C

... Rio Grande do Norte; Ceará,'
:���.,.;.

• dede deltaie! -'. hris1ina festeja aniversário • Bahia e Alagoas, as atívída-
laGUNA .�. • t _ Cock-taii: No próximo domingo. nos circulando rnuíto be� acompanhada.' '.' . d� do comércío e �a mdus-

. Encontra-se à�átm�t� nesta Capital procedente da' salões do Querência Palàce realizar-se.-à, .:._ _ _

7

".;
tría foram. r�stril;lgidas, em

cidade de Laguna o nosso muito prezado amigo e assinante". movimentado· e 'elegante cóck-taíl, ofereci-
. ," .conse�uênC1a .

� A f�ta
..de ,

Manoel América -d1;Barr�s, 'alto funcionário aposentado do" do aos profissionais que,' apresentarão na 8 _. Ainanhâ já podemos divulgar' os nó-'�· ,gasolina. ,e defícíêrícía dos
Estado e elemento destacado da sociedade.lagunense. • passarela do' Querência .Palace, as luxuosas mes que compõem. a comissão j�gad0raf .

transportes, '

O Estado envia se}ls cumprim.ente�.
.

• �antasias do Carnaval de 196�, no Brasil e para o eoncurso das Iuxuesás fam:,asias que.
no exterior.

.
'.. vai circular na, passarela do Querência .Pa-I!" .'. .-

�_ �

lace1fãnoitede sábado, .' , -

'A'f!.:tl'1J1, : '

2 _ ...vímenta-se • .socíedade dé :,ltajal.
' _'_ _ ,1, r'" €Ao S'�

• para a cerímônía 'do Casamento, da Ellegan- 9 --: .Será .assínado no ,Ç!ia 31' ·pr\Óxlmo �".1 o CONJtCClOlllÓf�:�oum liPG

II1II te. Beatriz,' com' o sr. RobertQ s?a,res ,de maiorcontrato já feito no Estado.de;san�....
-

.. dêr d
.

.

�ua: trln�. !e.,,!lIflO. ,,' "Moura. na bonita resí ência e seus pais, ta' catari.m.t, a "pavimentação asfaltica. de.', \• s!'. e sra ..Guida Miranda (Irene. .serão r� 94 quilômetros de' pavimentação entre as" ___;" �-'- _

• cepcíonados os convidados de Beatriz e cidades: Blumenau .e Rio' do 'Sul.
.•

'

.

•
Roberto.

_ _ _ • .Ainda o concílio'
.' . .L - -

. '.' CIDADE DO VATICANO.

• 3 - No chá das "cinco" no Banica, a -.bo- 10 - Fomos informados que-a noite ,caro' _

14' (OE) O Papa Pau'l� VI
nita Yara Bittencourt Kasting, em compa- navalesca 'nos salões da.Sociedade.·GUara-' .

afirmou que .a .Igreja Oa
, nhia da não menos bonita Amélia'Abklala, ní no último sábado, foi realmente movi> ,.' tólíca talvez ;ten,ha de pre-
.. u�a paulista em' foco no "socíety" .cata- mentada. Est�� de �rabe�s �s' cro?�stas� ,cindir de grande parte dé -;

-, � rmense, saciais Sebastião RelS' e GIlson ·Heusl. • sua pompa e' brasões pro-
, II1II curandG nOVOS mei-os de

Para os alunos que frequentaram a Escola- no ano de. - - -

;-
- - .... servir ao PapadO; dentro1963:

II1II
- .' ". • do espírito do' COncílio E-

de 20/1 a 14/2/1964 .. 4 - TR!Dbém acontecendo yomparillado 11 - Esta sendo comentado,--Ooluxuoso.. cumênico.'; ". do sr. Renato 'Schaeff�, a.mUito simpáti-. "Pierrot", que a elegante·Elenita Miranc;la'" ---------.,...-----.��--
Para os NOVOS ALUNOS: ... ca Arlete Rocha:

'
.. ('.

Ramos, ·usará na festa das fantasiás n4
de 17/2 a 29/2/1964 • ,..:.

.
.

noite do -próximo sábado. •
SECRETARIA - A Secretaria da Escola estará aberta� i� pc "..".,...

- _.� :.....,.,--...._.
- - -

"

a pártir do dia 29 de janeiro corrente, onde os interessadosiJIII 5
-: A �ireção, do,.�ES�, �ep.t�l�ent� cede�.

.

'.' .' ." .' .

.. •.obterãb maiores in(orl!lações. • o glnáslO Chardes.Mont.?; para o clube
..
So- 12 - A graciosa menma Ctinstma Lacerda,,,.

II1II roptimista,' dóiningo' pr6xim?;', âpres,e�tar' recepclonará em sra residência suas ami-.. ·

... as luxuosas e -c�tosas fan�as\,!s do"Ç�rha-; guinhas, para festejar' seu aniversário.. .•.. vaI Carioca: Os ingressós' pa:-a ,0 \'��ravi- '., II1II
.

18-1-64 • lhoso espetaculo, que constara t�be.m da - - - ,;. ..
-------------��-------- apresentaçãq da Escola de Sl,Ullba -"Pr9-. •

Curso Prepa�ato;'rl·o Cont,·n.en'te • tee;idos da p:incesa": e os cantorês:'Neydé' 13;__ Muito apreciada. í1 cOlE1ção:denovo�'.' Maria: Claudl�o, H�nh� e Hel� ��:ti,n_s; n:odêlos expostos nas .'vitriIl:� de Jàne ,Mo-
CURSOS ESPECIA1S ;II1II' Dodcrao. serem adquiridos. na

,
lOJa;. . Tres· clãs.,' confecção exc�usiv.a.

.

'\. '. i .•
'PARA PROFESSORES >111' Irmãos.

." -:-.
.

_

:'.
.

'.DEDATI{..OGRAFIA ._ '",;. '_.• ' .:..".
'.' ::d7�, �::�f, ..

'

..
'

•I' ARTIGO 91 (GINASIO EM, UM ANO '.
'. - -

-::- -'., / \
.

"
.

',' 11 {. ".

. ""��_...

.
,' PRE-.GmASI�APMISSÃQ DURANTE,Q �NO . � ." "", .,., ..

, 14 - InauO'uraraô: O 'Oovemad!* ".,�
.

. ,h;l)ATILOGRAFIA . . ! '

.. '

fi;.-. EtlCoFltra,s,é, no �jp _� j�� .� �:�os �J.t�� ���� el'lJ �a. �ife.clfi;",""7'�aseado ·nos.mais modernos processos pedagógiCOS; • NllvlQ Scussel, ,propneta;no d� lDai.S. ele· o Hospital�'da J>olíci� Militar.' ...
_ Dirigido pelo' , � .• It�te ót�ca da cidade, para adqilil'il�· ás úl-� ".' _�,,",,._"" ".I· �', • '

- PROF. V�CTOR FERREIRA-DA SILVA �s novidaàes'-recentemente lançadâs. i',
.

" I )�."':""�, " .••'

HORARIOS. DIURNOS e NOTURNOS. > ., ' - -. -

••
1 '- O major An C!l;l>ella� 'que Tecentemen·... .

,�

F�ça sua insc:x,:ição a Rua Dr. Fúlvio Aducqi� antiga 24 dt'il- '. ..... te circu,Io.u em nOSsa '(!idad"e, recebeu sigr"
. Rua . Trajan�. .27 '-:-' 'FoneMaIO, 748 - 10 andar �

.

I
,

. ,,'.7 - A boruta Helolsa Hele�a Gomes está nificativas pomenagens: -. '.
.' .... , .

'"'�

,

.

,"

Equipac:o com máquinas novas. ," ;Z"__.."""..--------�_:.....�--'------. ..�. 'F ,Lo r'i a n óp o, is
---------------------------------- ------------------�

�."_" ,

comecrnenos ,·5oéiais
'ltsr, Ney Luiz de Souza

sr. dr. Paulo Henrique BIasi
sr. dr. Manoel da Silva. Fontes
sr. Altamiro 'de :rv.t:oraes 'Lima I ,

sr, Alberto Luz da Costa
sr, Altlides Satltos Aguiar
\ sra, ·nda da Silvá .Card�so .

"srta. Dirce Sardá
meníao Ak!xândre. ·Go:çries
menina Sandra Maria Buschler

' ..

P/IOTEJA seus

OLHOS
use óculos

bem cdoptodos
Escola Técnica defomércio

'SENNA PEREIRA
_.""' ...... i-

EDITAL

atendemos com exatidão
suo receito de' óculos

CALENDãRIO PARA O ANO DE· 1964
'.

EXAME DE ADMISSÃO
lnscr�o: de '20/1 a 31/1/1964
Realização: de 10/2 a 13/2/1964

•

EXAME DE SEGUNDA

lnscrição; de 20/1 a 31/1/1964
Realização: de 3/2 a 7/2/1964

ÉPOCA

ÓTICA ESPEClALlZA.D \.

MODERNO lABORATÓk,,'
,

MATRICULAS PARA 1964

«
Estreito, 11 de janeirO 'de 19ô4

RUP,ENS VICTOR. da E:�.L"·.\, - Diretor

a' ,,'
»

fr�., .. �
.

.

_ 'R E S TAU "R A N T E
·CONFE.ITARIA

lA N �H'E S
� P·I Z Z A R I A

,./

\, "

-

3125

c

robustez e·eooDomiaTOYOTAe1ll2 novos utWtários com motor DIESEL-
robusto e

desembaraçado
espaço e co,nfôrto

à vontade
._ '��

Economia glob::ti,de �/3
\ ida útil muito nlàls longa!

\fotor mi 324
_\Iereedes Bt'llZ

78 BP .1' _

,�

""lr�

I,
TOYOTA'. I TOYOTA

'MODÊLQ TB�41-L
CO.I!.1 tôd:l p;)t(�neia e solid<,,,

pura suport.ar fnigadamcnle as
'.

duras,ta.reIas do campo.
Com o refinamento exato para ''',

cumprir (IS !1everes sociais da cidadll_
Tl'ac:íio nas quatro rodas�

j

MOOê'tO TB·,51�L·
.

,

VeIculo (,Onf'phírl" (' 1"'(ldu7.id" P>'II('('i",]lOenle para'
o transpol'lf' r{,.;dll I' "(,Ollilllli,'o d" '('argas médias,
pára ('ntr('(!,,� ':'I,id,,". J1<\ (';,!:Jrl.- f)lI no f':UUpo.
�.\ gr:ll;dc I")i··' (·iH, pi('k-lIp '1'('1) OTA
alia l.llHi I'stahilidilde- fora do COlHliIll.

•

Tra,:no nas quatm rodn�.

.Ã.g·iI. desembaraçado nas. tarçras de �a e
<le,earga, I,ick-up TOYOTA. suporia apreciá
"\"Cl volume na C'.uroçnria e acomoda confar..
tuyelOleutemotQrifiln 7paseaseiroauac:!\)ioll.

:U�nco diantoirb pára 3.pessoas, hmif<> Melhor para os passageiros, melhor .;,li ':.-,' :�, -<�. /(}"'m acomodaaa..;·AtrAs, li...... froutal. �ra retirar cm,... A. _B To:yota ,,>'·'�:v,,'�.·. '

..\..
P:UD. 3 pessoas viajru:eni folgadas, {� 2 rB-U-L·transporla nté 500kg �e car�it' .' ., fi"

.

\�<,;
.

ballC� 'fllIIa dJlllb p<S>- c.da. l!eW lIfetRr ;) confôrto d(os pa....g�o:;•.

\
TOVOTA DO BRASIL $.".

5.� Bcwmo do G,mpo, E....d. dol'íraporiDha, km 23 (Via Anchieta, km 18 -�. Paulo)
, ._>\SSISTtNCIA TECJS1CA. EM, TODO O I'Aí$

, �,
.. � REYENDEDORES A.UTORIZADOS: ALAGOAS, Maé.ió -Com6clo<IImDOrtoçõo B"n'�s �.A .• .\'IAZo='lAS: �Innan.- DOllarr6s li rrmão • IlATIU.: Salvador. Cimo de.

Vefc.utoslrmüos Curvello .. Vit6ria.. da Conquistu � Conn·jma -·Cia. de Vefculos,. M,'iq. f' TrdtOfl'S �.A..• CEr\RÁ: Fortaleza - Celso XUllp.i :5.A� • Didtrito Fcderal:·Brnsí-..
lia: Codipe-Cia. Dis/,rib. de Peça. e ".fculos.ESpIRiTO SANTO, Coohoeira d. ll'"",núrilll- Autotrator'" S.A.-Cuh,tin.-Fro·dorÍl'o GOUZUSIl & Cill. Ltda•.�Yjt6lia-
'Vit6rià D!tlIlel S.A.• GOIÁS: Anápdlis - Anodi".1 Ltda. - Goillnio-l!r".ro. Dh.l H.A. �n.rJ. c COUl•• GUA!'\AB ..\RA: Rio de J iriam-MiDas, ruó ..Autom6vels
e MA�. S ..A�

� A,v:-. �Ug, l.l ��,,�ev�ro,' , 151), L?ia,. U M',ARt\.

.:,
-UÃO: Srto

.. huí�,- !.\nne.....
r: t.:..

•.�. ;U.',l�O:"
&

.....
ria. LI:!n .• ,).J �T\,l ·'.��(tOS�P� C;l1DílO TU�'úta �1atogrO.S5ellSC· L�d�'.;

,L •. 1\1-1:.\:A5 GERAb: B�10( fIOnl,onle - NhodS. Dié.;"d �.A. - COUSo ) ... Ilràl(.;te - �\'1h; 1....1)!l rrno Ltda. - lon�lha:��o�*. (.k·, Produtos d - ManhullOu 1- Bredcr &:;

�·�,.:J':i�.· ...Ltda .•,.M�r.ja,é�,� ....�r)sttu;-�odt· Coata '-- Pat(Js de Minas - q�r�IOt3Q, S11qâ.râ. & CiB.:·�.'I�.qut,�\:.,:
,,'

..
' -

t)"ro. ·t?A�.- 83"'.": .r�ãQ..Del ..Rel -iI, rbctilba - �odimll:-S:Qc. ·J)Js1.rib:'\d
- � -

Ú!)C�· ,.

,,! � e - .fodesa-C9·-
..

'imi .-. Soe.
ni'lí

.
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D�p.l� ivcia, .�. a e éia� C�������_/����������_����

Poder Legislativo Ratifica-,confiança Popular
"O poder ,Legisla:Uvo de parlamentar. O Gov�rnador 'RaliJos, pelas atenções que deres' acima .eítados, entida- .os períodos 0l'dinário e' x- favor/qa melhoria das eondí ram éco através da sensíbili seus legítimos representan

Santa Catarina, ao fim de Celso Ramos enviou para tem 'dispensado à est-a Casa, eles que nos' distinguiram, traordínarro de 19Ç3 com, ções do povo cataríuense, cu lídade, solidariedade e es· tes na Assembléia Legislati
mais um período de traba- esta Casa, no exercicio pas- aos titulares dos demais po-" 'Mercê de Deus, encerramos ponderável ,saldo positivo em jas reivindicações encontra- píríto de compreensão de va' do Estado,"

lho, fez jüs à confiança nele sado, mensagens criando a

depositada pela povo cata- Secretaria do Oeste, e Fun- ___,__

rinense. Os parlamentares,' desc majorando os venci

trabalhando objetivamente, mentos do funéionalismo,
dentro de um clirria de sere- abrindo crédito para atendi

nidade e de alta educação menta às populações atingi
política, souberam. colocar das pelas enchentes do !ta

a Casa do Povo em alto pa· jaí, pelas intempérías no' oes
drâo de dignidade." te, fixando o efetivo da Po

lícia Militar, renovação de
convênios escolares, institu
indo benefícios a médicos

que venham a residir e ins
talar consultõríos no inte
rtor do Estado Out.ras leis,
da mais elevada significação

.

para a vida catarínense, o

legislativo' apreciou e deba

teu, oferecendo ensejo a que

parlamentares tanto gover
nist�s como oposícíonístas,
debatessem a matéria de

mócrátícamente.v qualidade
.essencíal que é praxena "me
cãníca do parlamento esta-

HARMONIA DE PODERES
- A MESA

I "Devo ressaltar '-:, observou
o deputado Ivo, Silveira, -

que em nossa, gestão regis
trou-se a mais perfeita har
monia do Poder Legislativo
com o Executivo, Judiciário,
Tribunal de Contas, Tríbu
rial Eleitoral, e todo o com

plexo' de -repartíções fede

raís, organismos éstatats, pa
ra estatais; entidades priva
das, organizações e socieda

deiS .Tanto nós como os i�us .

O TRABALHO DAS tres colegas da Mesa Díre-

COMISSÕES tora - deputados , Lecian
"Não podemos 'olvidar o Slowinski, -fioravante Maz

'trabalho .especíaüzado das zolini, Lívadárlo NÓbrega-'e
comissões-técnicas da Casa. Lauro Loc��,,<luE;l t�t<:U:� ,

Os parlamentares íntegran- colaborado com a p'fesidên-'
tes de cada uma, levaram a pia na direção da Casa - te

têrmo sua missão. Por suas mos recebido as maiores
"condições específicas, a 'Co-' provas de aprêço e distin
missão de Constituição, Le- çâo. A, imprensa. escrita e fa

gislativa e Justiça é � mais lada, em sua missão informa
trabalhosa. No período de tiva e ríscatízadcra, tem co-:
10 de janeiro a 12 de novem- laborado, através da crôni
bro do ano transato, reali- ca parlamentar, no sentido
zou 24 reuniões, recebendo de divulgar os fatos que su-

372 projetos de lei, 5 pro- cedem na esfera parlamen
jetos de resolução, 84 índí- taro

cações, 18 têrmos de acõr- "Ao funcionalismo da Ca

do, 9 votos. A Ct?missão de sa, cada colaborador em sua

Saúde Pública e Assistência respectiva função, tem da
Saciai recebeu" por sua vez, do o melhor de seus .esror-
30,projetos para relatar, en- '90S no sentido de que -tôda

caminhando-os, a seguir" à � a mecânica burocrática do

Mesa'. I Poder Legislativo tenha podi
'do e continui a oferecer as

. condições ideais. de traba-

lho, ao que a Mesa e parla
mentares tem levado na

mais alta conta

"Sejam pois, nossas pala
vras finais - de -agradecí
menta ao governador Celso

São palavras' do deputa
do Ivo Silveira, presidente
da Assembléia Legislatíva,
que .. contínua sua exposição
sõbre o exercício legislati
vo de 1963: "No período or

dinário, de lO/lI/a 12jXI/63
tramítaram pela' Casa

.
283

projetos de l:ei, sendo san

cionadas i 165 leis e' promut.
gadas 118. Foram aprovadas
170 -redações finais, e apre
sentados

!' 519 'requerimentQs
e proposições, e 380 resolu

ções ' expedidas pela ( Mesa
'Diretora .Verrios assim no

período ordinário, consíde
rados os 10 mêses i de traba
lho, no expediente de se-

"gunda a sexta-feira,' podere-
,

mos 'chegar ,à média, só em

projetos, de
'

mais -de um.

aprovado por dia, de-vez
que fórám 200 dias com, 283
leis. aprovadas.
..,. ......

-O-'PERIODO EXTRAORDI
. "NARIO

" No período extraordiná

rio, compreendido de 21 de
novembro a 31 de dezembro

_jltimo, f?ram aprovados 26

importantes projetos de
de procedência governamen
tal, 29 de origem parlamen
tal', um do Tribunal de Jus

tiça e outro do Poder Le

gislativo próprio autorizado
a abertura do crédito suple
mentar. Nesse convocação
foram aprovados, ainda, 4

têrmos de acôrdo.

A IMPORTANCIA DOS
PROJETOS

Projetos e proposições,
da mais alta importância
foram apreciados na Casa,
quer de procedência gover
mental, quer de origem

dual.:'

"Na área dos projetos' de
origem parlamentar, nume
rasos são os mesmos, dr

cando-se entre eles a criação
de terras, adubos fi correti
vos, institui a Festa, da Uva,
reconhecendo

.

de utilidade

pública numerosas entidades

que prestam largos benetí
cios ao Estado .

. '

...

Sudifos Britânicos nada
sofreram em Zanzibar

'ZANZIBAR, 14 (OE) -:-- O nhum ataque a vida ou aos

alto comissário britânico 'bens dos britânicos residen
em Zanzibar, declarou .que tes em Zan�ibar. Há aproxí
não pediu a evacuação dos madamente 400 súditos na

súditos ínglêses, e que não ilha e a .maíor parte é cons

tinha conhecimento de ne- tituida de funcionflrios,

, Robert Kennedy, visita o

'extremo oriente
WAS:aINGTON, -r4; (O�) do corrente, se entrevistará

O Ministro da Justiça- em Tóquio, com o Presiden·

'doS EE.UU., Robert Ken·, te Sukarno, da Indonésia,
nedy, partirá hoje de Wa- tratando de assuntos rela

shíngton, com destino ao cionados com a Malásia.
Extremo Oriente. No dia 16

••

FORD
ECONOMIA
GLOBAL�1 H�'!,,j!
,":. '.. '. �·"'.:�'i,4"·:

Desde 19551 Ford "lidera a corrida da preferência: é o caminhão
( I

• I

mais ve�dido .nal!rasil. :E, ano apó5 ano, reafirma, SU� liderança.
,-, . ')

. " '-',
.

I

PÇ>r que ficar' atrás? '�scolha um Ford.
I I'

_

'

.... PROCUTO DA FORD MOTOR CO BRASiL S

,

\ I
"

ixpresso Sociedade Anonima
MATRIZ:' (RI{IUMA SANJA (AtARIN,!

ENDERECO' TELEGRAflcO CRESCrUMENSE
Serviços de csrqas e encomendas enl�e_São'Paulo - SanlaCa'a rI n1l e Porto Alegre
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no Ouerência Palaee, pró Clube SOfopUmisfa com desfile e concurso das luxuosas fantasias do Carnaval Carioca,

. comandará'8 _ili-ta carnavàlescai .:� 1to

.

.... "

�
.. , ..'

.

dia 18 próximo

Garotas Rader deslllarão dia onze ...I.

A Rainha.do Atlântico será ceroada..

o Depatamento de Cul

tura da Secr�taria de Edu
cação e Cultura. dando Iní
cio .as suas promoções no
setor cultural. referente ao

'ano 1964; realizou no Mu

seu <je Arte Moderna l.\m
Curso Intensivo sôbre pin°
twra em Tecip.o.
As avlae foram ministra

das pela professora Eunice
Maria Rihl, Pires Corrêa.
rormada na Escola de Be
las Artes do' Rio Grande dO
.Sul e ex-professora de de-
senhá no Instituto de Educa
ção Dias Velhos. que se en
<contra atualmente radica
da nO ,Estado de São-.PauJ.o.
O Curso como era de se

ONTEM
fará a Al:lertuta Solene do.')
Traba,lh9s da referida Corte
São COnvidados ' especiais
o Governad,or do 'Estado
Chefes dos ,demais poderes
autoridades Mílírares e E-

.clesíéstícas. I

II' PREVIDÊNCIA SO�IA:1
a.Can�� �

FOI

FALANDO CIRCULANDO

,�arcada pata (J dia 0n"ze'
de j�lho. no Clube Doze Á-'
gosto: 'a III Festa. de C')n

fraternização da Sociedadce,
C.àtal,"i��nse. com o elegan
te desfile' das Garotas Ih'
dar, que' 'terá rep1:,esen:t.a,l1
tes dos Muníciuíos CatarÍ':
nenses ,que rar.> um total

de V�ht€ e seis marcas. Na

.oportun�çl,ade serãe
:

eleítas ;

Miss Doçura. Miss Sim'pa�ia
'e Miss' Pêrsoi:ra.udad�., que
marcará _ festa' d� beleza
e elegâ]lcia da mulher' �.!a

• y'. • - ".
, tarínejjse. ,Na ,ocas!ao sera

lançado o Livro 'Radar I')"a,

.. '"'

no "Baiúca" almoçaram
os Srs: Almirante' MuriUQ
do Vale Silva; IC6lffiod.oro.
Augusto do :El.ego BayaI};,
Vice-Comodor.o J1a' Flotilha
Bandeirante: ;MeI{tor F� 'Mtt

nía: e o jornalista 'Hélcio

Lopes. do Jornal dos Espor
tes e' do "O Globo". que ia

rá a cobertura da II Rega
ta Fpolis-RIO.

ASSUl\1:IRÁ \

:amanhã. '! Presidência do

Figueirense; Q Sr. Rui Pa

checo; que receberá as fUn
ÇÕ.es do Dr Heítr;r Ferrari', o"QUE É A SUPRA E SEUS OBJETIVOS: -, :aá pou

cos dias o Dr, Benjamim, Ferreira' Gomes, Delegado Esta·
� dual da SUPRA em Santa Catarina, tendo em vista a� ínü
meras consultas a respeito das finalidades da SUPRA, fez
o seguinte pronunciamento:

' ,

-" ,

SUPRA _ Superintendência de Política Agrária _ é
-uma autarquia federal surgida pelo englobamento do Ser

Sociedade. qule apresenta- 'viço Social, Instituto 'Nacional de Imigração e Colonização,rá u�m documenÚírio des�a Conselho Nacíonal de 'Reforma Agrária e EstabelecimentuColUna. .com quatro anoS Rural -do Tapajó. Sua existência é fruto da Lei Delegadade atividades. no. 11 de 11 de outubro de 1962, que a criou, estando subor
dinada ao Ministério, da Agricultura.

Além de tôdas as etribuições antes !j.fetas àquelas ins·
tituições, é COmpetência da SUPRA, ainda, colaborar, na
formação de uma consciência agrária que permita Q ctesen,
volvimento ru-ral, consoante com �s interêsses e necessida·
des nacionais e, mui principalmente, o planeJament�), pro·
moção e execução de uma'Política Agrária nos têrmos da le·
gislação em vigor e em futuro da que' vie'r' a ser eJÇped�da,
tendo em vista a Reforma Agr�!ià, NO SETOR 'DE FISCA
LIZAÇÃO, serviço anteriormente de competência do Servi·
ço Social Rural. ten, lJPRA. quase 'pronto um co' .

cadastc;o de tôdas aquelas indústrias, que por fôrçà' de lei
são ·obrigadas 'a recolher. 'à SUP�A porcentagens sôbré o
número d,e �m:pregados que emprestam' serviços 'a' elas.
sendo tais importâncias recolhidas;' destinadas à assistên,, '

sábado ° ,Govetnador' Cel�o da ,ao homem rural sob os mais variados aspectos. Com
Ramos, em avião da Sadia t.ais, medidas de aprimoramento cadastral de arrecadação,
seguirá Para Concórdiit espera a Delegacia Estadual quinduplicar' sua receita' de
afim de inauguqr ob�as de maneira que possa fazer /retornar ao Estado de Santa Cata·
's,eu' hüverno': '

' ',' 'rina, cfnco vêzes maJs recursos do que 08 atualmente des·';' 1"\ '

, > ':_' DI"I(').I)S a esta mesma instituição. NO SETOR D'E "REFOR·
A RAINHA DO NO

' "",
MA AGRARI,A", está em fase de execução o levantame'nto I .

Atlântico Catarinense. será programa do Baile -'Mtinici cadastral de tôdas as propriedades rurais do Estado, .ser·
eleita no, prõxiimo 'dia doiS' paI, !ilue ser á proD).0yido vindo' 'êste em' COlaboração com órgãos fécIerais, estadl,1ais
de fevereiro :n0 praa Cluhe por esta ColUna constar, da e municipais. Visam tais trabalhqs o ,conhecimento' da' ver·O NOVO numa. promoção desta co escolha das Ra�nh3s '10 dad� agrária em Santa Catarina, parài,que as falhas' oh,

Presidente do TribUnal _' de IUna. A Coroação aconte� Carnaval 64 e clas§ificàção 5ervadas possam ser,cor;r:igtdâs e também a assistência se·_r-'()I'1hu.�·�ftfirt��p ,el�, .-��'r�,:tto ,c��!'� AgQ&
�

.....;ia�""f��$� ;+d'�,,�i«ij8:t;'l1ibllPd&��Uitat4.va�enle àqUMe$'I�de 't�,��te nW:::,r
rig h9� as\ 'dez 'horas to.

_ ;-, rigi;nais. "". :cessitam, A,DEI1EGACIA :ms1'iDQ'An OA,SUPR'A, em�anta" .

, '., ' ,-
---'-- Catarina, iniciou há pouco a SiIidicalizaçãoRural com a fi·

E;e'
'

'Iso" le'O'a':"U'�UU''- r'a,"
i �:l��:���:;�e�O��i;:;���r�a�::�s o�U�r��:f�:;o, r�;���:�::;:,

'" po (;m torno de autentlcos·,orgaos -de representaçao_Pr!'lten
,

, de a SUPRA para 1964, até março, a formação de SESSEN·
,

' .,

"... TA sirldicatos, tendo em �ista à lib�rtação dó trabalhador

tCont. da 1'. pág.) gresso do norte não se' �em 'vibrantes ,_palavras ,o Depu- ru_f_al_. __;",c>....,..,...... __;__; _

sagem, inaugurou ,o ,desvio leito esperar, tado Ivo Silveira agradeceu
,; de Forquilha e mais duas Convidado por um grupo em nome do Governador as

pontes de cOherebe, propor- de jovens de Canoinhas pa- carinhosas manifestaçõ{)s ali
cionando ótimas- condições ra lanç�r a pedra, funda- recebidas e disse estar {'er· (Externato fundado em 1922)de transporte na região. mental do Ginásio de Es· tã de que Cano�nhas tem

",Saudado pelo Dep. Paulo portes local, o Sr, Celso Ra· sabido' reconhecer o iote- ,�lfabetiza e prepara ,para OfC? e:xames 'de admissão aQ:Gi.Faria, em Major" Vieirá; lo· môs compareceu ao ato, rêsse que lá tem sido sobe· násio.
go após ,o Governador ruo sendo 'homenageado logo jamente demonstrado pelo Matrícula: 27 a 31 do corrente.móu para,

,

3 Barras; onde' após com um coquetel e a Sr. Celso Ramos.
foi recebida p�lo Prefeitq apresentàção do Coral' de No dia seguinte, pela ma· '

Sizenando de Andrade. Na, Canolríhas. ... nhã,' o ,Governador e comi-
ocasião, 'em ,nome do Sr. A noite, num, jantar de� tiva seguiram parà Pôr'to
Celso Ramos, <> Deputado mais de 300 talheres, foi aI: União, onde aguardava uma
Dib Cherem .

girigiu:se, ao 'vo de expressiva manifes· série de importantes inau.
povo de 3 Barras. Afirmou tação por parte da popula· gurações. Sôbre êstes aeon·
o dinâmico parlamentar ção canoinhense, Usou da tecimentos daremos notícia
que o Govêrno vem

-

cum· palàvra o Sr. Álbino Budant, em nossa edição de. ama.
prindo suas metas e o pro- em nome do PSD local. Em nhã.

!

em 'órbita" ,fl�rianopÓlitaem' Regata Fpolis-RiQ, pos
80 adiantar que um elemea ,n� o jovem Cesar Moelmann
to feminin.o Sei:a testado Ribeiro. proceuente de Cu'

nO percurso Santo'!>.-;Fpo]i.G. ritiba e filho do casal Mau
trata-se da Senhora cecí .. rQ (Jfilda) ,Ripeiro
lia Pieck, que vai -, Ve,Iejar, • , '. ;f_
no Iate "Flamen,go"., ela- NA LÀGOA '

conhecida, artista paillis-rà da Conceição aconteceu u

que Se dedica na arte fO�'J ma autêntica", camaroada
gr.ríea, Lamenta-se .a po,ssi ontem- ànoít�

, I"

bilidade de ausên('!a da Se
, Comodoro, Augusto Bay

nhora Miriam de Barros
.

ano aqs' 61'S: Àlmi-rante
Penteado, esposa do Coman MuriUo do,V,alie Silva.' Ce
.dante 'Iate "Peruna" ,Ptl'rti mandante Malafia; Coman
cipante de todas 'as jorna. dante Antonioli. Sr. / �Cris
das de vela. Os Sailtist::l.3 ta.ldo Araúj?; Comocloro

Méntor ,Muniz.. Jornalista'
Hélcio LopeS. Depois C<'ln hoje. para 'o Rio de Janeiro

deve ndo �egressar no' pró
ximo sábado. .o Ministro
Charles' -Edga,rd Moritz.

1'GRITO'"
,ele Carnaval. próximo sápa,
do nO Plube DO?íe d� Agos
t() e no (lia 25. acontecerá
.o segundo nO Clupe da Co
lina,

I,

não conformados com a SUo}1

ausência. na FooUs-Rio lj�

rão na Raia a Senhora Có!.
cília. Pieck. como substitu,
tia. da ):'eferida velejadora e

VIAJARÁ,

tarei. ..

ESTAMOS

'Ultimando os preparativos
COMPLETARÁ
um ano,"'de atividades nes

ta Capital. o Banc.o, Nacio
nal de �irias; próximo dia.

" ,",
dézoit-o. O' Sr 'Antpnio
Francisco Coelho' de Alm"i
da. Gerente do Setqr Sul'
l!St.ará presente- neste 'dIa.
attendendo convi�e do Ge
rente Delvoux SIqueira.

para o Baile Municipal de
, Carnav�J que está progra
mado nO Clul;>e Doze de A

gosto· na sed,e'" rl� 1'I1a JO§.o
Pinto; prQximo dia dez. de
fevereiro.

PROXIMO

Curso AN'TONIETA DE BARROS
. \

Horário: das 8 às 12�hor!\s;
Endereço: FernaRdp,Mácl1ado 32 (lade)-

,31-1-64

BICIClETA
Vende-se uma Bicicleta marca CEN-

.
TRUM ��m es�ado de nova. Tratar r.� Salão'
Dó-Ré-Mí, com' Jair -- Prêço Cr�- 25.'000,00

)

NOS TEMOS
- �I

APEÇA,NI

CAMINHÃO INTERNÁTIONAl
t'ão . bíOsileiro

.

quonto �rasília!
11

)

de q'ue você precisa!j-:
.....

,.

��a qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
',tocê encon,trará - com certeza ,- o

I "

.

pe'ça ou o acesso riO que procura, o

preço de tabelá, genuínos, testados
em laboratório, gOf9ntidos pelo már

cc .IH. E; no caso de qualquer coh
sulta �ôbre o seu International, ter�
mos o máximo prazer em atendê-Ic:

'[J ,

Representante 101 nesta cidade
)

• I G. SOCAS

COM,E�CIO E

REPRESENTAÇejES
FULVIO AI;>UCCI 721 _

esp:raJ: .Ioí .ccroado q.e, ple
,ncJ êxíto.; quer pelas resvl
'tados, obtidas q�er pelo .,le
vado número de ftequên
ácia que o mesmo a,preseti�
tou.

Ao noticiarmos esta pri
meira promoção dQ Depar
tamento dI! Cultura. da t.so e reillgre�so para os car

"

SEC. aproveitamos a.o en- gos de Inspetor Escolar .e
sejo para felicitarmos a Diretor de Gru!,!o Escolar.
professora, Emiliana Si'mas promovidos !>�la Secretar.a

._, Cardoso, da ,Silva. Diretora de Educação e' Cultura. a

través 8, Dlretoría de Ser
viçes",de Extensão.
0" cOn':ursos dos citados

Concursos prestaram pro
taram _"wvas das seguin
tes matérias: Didát;ca�,
P2icologia; Portugues. Le

:gi'::lação e EstatJstica Es

colar.

,�SECRETARIA DA
"AG�ICUlTURA

No exnedíente do, dia 13
de janeiro do, .eorrente ano,
o dr. Luiz Gabriel. Secretá
rio da Agricut'tura, atendeu
em seu Gabinete, as seguín
tés pessoas: Sr, Shigeyoski
Mamaguchi, de Tijucas, tra
tou de assunto referente à
cultura do arroz; -Sr. Carlos
Boos, Prefeito de'Guabíru-
ba, que 'tratou de matéria re

ferente ao desenvolvimento
do seu munieípío: . Deputado
Fiorav!lnte MassoU,ni. tratou
de matéria referente à' as·

si<;t�l1Pi!l' f;�cni()1l '�n 'l'I'griêul·
.tor em todo, (li Estado e de·
sejou que 1964� �eja ,propí·
cio aos programas de' assis·
tência ao produtor rural de
San:ta Catarlná; Dr: Irineu
Bays, Agrônomo, de Chape
c6 e o Sr. 'Italo Panosso, Via·
jante da,BLENCO, de Pôrto
Alegre, que tratou de assun

to do seU. ramo de negócio.

CINEMAS

CARTAZES

DO DIA'

3 é 8 1/2 ha.
,Van Heflin : i .

SH"anà ,Mangano 't

EM

5 MULHERES MARCADAB
Te<lnicoli'r

Censura até 18 anOs
j \

às 5 e ,811,2" h�. ,: :;-:' ,
S'tewart ,Grang�r

CIidÚne , Ka1ifrrian�
: ·'EM

ESPADAéHIM ,dE SIEr:.fA, '

cin:emaséope' -' Tecnicolor
çensura: até. 5 ano�

às .. e 8 11.2 hs.
UÍn espetáculo inédito <ie

emoção' e belez� t·
14.!750 KIs percor'rido$

, ' .1
em ,pleno s.ertao! '

,

'

TERRITORIO ,XAVANTE

EastmanColor,

.�ensvra: até �,.�n:os,

'.Jfor:�a
às 8, 1ft}, ha.

'

Dlrk 'B.ogarde " ,

Genevieve pa,ge
,

Captlcine
em,

C/'

SONHO DE ,AMOR.
Cin�mascope' -

. Tecnicolor
Censura, até, 14 " an()s

.

"

.
::i �

,

' �
,

. .' ;. "
.

i"",,�rIO
às 8 1/2 h8.

Paul Guers
<.,,'

Claire Maurier

"o ,,_

,
"

,
em

GESTAPO QONTRÀ' *
Censur�: ate 18 an�s.

'� ;

ralá l
i

às 8 lf� hl.

Ev'amlro de Caslro Lima
"

da,quele Departamento- por
esta feliz ínícíanva.

,Após a .!)ublicação da

classíf.cação dos Jarticipan
tes

"

do� ,Concursos serão' e

�ellladas as escolhas
vagas. no dia 24 do
te.

ENCERRAMENTO DE CON
CURSO NA SEC

Serão enc.errado'S ama

nhã os ConCUréos de ingr:s

Por motivo de viagem.
1 jdgo de quarto _ Mó-

veis CIMO - 8 peças
1 Copa.
2 Camas de' solteiro
Por' !)reço de ocasíão.

Vêr e tratar com à Sr.1.

Clortce. Bruno, sito à rlla
.foRé �e Abreu s/n .: fun

dos da oficina 'I'riângula
Bairro d� Fátima - EstreH

Conjunto para Escritório' com
,

3 Salas-' Procura-se. '.
.

Cia. Incorporadora procura conjunto grande I!.�ra aluo
, gar no: centro comercial. ,Or�rtas para fones 3871 com dr.

KJaus ou 2198 com dr. Norbt?fto.

.

'

.. ',. loja'Procura-se,' ,

Cia. Incorporadora 'Uma loja central para alugar. Ofer·
tas para, fones 3871 com dr. KIaus ou 2198 com dr. Norberto.

/ '19·1·64
,

,

V-ENDEDORES
, Oferecemons excelente, oportunidade a todos elementos'I '

'

hon0stos paTa ganhar Cr$ 10.000,00 até Cr$ 50.000,00 ou, maIs
. por

'

mês;
,', ,

" Venha1conbecer sé'nio.cQmprpmisso. Tratar à rua Felipe
Séhrn'idt �N. ' 37 ',' j_ 2" andar.

"

" "

"

, ,

! �,: '.
.

.... ..:;.� ..

�{�;t.���fipada'm'ento ten_fral de c.ompras\,", - "

Edita I de concorrência
I

•

'.

pública n .. 64 - 001
Opepartamento Central' d� Compras, toma públicO que

fará realizar, no dia 13,02-1964 às 10 horas, na sua séde, à
I raça Lauro Muller, n. 2 CONCORRENCIA PUBLICA, nas

:.:ondições seguintes:'

'I � OBJETO DA CONCORRENCIA

I _ Espectrocolorimetro. j3quipado, com comprimento de
onda, variand�' éntre 350 a 1.100 lambdas, unidade _ um,

quantidade - 1.

.2 _ Fotômetro, de chama EEL; p'ara exames de metais",
unidad� _ um quantidade _ 1.
:t -:"- Potencioômetro, para PH, equipado com eletrôdo, pa
,'a sangue, tinidade _ um, quantidade _ 1.
� _ Serra de Strykt;:l', para autópsias, equipada com. três
(3) lâminas, elétrica, para corrente de 2�0 volts., unidade _

um, quantidade '_ 1. I "

, .

..

1 _ Os interessados deverão atender as sJ3guintes for·
málidades:

a _ aprese!}tar declaração cte conheciment� e submis

S\O às 'normas do Edital n. 00l.2�.1-1963;-.p,ublica(io no Diá·
rio Oficial n, 7,226 de 6 de fevereiro d� 1963� .'

b) _ Os envelopes, contendo propostas e documentos,
n,e"erão ser entregues no DepartameRto Central de Com- �

, PràS� até às 8 horas do dia 13 de fevereiro de 1964, mediante
recibo,' �m' que mencionará data e hora,do recebimento, a�·
�itlado por f�l1CiOnário do DepartamentO Central de com-

pras . .

. c) - As propostas serão abert�, às 10 horas do dia
13-02-64. e' na presença dos propoJ:lentes ou seus represen·
tantes .legais.

,I

(,
III :- JULGAMENTO /

No julgame�to da concorrência serão observadas as

disposiçôes do art. 23 do Regulamento aprovado pelo De-
f!reto n. SF.-25-08c61/382. '

I
, A concorrênciá pbde�'á ser atmlada, 3ma vez que te·

!lha sido preterida formalidade el{pressament� exigida pe�as
Leis e a omissão importante em prejuizo aos concorrentes,

• ào E�tado ou à m�ralidade da Concorrênéia.
'

O Departamento Central de Comptas, por sua Com�s.
são, Julgadora, ,reser:va'se o direito de anular,,'a ,pol1corrên·

, �(ia. caso as Pr-OP9stas apresentadas não correspondam aos

in te ('ês$e�*,db E,:s,.�ad8·l
• ) b:f,i�n,9p�F$,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Passagem·· o' ovelna o
,

Seironcc Hora de ViblQção Civica ein;�Séio B.!d9:S�1
, :ÔOI� In'sCURSOS :0,0 ICHE .lhante comitiva, notícíada na vendo em tados os' recantos e convidado ainda pelo sr. " Bento do Sul junto á admi

FE DO GOVERNO -�SAU· "Coluna" ao fechar-se o ex- do Estado, nos grandes e' Prefeito para falar em' seu nístração do Estado, "nos

DAçõES DO -VEREADOR pediente de remessa de sexo pequenos mumcipios seria nome, usou da palavra' o seus .mandatos sucessivos

MOLDNHAUER E DQ IN· ta-feira em horário anterior impossivel observar a rígí- vereador Darcy Moldenhauer de representante do povo
DUSTRIAL OTAIR BECKER á chegada da ilustre carava- dez dos horários programa- saudando corri palavras en- catarínense, na Assembléia

ORAÇÃO DO- DEPUTA· na. dos. O próprio temperamen- tusiásticas o Governador CeI Legislativa, acentuava que a

'DO ALMEIDA - INAUGU. to do sr. Governador Celso so Ramos.
,

primeira obra de construção
RADA A RESIDENCIA DO Embora o Governador não Ramos, homem afeito aos Agradecendo a recepção, de um próprio estadual nes-

DISTRITO DA D. Ê. R. vieise fazer sua visita ao contactos diretos com opo- as homenagens e a sauda- te Município a que se sen-

VISrrA A CONSTRUÇÃO nosso Município, prometída '110, paciente nas' audiências Çr\O do orador oficial, íalou te tão vinculado e onde tem

1)0 FORUM há meses e õntem solenemen
' dos que o procuram, pausa- o Governador Celso Ramos. r�ct:}bido consagradores SUo

te reafirmada, a passagem pe- do nas respostas que tem de Um discurso sereno, as frágios nos comicios eleito

la nossa cidade jÍi era moti- dar para melhor cumprí-las, palavras, pronunciadas co- rais fôra obtida por sua me

vo para uma demonstração concorre para que 11 progra- mo 'sempre, com clareza re- diação para um serviço li

de júbilo que veio a cons- ,mação de cada uma das -c- velandô a medítação do 0- gado á carreira que abra

tituir-se numa das maís calo tapas das visitas se estenda radar, que não se deixa ven çou, Re_gosijava-se por isto

rosas manifestações públi- além do tempo previsto. cer pelos arroubos
'

retóri- e renovava seus agradeci-
cas a que temos assistido. Assim, a chegada previs- coso Fez o histórico da -sua mentos ao Governaélor .do

Numa excursão como a ta para as 10 horas sofreu ação administrativa, sàlien- Estado.

que empreendeu o Chefe um adiamento de mais. de tando que em cada: municí-

dq Govêrno Estadual para . meia hora. pio se refaz ao encontrar

ver, no começo do ano, o concluidas, iniciadas ou pla
andamento das obras e ser- Grande massa popular, nejadas as obras e serviços'
viços que a sua benemérita mesmo 'ruma cidade' de in- que prometeu realizar na sua

administração está promo- tenso t rabalho como a nos- campanha de /candídato e

sa, compnrma-se na parte' que, malgrado as díficulda
fronteira ao 'edífíeío da Pre- des surgidas no âmbito ge

ral, com o predomínio dos
fatôres ínflacíonãrfos, nao

. chegaram a sofrer ' solução
de continuidade, do que tfl
mos aqui um exemplo mar
cante.

Não era esperada uma no

va oração 90 Governador
Celso Ramos, em face dos

preparativos para prossegui-, .,j:;�' �ii;;!I;'I:i;j:,lijil!lj�jlllfimento da víagem. Mas Sç •••••
Exa., I

vivamente emociona
menta da viagem. Mas S.
SOo começando por declarar

inaugurado o novo serviço
do, proferiu um bêlo díscur- A ORIGEM DA Aetn ql.Ulful.ndtt DOS MOVEIS CIMO
Sul, com a ,criação local de

,
.

. ,
uma Residência do Departa- Jm deles, dos mais importantes, e a rigorosa CELULOSE, mantendo o briílio o a -beleza incontootlívels

Em seguida, o Governa- mento de Estradas de Ro· seleção das madeiras de lei empregadas. dos MÓVEIS CIMO,' além' d6 ímpenneabíhzar as superfícies,
f

' Aplicação de compensados da 'bbricação própria e de
dor do Estado, os membros dagem, cuja séde será insta- . Imbuia. jacarandá. caviuna, amendoim, mar i,,; t. qualidade.
da comitiva, as autoridades lada com brevidade. e outras, além de receberem tratamento especial . Utilizaçao de estufas especiais _

;ia a pen,eita secagem
e cientifico, passam ainda por uma rigorosa se- da madeira,

locais e a numerosa .assís- I" d I d d
.

I'f t' E .mais • Técnicos 6�periol,j.." � nnoJ,nados estudam eecao, asseguran O um e eva o pa rao qua I a IVO. - YI
tência dirigiu-se ao novo e-. Referiu-se ás suas, Inicia- 3 I . "proj�tam os maravilhosos modeln� dOJ MÓVEIS CIMO -

difício do iFo�m, que vai 't'ivas em São Bent� do Sul,
:!? sempre modernos.', 'sen;tpre praticas ... cm�IlJ," denotando um

UJ E não é só I • Hã muitos outros motivos que jrlstificam afino;loquo arti�fit;Pf,
' o.

entrar na fase de acabamen- enumerando-as e salíentan- � I
sua preterência pelos MÓVEIS CIMO. Entre iii@;. note. - Esclàrecemo�" IÍldo isto, �Oi5 d"(,2,;1,·� justo Que voce

;: Acabamento esmerado com vermz ii base de NIl RO saiba por "IJa ','if.jerç os ,'MlVElt C'M'·,to, sendo percorridas' todas do os esforços que, nêsse � .

,
'

.

'I
r,_ ,;,,'

as divisões. particular, desenvolveram os !AMBÉM O PRECO-CI!,,!O, EM QUALQUER ESTADO BRASil b;i)f,�i_vim�;_,�-;,.Ütil$�OMPENSADOR.dois repr-esentantes creden- ,

,Explicou O Dr. Maximilia- ciados pelo nosso Município .MÓVEI Iii ' ',i_.:�lJIO Jlctn, QI.I11fuIn.m
no Morgenstern, na 'ocasião, através das suas votações ",',' ..

os planos de instalação dos para a Assembléia do Esta- W&
j

�7":':--�. &ti
�:::�;rs od:o��s��:d!U,:��:

.

=�� �o�::l��e�::�:'n��: _�� JERON_t:MO ,..c,U�[t10" 5
dual. je deputado federal, e Hen-

__..::.�

'

__-----,_;..-----...---.,.;.:..,...._-..::..:-::-:--'-�-----.......-....;.
"COCK-TAIL" NA SOCrE- ríque de Arruda Ramos, que

'ED'ITA't-'
,

DADE GINASTIÇA:,- Calo·..: deixou as tarefas administra- ) . I"

'

' �,
,;,'

rosa saudação do presiden- Uvas para ingressar na As- .

. -'�: �./'
_

,
'�:'" ,

Pata Adultos das 23,00 horas
'I

te da A. I. C. �r, Otaír, Be- sembléia do Estado. �""l'�, .. o" , .Pr. II,�, ,} t' "

'V)
� 't'l '.',,/:�, "

•

,=:;f�ti,;�;W às 1s,00 horas ' o.'

:erAfi-;'�:'""':: i;�::n:�=.;�;;·fedaracào das:·' ndiistfía's tia.

:�:d��:05:.�E�:.�!,��OO� m".. ��::�:;:."::u==� �i7.:Ei=E':. ::. :�:�ti'::��: Estado' 'ds' Santa·· iêa;:,�í��,;}·r"·:I·,n·a'Casal - Cr$ 10.000,00 para todas as noites . operários. salão da nova séde da So- ca, por9ue � da essenCla dos _' ,
, ':,. ..'.._ ,oL,CA '

. : "

,

'

Casal - Cr$ - 4.000,00 para uma noite ciedade Ginástica, ainda em governos" e que sem esque-
' :r", -

l" ,",'
'

Individual - Cr$ 8.000,00 para to<ias as noites A CHEGI\DA construção, �mde estava pre cer os deveres de adrpinis- J 1>'a<;o salJO!" que o 'rínpp.stci SiD:<;lié'al_"de'Yid<!:b���':I,í\Wfe��,cip��s!rj;t�S a I}'.
Individual - Cr$ 3.000,00 por uma noite • parada uma mesa dom ape- trador de todos catarinenses ta Federaçi:�o .:lU aOI>, S�ndicatos repres�ntat{v,o'S:� d�5 .':resP�;�qv�s ,cà�gà'rias'-'e.coni
Estudantes 'devidamente credenciados Cr$ 6.000:0Q para Comunicações feitas de ritivos e salgadinho,s. não se omitia como homem micas será P.1gc de �.ma só vez, anualmen��",�t'é".o;�ia;,"�1:,d�, já,uéi,ro de cad

lodas �s noites.
'

'

Oxford por uma comissão de Coube ao"presidente da de partido;' prezando'a sua t.Xercício, (artl>. !ii79, 580 e 587 da ConsolidaçãQ"das 'TIei§ .<(ó' Tra!;Íallã'O') e c�nform
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 2.000,00 por recepção que fôra ao encon- Associação 1ndustrial e Co- cond�ção,:qe presidente do

"

a Lti n° 4,1411 de 21,;)·62 (D�O. de 22/9/f:i2)/'obéâecÉ!'·�c�segtrl:nf��1ib�la:
. �:� :� �:::c�:�orr;:�a��: :;�r��i:e'�!��!;;� ��a��� �� S��'�S��:uI���r:e: :�:

-

\ C:'. <�!�6:tp�.ir��:�;�dical'o pequeno atraso, havido :na f'. I d" t
-

tdi' d CaI?itn.1 Registrado 7

:::,,;::,�'l� �:t�����;;; �:�:::�:" ..::::. i Até C'$l68�.�

!',f�,:;�r (ii '.

',"', '.,', \:1:�i;i�O:��:��
L'/ e sua comitiva por alg:um mesmo que a pFe�encia do antes!. vi�ha em part'e do Ccipital de CF$;: 16�,00Ó,00 até" G:r$'):.Q5Q:OÓO;í}0 '.'

,

tempo além da 'que fôra.m'ar tempo não, permiti�, slôg�r a &eminário Sócio Economi- Capital Imposto i ,! C;;trÚt.e.l:;;': \i :I."�,!'WQ ml�niposto\ •

• , l' ,
,. ., t ,�. � < t. >" '"

cada.
,

.

necessária análisse da) obra co, cUJa estruturação devia registrado sindical regi.strádb'· ",:,,' "

;"sindir,al
As, 10,35 chegavam ao pon� administrativa do Governa- á Federação, das industrias, 168.000,00 840,00 '. 6Ô�.l)OqiqO ��:'. ",;'..lif�, � [f,QôA;jm

to de concentração os visi- dor Celso Ramos, dentro de classe � que sempre perten-! 170.00Ó,00 850,00 ' 7od:nflO OlV' '/ ',';1i.� -3t�ó�llYP
tantes. cuúos lineamentos não' fôra ceu no exercício das suas a- 200.000,00 1.000,00

I ,

�1ó.QA!fp:o�:,;\ ;;'..,j�'� ���9Descendo do al,ltomóvel, o esquecido, como antes acon- tividades pessoais. 300.000,00 1.500,00 900,000,.00"" :." "': !;' , 4',btY,O;oo
sr. Governador Celso Ramos tecia, o nosso MuniCípio, me-

"
'400.000,00 '" 2.000,00 I.Q�{l:Ó(}�,�9 ':" ,::� .lJ�!p�O�!{j? '

foi para o saguão da Prefei- ' recedor sem dúvida de a- Saudado pelo
_

presidentE! 500.000,00 2,500,00, '

.' 1 ..050.0Q�� í�i. ,/ :'_;'I:::f�JW50�00tura em companhia do Pre- tenções dos governantes nas da Associação Industrial, P>tfa cnpaais intermediarias, tomar na' táp:el,a- Jl,Ci:itlçi�ó irh'Pdsto correspon
feito, do Presidente da Câ· tres esferas do poder públi- um colega de classe, moço dent.e ao ca'pItal ime�diatalÍleI?F�,�f�;r;ior e

� ��nt�f '�'t�����P1hj);'9p ;'��antos fo,
mara e do Dr. Juiz de Direi- co, pelo trabalho que cal'ac- cujas qualidajieds conhecia, ,Tem os U!$ 1.000,00 excedentes. >',., ,:> �,[,IrI\LL \J[ 1�li'fH li M�I�I });" .

to, recebendo os cumprimen teriza' a -nossa pop,ula-çjio, ex ":tIm autê:p.tico li.der da' ,�egi- y
"

'

,_:,. '.'<_,, _

tos do POv? g,ue'ali se con- pressó ,i1a',hó�r9sa:" coloca· ã;o' n�rte ��elo seu Qevpta.. '.
Capital de

���Y;�(f.50'�'00:��":r.a�j'lo;.:,,
r$.21.0QO

centrava. Os componentes ção que aicançamos como 'mentq· ao', estud?, dos pro-, -... , ,
'" . ' ..

da comitiva deputado Ivo contríbui�.es dá UÍlião ',e. (lo.. bl�mas �sta r�gião', '0�' sr..

"

Gapital Imposio ':

":�:: ;',,: � cij>:""v' _ ,.
Silveira, presidente da Assem Estado: 1"

I ,

Otair' Becker, e :louvado na ,'registrado si!l�lcªl, ';.� "i:!'lg'"
.

bleia Legislativa; deputado Louvóu o Governado); pela execução do programa que r.050,000,00 5/250;0-0 !1-"'1:
Henrique de Arruda Ramos, sua Qbra e agradeceu, em se inspira em diretrizes da

,:.
, ,1::500.000,00 5.700.00 8.000.0Q , 12.200,00

r�prksentante de São B"ento nome da. 'sua Classe, às aten.. classe a que ,se Qrgulha " de '�OOO.OOO 00 6,200,00 9.000:000,00 13.200,00
do Sul junto á alta adminis- ções -dl�pensánas a São Ben: PElrtep'cer, sentia-51 satisfei-

.

','3.0ÓO.000:00 7.200,00 ·10.000.000,00 14.200,00

tração do Estado; deputàdo to do Sul, terplinàndo ,por to' .,pOr' constãtàr 'que esta-
\ ,4.000.000,QO 8.200,00 15.000.000,00 19,200,00

Dib Cherem e Paulo \Rocha ,rfazer votos' a�Deus péla' saú-, -va �lÍo caminho �oerto. Rece ..

'

'_' l'�,.&·OOO.flOO,OO 9.200,00 �O.OOO.OOOJOO 24.200,00
Faria; 'os S�cretários de de do ilm�tre governa,nte pa- biá 'a saudáç�o como um re. '6.900.000,00 tJ0.200,OO 21.000.000,00 25.200,00
Estado Urso Mario Tavares ra que',hfo�sigé 'na sua obra con;ne9imento que o confor- �',:' 'Para capii.dis intermediários, tomar Qa tabela aCIma o impôsto cOrrespon-

da Cunha Mello, do Interior de progr�_sso em favor do tava.
-"" " ': ":àente ao papItal imediatamente Jnferior e somar tantos Cr$ 0,50 quantos fo-

e Justiça; Celso Ramos Fi- nossó> 'E$tádo. os Cr� 1.000,00 {lxcedentes.
"

. ,

lho, de Viação e. Obras Pú- E sàlieófou, em seguida R, Capital de Cr$ 21.000.000,00 até,.. Cr$ L050.000.oao,00
blicas; Fernando de. Olitveira, �ALA: ,O DEPUTADO AL- es'ta ordem, de idéias, que ,

da SajÍde e Ibrahim Simão, .

' MEIDA não desprezava as críticas �·;.o. ,21.000,000,00 \25.200,.0.0 80.000.00.o,OQ 54.7GO,00Sem Pasta;, o Sub Ch�fe ,da : < nem as temia.' Antes cónsi- 30 000 000 00 29 "00 00/ • < ,
' '- -' �, ' • , .,1 , 90.00.0.000,00 " 59.7�0,00Casa Militar do Governador, Segqi:U:se com a palavra o derava·as c0l'!l0 uma cola· 4.0 000 000 00 '34700 b \

"
,

,
.. , '.' , �, . ., ,J": _-. ,0 ,109.000.000,00 '64.700..00Major EQmundo Bastos Ju- deputáâÓ.,Antônio Go;mes de boração, porque colaborar ..

50 000 000 00 39 70.0 0.0
•

,. , /. ;.
_

. . , .
. ., � , 500.000.000,00' ��4.:7(l0,O.onior; o dr. Fulvio Vieira e Ahn.eidá,;, dizendo qqe não nã<;> é aprovár incondicio· 6000000000 44' "0000

'
,

.

•

• - -, • _. , .1 , LOOO.OOQOOQ,OO 514.100,00
os jornalistas Marqílio Me- podia s��ericiar naquela hor/a, nalmente e 'ssim também suo ,,' 70,000,000,00 49.700,00 1.0$,0.000.000;00 (i3_9.790,00deiros Filho e, Raul· Cakj.a� mesm,_0_' c,:ompreendendo a, gerir e .criticar. Referiu a

'

, ;, Para cnpl'tal'�' l'11'er"'_"e'd'1' :0' "t'
.

t b"
"

,

, ,. _, r' ',;, �,". .", ""�:'. ""� ,a,U S,. ,omar na a . e.a: acima p' impmlto correspon-Filho, dos SBrviços' de Re· urgêQéia" do prosseguimento est9 propositó as observa- "d,e�b ao" capital j;t!edlato 'ltlf�ríor e sornar tantos Cr$ 1,00 cihantos forem AS .,.,lações Públicas e de Impren- da viagein do sr. Go-verna- ções que lhe foram feitas C'i'$ '!.OOf,�'OO e��de.",ri��s�": '.'
" \'

'
.

sa do Palácio do Governo e, dor, .�" 'cúja comitiva se in· por uma professora pública ,�

também o Deputada Fede-. corporárá ,horas antes: já' quando 'visitou há tempos .'''---:;;�=------,.,-,-:-r.'"''_-__''''''';''--------
ral Dr. Antônio Gomes de Ar- na região serranà, porque um dos nossos municípios, C;[l�italt; de Cr$, l1J56�000,000,00 aíi '6r$ '1O.500:ÓOQ.QOO,00
meida que daqui pi'\rtira pa- entre os', serviços inspecio� acentuando que os serviços _

< • _ ,

'
'
'

....,(Limite máximo para o cálculo do; imp'ô�t6)'
.

ra incorporar-se á comitiva nados' ;rj�io Chefe do, Govêr- de saúde, entre outros. não '.' 'romar na tabela aC�l1a' o i�rtposto' '�orresporidente àO 'éiipitíal ue " .. , , , ..

em Campo Alegre foram i- no na sua passagem pro São estavam satisfazendo. Cri 1.Q50,00.o . .oOO,00, ou: seja rCl:$ 539.700,00' e sorria,r tantÓs :Cr$ 9,10" quantos
gualmente envolvidos nas BentÓ �iavá' ali perto,�,"" já R�cebeu 'a ponderação co- forem' os Cr� 1..o00,OU' excedent.es.

' "! ':', -, -
", ',i'" ,.

manifestações de' alégria de quasª' pr'dnto, o edifíéio do mo, uma cooperação para
" to -

in�ressos a fotõ- -toda a grande massa áe re-' Forum;, cuJa censtrução pe- çorrigir aJS falhas apontadas_
cepcionantes. dire �or'�'Õ�àdor ao seu corrê-

'

Via a,gora que o repre-
, ,. ligioRãti� e amigo s·r. Cel- sentante das classes produ-

, SAUDAÇÃb,DO MUNICIPIO so '1!tiínios, dêle obtendo a / dras considerava acertados'

-e{"' � I V t ,/'
-

Se?f;�t�rio. €tê:r;a\' '�::, i -' , .. :E i AGRA:?E;C!�J?��. Dq ,anu
' .' ,A

ara la qbra, e, n:ais. '

,:,_ "�,f . ',," . i ,,G0YERNWIDOR' ,'r." ,,: do, - A

'a, as or.,'
• , ,-;- "

('
_:,:.. '!',l;: ; .. " �.!'" �;' � ['"'I, '-,' '{' �.

; �

:_< ,<.
'

São Bento, do Sul, 11 de ja·
.

neiro de 1964 (Correspon
dência para "O Estado" de

,Fpolis)'

Registramos, nesta corres

pondência especial, os mo

mentos de intensa vibração
nívíca que a cidade viveu na
manhã de ontem, com a

passagem· do sr. Governa

dor' do Estado e de sua ,qri-

PROGRAl\'IA DÓ M1!:S DE JANEIRO DE 1964

Dia 14 - Terçá-feira - CINEMA - .As Sete" Co1inas
de Roma

Dia 18 - Sábaqo - Grito do Carnaval
.

Dia 21 7- Terça-feira - CINEMA -;Duelq na f!9resta
Dia 20'� Domingo - Encontro dos 'Brotinhqs ':, - ; -j' ".
Dia, �ll - Tetça:féita, -, ,CINEM'A-' _:_ O Sqciq'�edet_o.

,

, .

COMUNIÇAÇÃO
'

,

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, tomou as

.seguíntes resoluções, que vigorarão para os festejos car

navalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS
, BAILES A SEREM REALIZADbs NA NOVA SEDE SOCIAL

Sáb�do _:_ 8 - Baile de Abertura
'

Domingo' - 9 - Baile na Sede Social

Segunda - 10 - Baile, Infantil na Sede Social
Baile Adulto na Sede Social "

Terça - B - Baile na Séde Social

OS l3AILES COMEÇARÃO:

uma noite. ,

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

ce1!sário a carteira e o talão 'do mês 0l.J_ (8.vuidade- de 1964)
Ou O con�ite acomp'anhado' de doc1,Ímento coíni'róvador da

'dentidade. ,"
'

.:' ,
'

INTERCÃMIHO: - Cr$ 3,000,00 por todas as noites
,

Por uma noite Cr$. 1.000;00
'

RESERVA:
1" �. As �enhas .se;ão ,distribuidas às 7,00 horas do 'dia

1" de fevereir'q. (sábado)', e a venda será iniciada às. 8,00
hõras.'

,

.•,,,,.
2° - O pagamento ,será , féito 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 mAS/DE BA�L� A SECRETARIA FUNCIO
NARA NO HORARIO DE 14,00 AS 17,00 HORAS, EXCLUSI
VAMENTE PARA VENDA DE CONVITES

5; - No ato da aquisição do �onvite, o sócio solicitante
deverá: ,

" A - Apresentar a' carteira social e o talão {ia mês.
6° - Os convites só poderão ser fornecidos pela Secre

taria
7" - O convite não dará direito a mesa que será paga

a parte.
8" - A COMPRA DA MESA TERA}�UE SER FEITA PE

LO PROPRIO SaCIO OU SEU DEPENDENTE, PODENDO
��O ENTANtO A SENHA SER ENTREGUE A ,QUALQUÉR
PESSOA, UMA,VEZ CREDENCIADA PELD ASSOCIADO.

9" - Só SERA PERMITIDO QUATRO CADEIRAS POR
MESA.

DETERMINAÇÕES:
:/ 1 ° - E rigorosamente vedada a entrada de menores nos

bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acômpanhados de
seus pais.

2" - No baile infantil não será permitido o uso do lan-

ça' perfume.
3" - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO bo MES OU

(ANUIDADE DE 1964) OU.() CONVITE SERAO RIGORO-
SAMENTE EXIGIDOS A ENTftADA.I . ,

_ , 4" J Os portadores de éonvites terão qJ.1e apresentar
documentos de identidade.

5; - cartões de frequência nã,o terão valor para o caro

naval.
SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN

ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETA)
Aconselrada pela prática, a Diretoria esclarece os se·

guintes pontos relativos ao Carnaval:
1" - Não serão atendidos, no décurso dos Bailes, casos

de' f'Equecimentos de carteiras soci�is ou de (anuidades).
2° - Não serão atendidos, no decurso dos b,ailes, pedi

ãós 'ou aquisição de convites-ingressos.
3° - Não serão atendidos pedidos de

grafos.
Florianópoli�, 8 de janeiro de 1964

(

PROGRAMA pE GOVERNO,
ADMINISTRAÇÃO, E PO·

LIl:ICA: -- NOS CONCEI
TOS DO GOVERNADOR
CELSO ,RAMOS' EM SEU

, DISCUR��O DE DESPEDI
DA

feitura Municipal, em cujo
saguão se encontravam as

prtncipais autoridades do
Estauo e do Mti.riictJiO, o

exmo. sr, Dr, Juiz de Direito,
Dr. Mnxímílíano Theodoro
Morgebtern, acompanhado
de sua exma.· família; o sr,

rrefeito Alfredo' Diener; , o

presidente e vereadores da
Câmara Municipal; o revdo.
Vigário da Paróquia, Padre
Fidelis Tomelin; o presiden-,
te da Associação' Industrial
e Comercial sr. Otair Becker,
com os seus companheiros
de díretoría e muitos asso
ciados; os dirigentes das nos

sas empresas industriais
I

e

comerciais, representantes
0&S classes 'rurais, diretores
f' professores dos Ginásios
São José e São Bentd; serven
tuárlos da justiça" 'o repre
sentante do Ministério Pú-

VISITA AO EblFICIO 00
FORUM - DECLARAÇÃO
OFICIAL DE INAU:GURA·
ÇAO DA RESIDENCIA LO·
CAL DO D. E. R.

blico; Coletor e Escrivão da
Coletoria FE!deral;, o Coletor
e funcionários da Coletoria

'

Estadual; os engenheiros das'
obras de estradas no Muni

cípio, empreiteiros e ãÚrllia
res das firmas construtoras

,,'" "Emtuco" ,e Z3.'ó��latD:�, mui
�' tas senhoras, senHoii�s, pês

5ôas gradas da soetedade 10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.(8 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EMCOLABORAiJO IS ESPECIAIS
MAURY BORGES ,. GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

CO!1.A�OlADORQ
RUI LOBO - MILTON F.'A'VILA

ORILDO LISBOA MARIO INACIO
COELHO MANGONA

PROL DE SANTA CATARINA NO

I I I SETOR DOS ESPORTES

•

exibir-se-
'

I ira ,31 nesta (apitai sõmen·
\ .

icado da laca Brasil
,

'

,

J

efôrd
F

A exibição do Grêmio Futebol Pôrto'Ale
grense na capital' do Estado; 'está cpndicio-.
nada um pormenor.

Os dirigentes do campeão gaucho de fu

tebol de Ú)62. condicionaram'a exibição 'di
ante de: uma seleção catarinense, no estádio
dr. Adolfo Konder, na tarde do próximo
dia 31, nos fsstejos cÍa passagem do 3. ani

versário do Govêrno C�lso .Ramos, a sua é
liminaçâo da Taça Brasil, pelo Santos Fute
bol Clube.

--- l ..... , ...._..... ,.,.,.,.... '_,.,.,.,. ""',.'�.,._,.,
...., -

r-;r,

(.\�
,

•
•
•
•
•
•
•
,.
•
•
•
• Caso venham os gremistas a. conhecerem
• a desclassificação, então se apresentarão pa-
• ra o público florianópohtano. \

�,.,.,.�... ,._ ..._,.,.---,._.

A
\

I

o ataca�te·t.o:meyer. que
figurou na. equipe principal
do Guarimy. desta capit�l
este-ve ,treinandó nv- Coriti
ba Futebol Clube. agradan"
do aos direto'res', do clube

paranaense.
Caso a proposta do clu

be paranaense venha a, a

gradar o jog.ador.· poderá
· ser outro catarinejjse a in

gressar .n? futebol do Para'

ná <

rem. O ofíéio veio assina
do ·pelo sew atual presiden
te sr. Apai'ício Viana.,' ex
árbitro de' futebol que me

receu dos' associ1adoS.Jla
ACESC-. Os melhores C0r11en
tárros.

Amigos. nós que can

samos a vista, ° cérebro;
Os dedOs.e quase INJAN-

BRAMOS as t2�,�;_; � da má

quina tecendo csítícas inú
teis a administração ,ante
rlcr da Assocíeção .dOs Cro-

tual diretori\ de nossa en

tidade de classe. Esqueee-.
mos ° posta de segunda ile,
cretárío que ocupamos 'p:l
ra tecer considerações 'ao

trabalho realmente meruó
rio que têm desenvolvido
OS atuais diretores, e que co

meça a repercutir em tôda
a imprensa. especializada
do Estado. Em visita que

!mantivem,os com ê, Presi-

nistas Esportivos de Santa
Catarina (ACESC). não po

�eríaínos ,esCondeT a satis
fação que atualmente' nOS
domina. f') honra-nos. quau
do vemos ° trabalho que
vem Idessenvolvendo a a-'

\

dente da Federação oatarí
nense do Futebol. o [orria
lista" Jorge Chersm expôs
'ao alto'. mandatário da F._

. C.F: a necessidade de uma

l'emodela,ção na.3 cabines
de imprensa ' situadas no

estádio Adolfo Konder. a

�tantando-o que as mes

mas já começavam a sentir
o desgaste do tempo e c1(1

próprio pso JUlgávamos
que o sr. Osní 1VIelo fôs->
se retrucar q_S palavras
do !}residente da ACESO
Porem nosa, surpresa foi
das maiores 'quando apos
ouvir atentamente 8, expla
nação do dr. JOJ:g'e Cherern

prontíficou -SE" a auxilia
a entidade naquilo que lhe

fô ..se !)ossível. De mlCI0

comprometeu-se 2. mane];)]'
construir u'lPl\ rampa afim
de inteirditar O degrau Su

perior próximo ao reserva
do da imprensa escrita. f'a

to que aliás tev" gTande re

rercn,<;,'ij,o. na imo cn,la rI'l

caD'tal já que virá de- en
CO_1tro aOs anseios daque
les que militam nas pági
nas especializadas de nos

S?s jornais. O caminho que
dá acesso às cabines .elo

imprensa fOi outrp grande
fato ventilado entre os di

retores da AC'!!}SC c o pre
sidente Osni Melo. que téjl11.
bém prontifi'cou-se a man

dar }impá-lo.

x q ç
,,'

Expirou 'domingo o pra
zo de entrega das careeíras
sociais por parte' dos asso

ciados à secretaria da €nti
dade que COngrega grande
maíoría dos cronistas espor
+ívos da. capital' elo ES11ado.
A secretaria já está em

. �

atividade, \ Tio serviço de
reno'Vação das mesmas:
Deverá estar em Floria

nopojis, nas próximas horas
° desportista Augusto Bay
an- da Guanabara; que vi
rá com o intuito de manter
os primeiros cOntatos. C'O�1

respeito a rganízação da II
'I'ravessia Florianópolis-Rio
O aludido senhor que é

ComO-cr°1'O da' ASSOciação, Era
sileira -de Veleiros dc Ocoa
na' vai avísj'ar-'3e com (l

Governador Celso Ram' S
além de outros desportistvs
e entidades.
O jornalista Hélcio Lo

pe� . o 'acompanhará ne'sta
sua. visita 2, Fiorianópo,:is

X. ,q ç

Paula' Ramos pretende
efetuar excursão

o lateral Valdir ,do Uni
ão de· Trmbo. ficou à mar

gem do cotejo "desta vtar.Ie
em .Que o

: clube' rírnboense

enfrentou ao Amazonas. pe
10 campeojjato regional; de

1963. Valdir está cumprín
do pena disciplinar imposta
pela J:D.D. Enquanto isso
Sarará do Vasto Verde por
;t1TOtiVOS de ,contusão não
atJlou esta' tarde' frente ;0.1).
Olimpico,

Nilzo'e O SantosA representação elo San
ta oruz de Carloinha.s vem

. I

liderando,o campeonato re

gional sem 'ponto perdido
tendo com» mais sério per

seguidor o Botafogo que

aparece corri dois pOntos
perdidos no' passivo.'

MARCIO. O TITULAR - "

O atacante Nllzo que 2,"1

nhou cartaz nacional, atul'n
do pela equipe elo Espor,e
Clube Meiropol de Crrciú

ma .onde sagrou-se Tricam
peão catarinense de futebol

poderá ser transferido pa
\ �'a ° futebol·dos Pampas.

O j0g.a,dor ""colored' qve

enco-itra-se na Santos po
clerá.· fazer 'pal"te da trsns;l.

ção que o Santo i' pl'eten,le
ao cOntrata,r o diante' ',)
passe de Flávio'
O clube de Vila Belmiro

oferecer.' certa i'mportân
cia em dinheiro além do.a
testado .lib:erar,ório do 'ex
jogador do Metmpol. pelo
passe de Flávi.,·

dós do interior.
Seriam visttaría» as cída

dos de Tijuças, São Joã,)

Batista; \J:tOUpava Norte

Pomerode; 'I'imbó. e outras
Neste. sen'iidc} Co, secreta

ria do clube ida expe.,., o
í

ícíos . aos clubes- 'I'radcn

te,,; Usaty; GuaranY; Fio

A reportagem manteve
demorada palestra com ,):')

diretores' do PauIa Ramas

Esporte Clube no afã de
,conseguir algumas 'l1ovida
des,

Inf'ormou O sr. Ncwto
sa. atual pr,esidenüe do clu
be tricolcr da 'estrela �oH-'
eáría de que é pensamento
da -atual diretoria realiz:3.1'
uma excUl'1:'5,o prn·. g-ra;l1� 1.

O arqueiro Domí do Fi

gueirense sofreu tr atura
de um braço na, par jda
diante do Marcílio Dias: de

vendo rícar afaõb,.do d JS

gramados durante \ certo

tempo. O jovem Mareio Úl

-verá ser dOrav,?:rc'''' o tH"

lar do põsto.

MESQUITA RETORNA AO

H. LUZ
resta e União.
<mente.

re�pecti\'{\-
O jogador Mesquita. que

'A:J!l CUl!tnto Em vigor .com

o Hercilio Luz. esteve em
. 3úo Paulo submetendo-se a

testes na portuguêsa de
Desportos e Taubaté. mas

p'Ür
.
questões financeiras

não. ,ac,ertou self ingresoo
naqueles tlubeya '''terra

da. ga,rôa', Mesquita retol'

nOU à Tubarão. devendo
ctllllprir Q restante do tem

po 'de seu oontrato ..

x CJ r:'. Y'OOMBRA F'I C
T� DIA3

Encontra� 'e em, .an'lamen
to na cidade de Itajaí e

Blumenau, um torneio (In;),
· drangular 1",alc�nista envol
vendo equipes Oas duas ci
dades.
Participàm desta COI1!pctí

ção, as esq\1'a{!ras do Hel'má
cia. Ouro; Prosd0cimo e

Pimpa.

Brilhou e1m Itajaí o árbitro
SilvãQO Alve.s Dias

cílio Dia:.;; da cidade prdi-

Almira teAmérica
Barroso endereçaram a

Sombra do Mar:ílio Dias

duas excelentes propostas'
pa,ra que O destacaqo j,(;
gador viesse ,1' udar de

clube. ,pais s.eu CO'élt"ato t�r
,minou dia. 10 ú:'hYr". PO::'Pffi

Sombra preferiU pei"ill:-ne
cer na Marcílio D'as por
mais uma tem.porada.

\. O sr. Silvano. Alves

Dias foi apontado p<'la crô
nica eHPortiva do Estado
como ,o meU10r árbitro da
rodada que passou cljrigin
do. em Itaj.aí; o prélio q,-le

f • • •

rêulUu Os .conJuntos pl'ln-
cipais do Figllei1'ense F.C"

desta. capital e do C.N. Mar

ana.
x ,q ç O 81'. Silva nO Dias teve,

realmente uma boa at.u3.

ção nU diJ'eçao daquele en

contra, motivo pelo qual

A dirétoüa ,
do Marcílio

Di-as aguarela um pronUncia
mentn de diretores dô F�a

mengo. com respeito a �xi

bição do campeã,o carioca
em rtajaí. c�mo parte (]0S

festej.os de ina:gnração d'l
festejos de inauguração ,:la
'l'ede de ilumin�çao dQ RS

ládio dr. Hel'cílio Luz

Certama b�u
de

x q ç
/'

MALA PODE VOLTAR AO
sinceros /'rnerece os nOssO�

C1lll1prÍ1nE'ntos.
Como se 'yerifica ú tra

balho desenvolvido .pela no

'la qiretoria éomeça a Sul'
til' 00 efeto desejado. Brc
ve:U16ni.e. E't;t.aremos rl.9S �d

'visl1ando com as autol'id3.
eles competentes aflm ,le

que outros grandes proble
'1118.S sejam flanados. Agora
estamos nos preocupandO
única e eiclusívamente com

a l"i:�novação (las, carteiras'
·soeiais. às quais devem ser

entregues na seçretaria ',a

entidade dentro I do pl'azo
e��imulado pela mesma. V::t
le acrescentar que SegundtJ
declarações' do sr. Osni
Melo à l'eJ)o;rtagem. Os não

portadores d.e carteiras oU

os que porta,rem\as anterio
res não terão acesso 'SJos es

tádios após encerrar-se o

Guarani vu_i 'vaI. prazo e1itabelecido pela A- .

CESC Colabore com a Fede

f t·
. rqção ingresSando na A-

Ãr aos re!nos. CESC e devolvendo aoS car-,

A represenua.ção do Gua te iras' so�iaís relativas aO

ranY da 'capital do Estado anO de 1962 para sere-n�
após o término \ ,de seus substituidas. Auxilie o tra-

jcomprOmissos na cam;peo- balho ri1-etório, que vem sen

nato de 1963. paralizou por dO desepvolvidos pela nova

,complet suas atividla�is. diretoria da Associação dos

Ag.ora. .:porém. ° treina Cronistas Esportivos de.
dor NewtOn José Garc'lz Santa Catarina. Ajude a

vai reorganizar a equipe serguer o que é nOSpo.

visando as disputas do 0am j AVéI,ntes .. se'nhores dire-

peonato regi.onal de ]964 'tOres .da ACESC,!

:FUTEBOL C�TARINENSE
FLORIANO- � ,menauense

fufébo!
:A diretoria da Associa-'

ção dos CrOnistas Esporti
vos de Santa Catarina. l'()

-...",cebeu da.. sua congênere' "c
Pôrto Alegre Um .ofício. 'a
companhado de Um<i- belís
sima flâmula além de um
Estatuto da· entidade gau
c.ha.

II REGATA
POLIS-RIO O zagueir.o Maria que per

tSnceu ao América de Join

vile e que ,postei:iormente
retornou ao futeo.ol do Pa

raná. ingressando no Gua
1'2ny de Ponta Gross.a es

ta em entendimentos pal'a
voltar ao futebol ,catarinen
se. <ôt1uando pelo Atlético

O_:.:erário de Joaçaba.

\
---'""�------------------------------�--'

'N'ilton Pereira,' o nôvo pteparador
físico do Guaraní

O campeonato blumenall
ense de- futebol teve 8egl1 i

mento na tarde de domin
go ·com a efetuação de sua

, penúltiI1]!a rodatla.
Jogaram na estádi;? '1')

Ala'meda Rio BranCO. as es

quadras do Olímpico; at])al
cç,-líder e Vasto Verde. 1an

.

,

terna do certame.

Vitória do Olímpico por ô
x 3

Em Ti-m.bó. o União COn

::eguiu passar );}elo Ama"lo

nas marcal1(�.o f) dáss:�o

placard de 2 x 1

Já dflV€ esta,!' nesta capi
tal '<) destacado desportis-

.

ta Augusto BaYan_ Como
doro da As�ociação Brasil0i.
ra da Classe de Veleircs de
Oceano. Em FIOl';19nÓpolis
° desportista vai tent:-,r
acertar detalhes Dar::} <1 "e

alização dp.} II R",.{'ê>·a ll·

ceânica, Flor�anópoli3-Rio

,

x q ç
do B1.1gre. após um p�ríodo
de ausência da' capital dn

Estac10 paI! motIvos fUncia
nais, retornou à Florfanó
polis. aceitando cónvite

elos' lmentores bugrino� p.oa. \

ra, servir de preparador n
sico.

A di"retoria do Clube _li..

tlético- Guarany. vai reini
ciar suas ativídades; reali
zando físicas sob o comelU

do do conliecido desportis
'

ta Nilton Pereira, o popu.
hir Decleco.

O ex joga,dor e di-retor

O Ponteiro Betinho dól
,pois de deixar o Avaí e ;;e

transferir para .o Tall1anda�'é .

par'a, 'em Iseguida. abando
nar a práUca do futebol.
informou a reportagem q�le

ni,) pei1sà ·em voltar <1)S'

,gramados apesm' dos vártos
convites que tem recebirl".·

Na. oportunidade a

dade portoalegrense
cou-se a disposição
membros da ACESC.

enti
colo
dos

ZJ:: CAHLOS e a

gradeceu a sugestã.o de um

!maior entrelaçamento das
,a'Ssociaç�es sulinas. Isugie-

· rido .')ela nossa entidaf!e
presidicl<\ Delo dr. J01'ge Cne

REFORMOU

\
ALTEMIR SEM CONT�A O extrema esquerda Zé
TO , Ç31".os, um elos bOnS atad",n

tes cnm que conta na atua
li ",de. a repres;;ntaçã-o do

O'í:n:pico de Blumenau não
chegou a um acôrdo para
a ,assinatura do c"ntrato
c"m ° clube de Alameda
Rio BranCO. ,

Em vista disso zé Carlos

c..oncordou e-rrf". reforma.r
S'€u compromissÇ> a tnul·J
precário 9,01', 3 mêses par::.
poder dis!}utar .o TOl�neio
Luiza Melo.

.'

________.---------------------------O jogador Alt2mir. per
tencente. a.o Grêmio E:ópor
tivo Olímpico. en�cntra-se

se_m �ontrato .!>ois .. ai?da
nao <!'begou a um acord.o

pa,r.a, a renovação. Alte..mir
solicitou ao clube grená
306 mil cruzeiros de' luvas
€ ôrdenados mensais diO
Cr$. 40.000,00

"Drama dos. pequenos centros é
\ fazer esporte por -esporte

x CJ ç

O dianteiro paulinh'Q,
pertenceú.te ao Barão ,10

Rio Branco ue Criciuma.

poderá ser a nova contra

tla-ção do, Mareílio Dias

para 'o esiaduaJ ,1a t.empora
da.
'O jogador treinOu com des

taque.

do nO Rio. O referido tra

balho foi publicado no

JORNAL DOS SPORTS, .Jo
Rio; que O clrassificou en

tre muitos para COncorrer
ao concur;;o de reportagens
e.Sportivas prO'rnpvida pelo
conceituado matutino e5--.

po)'tivo carioca.

A mignifka reporta- .

gem sob o título "Drama

dos' pequenos centros é ia

zer esporte por 'esport,e'.
ontem inserida nesta fôlha

por. um Lapso saiu sem o

nome do .seu autor que é .o

nossO çonfrade -€' colabora
dor jornalista Gilberto Ng,

l1as, presentement.e rdli.ca-

QUER DOiSAMAZONAS

SANTA CRUZ CAMPEÃOA diretoria do A;mazonas
,ele BlumenRu deseja o cO:n
curso d� dois jog;ad.ores
pertencentes as equipes ue

Brusque.
Trat.a.-se de Pinga'· que

está radicado ao Carlos Re
naux e de Edson que .atua
pelo PaYsané(ú

� q ç
Embom faltando la,lguns

'c,o!mpromislsos [para termi
nar o campeonato canoi
nh,ense de futebol. a repre
sentação de aspirantes do

8,gnt� Cruz. sagrou-se. pe_
�g, quiwta-!V!ez consecutiva
campeão de aspir.antes. Os
noSSOS parabéns!

Agenor reint,e
gra-se no São

\

,paulo

A diretoria do São Pau

lo Futebol -Clube. COntin11:1
.em grande atividade; na

vencIa de ac:ões. de sua se

de própria . que !pretende
COnstruir no I,.argo da Ban
deira. em terreno já adqui
rido.

TAC�(RUZEIRO DO SUL
,

,

,

Novos Ho�ários dos CONVAIR 40

Direto a São Paulo e Rio de Janeira.

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

PARA
ALEGRE

O extrema esquerdo Art,e
nor.' reveLado pelo Tiraden
res da Barra do Rio; de !
tajaí. e que ganhou desta
que na futebol catarinens�
defendendo !a·S côr-es do
Carlos Renax� treintegrou-
s,e ao quadro, do São PaulJ

Futebol Clube, após uma' 'tern
porada nO !nte-rLor :pauli�
ta, defendendo as côres de

. I
.

PrudentinJa•
Ag·enOl', inclusive; está aI

tamen,J;e cotado p.ara ser o

"

" :tí,t),l.-lar..
. €' '.�

LUIZA MELO TEM
ARTILHEIROS

DOIS \

RÁD&OS E .10.. AIS x q çGAIOLA TREINOU A
GRADOU

A

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA, há 34 �nos proporcionando a mais
eficiente cobertura ,publicitária a jornais de todo o BrI!sil, ampliou
sua, equipe espedalizóda e Dceita novos represenfll�ões de ródios e

jornais. POTa;obter anúncios' de S. Paulo e Rio (os principais cen

tros publicitários) -(onfie o sua represento�iiD ii maior firmo do gé.
nero. E note: só operamos com U'MA emiss6ra e· UM jornal de
cada [idode� Pe{1I informo�õqs nBste jornal

o Torneio Luiza Melo \

'-�
. \ '

O atacànte Gaioll!lJ. per'
tencente ao Atlético Operá .

rio de Criciúma. estev€' em

Hajaí o�e treinOU en
tre os

.

colegas de sombra
O atleta ,a.gràdou estando

a diretoria marcilista inte
a em COntratá-lo

'1''''

cOnta com dois artEheiros
O primeiro Cavallazzi

o jovem revelação (ia Aval
da .temporada dp- 1963 e o

outro é o tank Aquiles, per
tE'ncente a,o elp.nco do 1'v191'
cílio Dias; líder do TOi'neio.

ou esuevo
I para
/

REPRESENTAÇÕE� A. S. tARA
II. Vilór'

SEMPRE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cI�5&11h05
c!it;hi;s

folh�1ol: - católoÇjos
ccrt zes e cczimbos
impressos em çuol

papeloria
A IMPRESSORA MODELO possui todos os r'ecul:>O$
e o ",ecessória experiencia poro Qorollfir ,err.i}m o.

�ólimo em qualquer serviço do ramo.

Trabalho idôneo e perfeito, em Que V. pode cOl!fior.

\ -

IM?RESSORA MODÊlO
DE

ORIVALDO STUART e era.

RUA DEODORO NU 3'5-A •

FONE 2517 - FLORIANÓPOLIS

TJ decide em f" rias coleti-
,

às varias Hebeas-Corpus 'sob
Pre.sidêncià do es.: IVO

(\ "
.

I

GUllHON P EI)
.

.

•
.

1:1

. o Tribunal de Justiça ra !)acte. Antônio Cal"los

Pauletto.
Relator: Des. FERREIR,A

B-{\STOS. Decisão: Urr�nj
m.emente denegara:m a or

demo
.,

em sess§.o realizada o'ntem
I julgou .os seguintes proces
S015:

Habeas-conpus n.· 3.733'

de São Lourenco d'Oeste
i'mpte. o

-

dr. Euclides M�
nega.tti e pacte. Inácio Br�tz
de Carvalho_ '·'vulgo". Mor
meiada. Relator: Des. FE?u

(REIRA
BASTOS. Decis8,o:

Unapimemente; conceder a

ordem; S<'1m prejuízo ,io

IOAFEZi�HO, NÃO!
prosseguimento do processo
Habeas-·corpus n. 3.738 'e Ui ; I? fl'fl O'

.

, h v ... •

de Joaça.ba ; impte. o D!". ,.__ ".. _ ...... '"

Brazíli.o Celestino de Olivei ,.

. Habeas-corpus ll. 3.734

de Laguna; impte. ,I) dr.

Newton Varella e pacte. An

ifi

a.rlas. ••
� J

,(Conto da últ. pág.) grande significado, é que
damos os nomes ao moder

taFina, e além disso', conti- no pórtico construido por
num tramitando nos Tri· êste Govêrno de SARGEN
bunais, vário processos que TO MARCfLIO e à Quadra
estamos certos, serão jul- de . Voleibol .CABO KORUS,
gados com inteira' justiça. para imortalizar a memóriá
- Assim, finalizamos,. rea- dos dois maiores atletas que
firmanao, aqbilo que dis· a Polícia Militar já passuiu,
semos ao assumir o Coman- tal a dedicação com que..
do em 1° de fevereiro de defendiam as 6ôres da bor-
1961: "em face da nossa ex- poração e depois, quase no

.

' :g_eriência e da noss9: capaci- ocaso da vida, C'ontinuaram
I

- aade de trabalho e, da nos- a' trabalhar, 'ensinando aos

sa
. tolerância, �estemunha- neófitos, e, contribuindo de

dos por todos que acampa- maneira preciosa na conser

'nharam de perto a nossa vação do nosso patrimônio
atução, estamos seguros, desportivo.

,.

que não fracassa�os, gra·
ças ao apôio decidido de As provas concretas de
Sua Excelência o Sr. Gover· nosas realizações, aí estão!
r.'ador do Estado e dos Po- Observai·as e analisai·as!
·(leres Constituidos, da Tro· .Nelas verais aquilo que
pa, sempre presente nas ho- sempre afirmamos, aI?-t�riof
Tas dificeis, do peva catari· mente! A certe�a do .pro
nense generoso e bom, e da gresso e segurança da Poli

Imprensa Falada e Escrita. \cia Militar de Santa Catari·

tônio Bertoli. Relator: De3

ADãO
BER:;\fARDES. �D-êc!são: u

nanimemente denegaram a

. ordem.

Habeasrcor,pu,s lli. 30.735'

de Urussanga; impte .•.o sr.

dr. NewtQn Varella. e pa;::
te. 'f\.dão Pedro Pereira. Re

lator: Des. VITOR LIMA.

Decisão: Unanime.mente de
negarárn a ordem.

Habeas-corpus !J,. 3.736

de Joinville; impte. e p:1cte.

N�ls,on Gomes de Oliveira

Rela�or: Des. j\.RY PEREI

RA OLIVEIRA.
Decisão: Unanimemente
denegaram a ordem.

Habeas-corpus n. 3.737

de Fpoli.s; �.l1pte. o dr. João

/Ruy Szpoganicz f) pact-e:
Mar:iel David .chaves. R,e

later: Des. CLOVIS AYRES

GAMA. Decisão: Por m.aio
ria de votos; denegaram a

ordem. vencido O sr. des.
Viétor Lima.

,Recursos de habeas-cor

pus n. 65' de Curitibanos
rectc.. o dr. Juúiz de Direi
to "ex-<)ffíciü' e recdo.

. 7'tancisco de Paula. R,ela
tor: Des. FERREIRA BAS

T03; Decisão: Unan�me
mente negaram provimento
ao recurso_

e,stu�o
Inforlmou�nO's o Pres4-

dente do Rorary Clu,b ia
Estreito Sr. Egídio Amorim

que os. pecü'dos de Bôlsas

.' de 'Estudos poderão ser

fe1t0S agora ao R..ota�y Club
Local. Essas \�lsas\ qu·e são

,col1�edida& pelo Rotary
ci=bs- perfazem um total

de US$ 400.000. São elas co

nhecida.s., como Bô1sás de

EsturJ.0 da FUndação Ro

tarias. e as c(};:;.[;essões pala
'cada 'Bôlsa são na impor
tância -,ap-rox:imada de USS'
3,000; 9ara um ano de es

rud=s avançados; no exre
ríor.

As Bôlsas- cujos pedido.,
devem ser fe-itqs agora, são

para estudOS no ano aca

dêmico ne 1965-66. A da�.'1
final para apresentação dos

.pedidos \E� documentos de
candidatos é 15 e abril.
Os e�tuantes desta. eapítal
que estiverem iuteressados
em receber maiores infnr
rnaçôes sôbre as i�ôI3as' :le
Rotary devem !)rocurar o

Sr. Acy Cabaral Tei/e. nn

• carregado d3. Comis.são da
FUndação Rotária do Rota
ry Club do Estreito.

O nvmerárro e cada Bôl
sa cobre as deEpesas de ';1

agem cl� ida e volta; ma

trícula e mensalidade lI:l

escola;\. livros; quarto e r.e
" .

feições e uma pequena r-n

portâ-icia para atender ;"s

despesas de viagem 'no pais
ele estudo: As Bôlsae ae Es

tudo da FUndação Rotária
são concedidas 2. peSSO'lS
solteiras; do sexo masevlí
na; entre- as idades de 20
a 28 anos inclw:üve; rorrna

das por
I curso 811_ eríor OU

que irã� receber Um dip!o
.ma no ano de inicio da Bôl
sa.

Os candidatos devem ��.

?e. ler j escre,'/er e. f�r .0
ldlOma do pais em que iráo
estu-lar. ,

Há ainda umas Bôlsas

chamadas Bôlsas da FUnda
çã= Rotárra: cOnc.edjdas
tanto às lpessoas ido sexo'

\masculino corno f�m.inino
não s·endo neceSSár.10 'un1
limite máx'rrio de idade.,
Este tipo de Bôlsa é só

(m.el1te concedip.o a carros
países e 0 ped'c1o deve ser

feito também através do
Rotary C'ub 10ca1.

Os C2'liid�toq ·Jatroni"'1.
dos !,?lo Rota!"y Clubs dês
te distrito. Em alrnlns CH

sos; 'o Reltary Club poder;'i,
patrocin2! dois éan1h.lat0.-;
para a, Bõlsa Regular e

Tribunal de Contas hstJi
cão dos Trabalhr)'"
., ,

.

Instalam-se; às 10 hora-s Es�ado; no corrente exe-rcí
da manhã; com à presença cio de 196L
do Governador Celso. R:1- ;Ressalta-se que é €;ta a

mos; dO Des. Presidente do primeira vez na vida da

Tribunal de' Justiça e Jo Côrte de Con't3s do Estad'J

Presidente da Assembléia que a instalação dos se�.iS
Legislativa e dos Secr�tá- trabalhos, solenemente:
rios de Estado; os trabalhos com a' presença dos Che-
do ITribu�ai de' Contas do fes dos tr�s Poderes catari
--------� --_.-----------

Us;na de Açucar Tijuca's 5. A .

ASSEMBLEIA GER4L EXTRAORDINARIA

\ ,

Sã9 convidados os senhores acionistas desta socie9ade
para a(assembléia extraordinária, a realizar-se em sua sé-.
de social, sita à rua Valéria Gomes, s.n., em São João Ba

tista, �este Estado, no dia 26 de janeirQ de 1964, as qui�e
horas, fara ,deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 ::t�preciação, discussão e votação da proposta da di

retoriaL�ibre o aumento do capital social e consequente
alteI1).(aO estatutária, bem assim o parecer do conselho fis

cal.,!
r' São João Batista, 14 de janeiro de 1964,
,/ asso Eduardo\. Lacerda de Almeida Brennand

asso Valério .Gomes.
,

asso Cesar Baptos Go .es
��ss. ·.;,�:rt\i�:i:�llbtti. ,p�ix{to .

('
. I 'tOmais dois pata o. l'pO espe

cial de Bõlsa. �.'
, '-

"IOs vencedores ,daR Bô

<as de Estudo"ja Fundação
são eopsicívrados como em

\
baixadores de- boa vontade
nO país em q�e irão estu

dar e; através da sua asso

dação com os Rotary nJ

-exreríor: êles terão maiores

oportunidaq,es de ficar ca

nhecendo < as pessoas: seu.
lmodo de vida�· seus costu

mes e instituições.
O programa de Bôlsas de'

, �

Estudo da' FUndação Rot,-
ria foi inciadb

.

em 1947 e·

1.850 Bôl�s já foram ccn"

ced"das a estudantes ele. 70 .

países. O to.al da's C.Qnce",-:

soes se eleva a mais de'
use; 4,;800;000. ,

O prcpósíto do programa
de Bôlsas de Estudo é o

deserr?oh ímente d,a com

preen220 o-relações amis to
'

sas
-

-ent:'y .og povos de dife
rentes país�s

o Curso Continente, sito
à rua Fúlvio Aducci, ,749 -

1° andar, Estreito avisa que
as aulas de Madureza refe
rentes ao Ginásio em 1 ano

terão início no próximo dia
20. Fw:;a hoje mesmo: sua'

limitado de

ões

. Escola Técnica de Comércio
"São t\�a r(osH

Ano letivo de 1964
EDITAL

Cursos - Colegial de Comércio (Técnico erlt Contabilidade)
\ Ginasial de Comércio

.

A�missão ao Ginásio - Inscrições de 31-, Exames de

a 14/2 ,

Realização das Provas dias, 17, 18, 19, 20 e 21

E�"i!>hes de 2' época e de 2' chamada - ínscriç
até 4/2/64' l

Res,lizl7.çãó das provas mIClO dia 5/2/64
H.;:lTRíCULAS - rematrículas (neste período não

aceitamos alunos novos a não , ser para Q 1° ano colegial
técnico) até 15/2/64

Novos alunos de 15/2/6'1 até 26/2/64
Início do ano letivo e das aulas 28 de fevereiro

Florianópolis, 8 de janeiro de 1964

Célio- Barreto Nerêu do Vale Pereira
Diretor

.24/1/64

Uma casa situada a rua Trajano M?rgarida n" 21.'

Tratar com o sr. Henrique Azevedo na ELFFA ou pelo te

lefone 3027.

'Tratar no Jardim Atlântico cem -o Sr. Luiz .

BUl1g'lows de Madeira

__ ,�l _

Importante o §,Ll'Z2,,,ilõ lndustrial, transierindo seu

escritório para Florianópolis, necessita preencher as seguin
tes vagas:

1) Gerentérde Vendas
2) Sub-Contador

3) Operador Ruf
�) Correspondente
5) Faturista

6) Encarregado Secção Pes'soal.
Bôa rernuneracão. Exige .prática e referência.
Cartas para Caixa Postal, 371 - Florianópolis.
GUARDA-SE SIGILO

,
'

De 59 para círr,a pela
rnelhr-r o"c,'� �1�'1 '"00.000,00
(1� C.,,�:·).N�. n:;, ;] Cr$ .......

t. .... r, ... " .... r: �" "l n1ês.
Trata.r h rua Major Costa.
04 N:,�;·a.

Continuação. da 5:1. .9J.6·,

PARTIDA PARA O RIO
NEGRINHO

Q' .. \

'_'egUll� o sr. Governador,
logo depo�s, rumcb a Rio ..Ne

grinJ: 'é:'�'9 estava sendo

?n�; J p",h,' nguardada a

Sl'.a " :1. Incorpora·
rpm-ce ·5 ()":;' '-a os engO
f. cS. ! r;:', :-'iates, aquí
residen+8, e .João Albe_rto Ni-

nenses, "e ve:::�'ca; p3r<1
'registr'o do.. '-,". çamento do
Esta.do e do eSquelna fin'l11
ceiro.
No ato da aprovação 11_

sarão da pa:(avra ° Presi

de nte Olavo Erigg e o ' e

lator da uratéria; sr. Mi-
-

nistro Ylmar de Almeida

C9rrêa; vice presidente.

AM. 15.1.64

-::. le vi�ra, com
, 8n:.:ontrar a

::'0 Governo.

':'I:::::PM'Ã') DA BANDA
TREML

É cUrrna de nota a partici
panão da Ban!1a TremI, cons
tituida por amadores que
dei��aram suas ocu1?ações
habituais para homenagear
o GovernadDl' Celso Ramos,
tocando .dunmte a recepção
no .saguão da Prefeitura e

no "cock-tail" da Sociedade
Ginástica.

---------------------------------------------------)

!

"PRAIA DA JURERE"

�-----------------�.--�----------.-p

:M'inrstério da Educ�u:ãi) e Cultura
. .,

Senta "Catarina

\

Abre inscrição J'- aos

Exames de Suficiência
de lSS4.

'

De orde'rri do Sr. Dir'2.t::lr
. C!a Faculdade de FilOl';ofia,
Céncias e Letras da Uni
versidade de Santa Catari
na e em atendimento ao que
di�Y)fie O art. 117 da Lei
n° 4.\'2" de'-20.12.S1 (fixa as

DIretrizes e Bases ria Edu

cação NaC'iona.l), € de -acór-
do com a rpS';ula''1entl'lC'<'o
do.s exames de Sllfic:ência,
Parecer n° 345/63, f ço pú
blico que, de 8 a 31 de ja
neiro do' corrente ano, 'das

í3,00 às F horas, estará

aberta, na Inspetoria Sec

cional .
de Florianópolis, 'à

Rua Visconde de Ouro Pre

to, n° 81, a inscrição. aos

exames de Suficiência para

professor do· Curso Secun

dárIO.
I -. O requerimento de

inscrlçao . será dirigido ao

Diretor da Faculdade e se

rá instruido com: os seguin
tes documentos:
a) prova de identidade;
b) prova de nacionali

dade;
c) prova de idade mínima

de 21 anos;

d) prova de quitação com

o serviço militar, quando
�rasileiro;
e) prova de idoneidade

moral, atestado. por dlks
pessoas que' exerçàm ativi
dades educacionais ou por
autoridades competentes;
f) sanidade física e men·

tal atestado por serviço mé·

dico social;
,

g) cOIDm'ova.nte forneci
do pela Ynsnetoria Seccio·

nal, ou órgão equivalente,
de que não ex:ist,em, na lo

calidade, urofess"res l�gal
mente hnrtiHt,nr1.-,s nara o

ensino da: discinlina;
. iú prov� 1��on('.lus§.Q

)�i .' Oié10 ,.çolegIaf.,·qlJ;,: eq:'
;'_-'- (,--.'.- , .

_._

.:,�'j--\:
. ; '�.-': ,'_ ,:: .,- '''. - .'- , " : ,

)

II - O exame de sufi
ciência constar:'i de duas

partes: a) verificação de
cO'.1hecimentos nas discipli·
nas que o candidato pl'eten:
de ensinar;. b) verificação
da capacidade didática.
III - Haverá exames de

suficiêllC' a distintos para
o lo e 2" ciclos de ensino de

grau médio, sendo a sufi

ci8;nGia colo?'ial válida para
ambos os ciclos.
TV - n 'Ylesl'YlO candidato

poderá submeter-se' a exa·

me de sufiência para o en

sino de trê� disciplinas no

máximo ..
V - Os critêrios de· .i11I-

gamentó serão préviamente
estabelecidos pelos exar,ni·
nadores, devendo o :resul

tado do exame ser traduzi
do pela menção "hab'ilita

do" ou "não habilitado".
VI - O candidato habili

tado receberá o certificado
da disciplina ou disciplinas
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 Diáfio
Oficial do Estado de Santa

Catarina e afixado na Secre·

taria da Faculdade de Filo

'sofia-;-;:Ciências e Letras da

Universidade de Sa.nta C;a
tarina e na Inspetoria Sec

cional' do Ensino Secundá
rio.

Secretaria da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Le

tras ttia Universidade de

Santa Catarina aos sete dias

do mês de janeil'O do ano

de mil novecentos
senta e quatro. •

'Am'ol,d Goulart,
, Secretária ..

VIS':'O:

e ses·

A CHURRASCARIA NA PRAIA DA JURER:!!: ESTA

FUNCIONANDO DIÀ T�.I IIM �NT8 ATENP><;1\TDO ASSIM A

TOHÁS AS P:F:SSÔA.S QUE PARA LÁ SE DIRIGIREM.
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\

.

Estação dOI Serviço de Rádio - Hospital do Serviço de Saúde da. PM - Centra I Telefônica. Oficina Mecânicà e de Armamento, Além' deOutras Rea lizaçõ
Após realizar .a inaugura- nagem ao saudoso CeI. Lo- serão inauguradas as se- alta rotação com Raio X, tares foram realizadas, pe- deixo,o que reputo de su- autêntícá posição de auto- foi feito no terreno d

ção de uma série de obras pes Vieira, com a denomína- guíntes realizações da Go· Gabinete' Protético, Farmã- las economias admínístratí- premo ínterêsse para a elas- nomia 'a sua equiparação à ral .

e' da- disciplina
nas diversas .. unidades' . da ção de Batalhão Lopes Viei· vêrno Gelso Ramos, através' eía com Laboratório de ma- vas da Corporação, o mura, se, o regulamento do Servi. Secretaria de Estado, exern- arastamento de mais'
Pqlfc,ia MiJitar,' o CeL An- ra lia 2° BPM., deste Oomandos � Oficinas nipulação, 'Quatro, Gabíne- da, frente do Hospital, .calça- .ço Social pronto, o qual plo que vem sendo seguido eJemell:tos irrecuper
tônio de Lara Ribas, 'Co· Em nossas próximas edí- Mecâniéa e de reparação, de tes Médicos Especializados, menta, sargetas, e ajardina- melhorará de muito o Ser- por outras unidadés 'da' Fe- por isso mesmo,' i4c
mandante Geral da Corpo- ções dtvulgaremos j

maiores armamento;' amplíação das duas salas -de curativos,' sen- mente, cujos (�abalho& (ain� viça Assistencial desta Cor·, deração". Continuando diz.q de continuarem en-v;e
ração, anunciou que vai detalhes sôbre as solení- ·pficinas, ' de marcenaria � do uma para o pessoal ín- da. prosseguem. ppração". Mais adiante pros- CeI. Lara Ribas através do a farda da, briosa e gl
deixar o Gomando da Milí- dades de ontem, limitando. carpintaria, com o seu mo- terno e outra' parar'o exter- Esta obra, .eom que, foi segue o' Boletim do Coman- Boletim Especial: "Para ff· Polícia Militar de l;lan
cia Catarinense. .nos hoje a transcrever, pela derno maquinário; 'amplia- no, enfermarias para ofi. dotada a Polícia Milit,ar, dante Lara Ribas: nalízar, destacamos no qu� ". (Cont. na 1".
A notícia de que o CeI. sua importância, o Boletim ção do E�'tádio "Renato Ta·' ciais e praças, rouparia, ,re- graças, ao alto espirita de - "No �etor ele aperfeí-

.. .,.--'------.-'-�---�--_....

Antônio de Lara Ribas vai Especial.baixado pelo-, CeI. vares", que ficou dotado de, feit6rio, cozinha 'moderna. nobreza e revelada com- çoamento técnico, de acôr- R ,0.TA,R,Y JNTER'.N'A."CIO·\N'A,L,deixa-r o Comando Geral da ' Lara R�as alusivo a referi- pista de 100 metros, e pista . com fogão a gás, lavanderia, preensão do Excelentíssimo do com a determínaoão de

��is�i�â����:ara�::Iüs�r:� d�'6���:::ÇãO�rograniaçãó �:�:�:! =� �e���oe��ns!�� . ��:i�:rv�ç��etr!�:�:;en���' =�s��:;:n:�!igê��:o !: ���ad�:ce�:���, ��:��,'GO�_ Va. Conferência Distrital
ções [amais tyalizadas 'na pré-estàbelecída e dando dío-Oornunicações, e suas res, montados, obedecendo, lhe permite ficar 'alheio aos Polícia Militar auferiu ·os A Cemíssâo. de Orçà-' Adtônio NUnes' VareI
tràdicional Corporação, faz curso ao prográma de ínau- modernas instalações; ga- os requisitos da/mais mo- problemas, assístencíaís, aos seguintes melhoramentos: me�to da, Va. COnferência Comissão de Orça

'- com que o seu futuro suces-, gurações nesta Polícia -Mi· .ragem para oit5 veículos: derna e rigorOl'ia técnica quais tem dedicado grande Missão .Instrutora da Distr'ita I a realizar-se. nis deverá fixar em Cr$�r venha a herdar a difiéiJ lítar, depois de haverem sí- . Central Te!efônica, com ca- hospitalar. parte das suas atividades Fôrça-Pública do Estado de dias 17,' 18 e 19 do mês de a quota "'per capíia'
missão de dar confínuidade do entregues ao Serviço da, pacidade para cem teleto- Para a concretização' des- ',como homem de emprêsa e São Paulo, através da qual Abril próximo, e que é os clubes e Cr$ 1.00
ao notável Comando que o Corporação o Pavilhão Te- nes internos e dez externos; sa velha aspiração da Po- como administrador • püblí- se organizou' o Gabinete composta dos' rotartanos taxa de inscrição. por
ilustre oficial vem exercen-

. nenty lernando RauHnb, na escadaria
.

de marmoríte e lícia Militar foi aproveítado' co". E prossegue o Boletim Psicotéchico; o Curso de Ilto Crumops, �orge Daux e 'p:articipa,nte ela COn�
do na Poliria Militar. Trindade, e em Canoinhas e .modernízação, com envídra- o antigo edifício, onde, .ou- do CeI. Lara ,Ribas. Con#,ôle de Distúrbios Cí- . Herval Melin, estará .rea- cia.

Porto União, o Estádip "Dr. çamento do hall de.entrada trora, foi instalada a Enfer· - "Assim, meus camara- vis: o Curso de Ginástica nida ama-ihã. quinta fei-

INAyGUR�ÇÕES E H6ME· 'TarcÍsio' Schaefer",' a ofi- do Q,uartel General; remo- maria Regimental, a qual se das" posso dizer hoje, que Calistêníca, o que' nos per-
/

r:fl, com ,0 Presidente da Co F';ÜÍlndo à. nossa re
,

NAGEM'
'.

ciÍla' de 'carpintaria,' 'os delação. do Rancl'lo Geral, encontrava em completo no respeitante ao amparo miti� novos conhecimentos missão da Conferência, 0- gem.o Jornalista Acy;
\.)

,

'QJ;lartéis,�da O.M. e da Está· com substituição total dos abandono ao assumir o Co- aos Milicianos J"'Catarinenses, nêste particular. Foi, tam- casião em que' serão deba- Ibml Teive -, decla'rou
çóni. .a presença do Go-. ção de 'Bombeiros,' tendõ a móveis e utenc'Uios, com mando, em 1° de fevereiro graças ao apôio de Sua Ex· béli, organizado o Curso' de tidos assuntos relacionad;;' na próxima' se'mana;

ver'1·.'r'l1[. C:�]S0 Ramos" do· Guarnição de Porto -União instalação de moderno bafo de 1961, do qual só foran1 célênCia, pode' êste Comán· Edúc�çãó Física que for· com \á preRaração do or-' missão de. Orçamento
Areçhtspn, Metropolitano, D, 'recebidO â denominação de cão para recebi�ento de aproveitadas as quatro pa· do ver c�ncretizãda, além mau cêrca de Regentes de çamento dêsse importante. tará, a re'tuir-se, ·áfi
.Jí)aQ1,iirn ,D9mi.rygl:1es de OÜ.' "GU,ARNIÇÃo, 'COMAND�N· refeições, é consttução de redes externas. E mais: O dessa obra humanitária, a Educação Física. cOnclav'e' 'rotál'Í'o. _' aprovar as v�rJ:jas des
veira, . ãiém 'de '3.lltas autori· TE LARA RIBAS",' por su· novos lavabos; Hospital do Sr.' Secretário da Viaçãq é extenção obrigatório do �das' 'as diversas Có!
dades, realiza'ram se .ante'm ,gestão da pópulação daaue·

I Serviço de Saúde da Polícia Obras pp.pliGas- autorizou a lI/Iohtepio a tôdas. as praças, Foram criados, ainda, os De acôrdO com instru- 'encan'egadas da pre
várias .in,augurações 'na Ro· la progressist� cidade cata Milit�r', à Rua Major Costa,. con'strução de um pavilhão que lhes per-mitirá, no tutu: seguintes Cursos: Curso âê ções enviadas pelo Gover- ,ção' dã Va. COnferê
lícia, Militár e um� hdme· rinense, h(}je,· nesta Capital! e cujas instalações modero

\
,anexo áflm de serem insta· ro, a aguisição da /casa' pró- Formação de Sargentos Ra· nadar do Distrito 4_65, Dr. ·Distrital.

nas dispõem ,de: Gabinet�' lados o Centro Cirúrgico e o pria, a concessão do seguro diotelegrafist.as,' Curso de
de Haia X, LaooratóriÓ de Gabinete de Raio X, e, aln· coletivo de acidentes peso Formação de Sargentos. �l.Iú.
Análises, Clínicas, ,GabiJilete da, :'(fetf;lrminou a. ámpliação soais,. inteiramen,te 'gratuito sicos e 'Curso de Sargentos
,de Eletrocardiog,raÚa, Cen· da área destinada às 'insta· a todos os elementos qa Motoristas, que está para
tro Cirúrgico, Gabinet� de lações higiênicas, necrotério Corporação, a efetivação do entrar em funcionamento;

Ap,arêlho de Ondá 'Curta,"e ísolamento. R�sco de Vida.de 30% sôbre De acôrdo com o programa'
etc., Gabinetes dentários de' Como obras complemen· os vencimentos. Além disso de desenvolvimento técnico

da Corporação, foram en.

P' I M I h'·· viapc:_>s, mediante bôlsas d�'· · - ,..

t 't e 9em·
estudos dõ Ponto IV; A,I.D. comparecerem.

�. O leia I I ar pre$ ou
.

om na. .

.

i::�,:n�;:rn�:�::,D;::�
----------'""'--------_:_---.----.:.

, a Escola Interamericana de

Cj•oronel ,Lopes V.. ··. i�ira ;!;;r�;p��!�a��:���:
, São Paulo; �um· para esta-

do doro. Lopes Vieira que pro. lumbrava e suas ostenta· unidades de nossa Polícia giar no Rádio, Patrulha, na

,Reitor João David Ferreira feriu a seguinte' oração: <,'ões, lqnge de o seduzirem, Militl:lr, se processa a p_re" Cidade de São Paulo; dois

Lima, Secretários 'de· Esta· "Diánte desta Solenidade, só lhe traziam humildade fil paraç;ão teórica e prática oficiais para estagiarem 1l&..:.
do, altas autoridades, e con· sin�o·me realmente. emocio, resignáção.

.

indispensável :ias deveres Polícia Florestal de Minas

vidados especiais, na séde nado; e hão acho expres,: Esta homenagem, que profissionais, de' sua oficia·, Gerais; um para estagiar na

dO,2,0 Batalhão,' foi prestada sões para tr�duzir com )fi· ..muito sensibiliza a minha '!idade. Polícia de Salvamento da

significativa homenagem ao delidade todo o deSVaneci. f!lmília, ultrapassa as nos·
C\

Cidade de Santos; outro pa· Lages -:; 10·1·64. Ontem à noite, nas magnificas
saudoso CeI, Pedro :yopes mento de minha faIl)Ília pe· sas pessoas, para refletir·se' Sejatp as minhas derradei· I:!l. (') Curso de Organização pendências 'do "Clube ge Tiro e Caça Luis, Ramos
VieiTa, <1uànrto a refeTida 1a hon�a insigne que V. EfCa." naquilo que o destino quis ras palavras de congratúla· e 'Silleção (Psicotécnieo), na ges", o dr.' Aderbal, pela sua ,comitiva, como· a
unidade passou a'ostentar o SeFJJ!lor Comandante, houve que se enéarnasse: - a obra ,ções pelo trabalho pr�fí.cuo Fundação Getúlio Varga�, na premiér� da iIfauraguç�o da al'!:ência .do NOSSOBA
riome do, heroico militar, por bem conferir a meu jt1stifíca o 'homem: realizaclGl :por 'v.- Exa.",.pelo· ;'Guanabara . .e. cinca oficiais, l'l!enice,ll a�m)gosc:e c()tlvid<J.d.o� '�ln carldo.de-pe-i
que durante longos anos" co· saudoso

.

pai, dando o seu {�Sclúller, escritor, poet�- e,,' alto senso' admi!1istrativo, com Bôlsa da A.LD. (Ponto camarão, Luiz POll�,' assistido téénico,atra:palti
.

mandou aquela tradicional 1101)1e a êste Batalhão, cumu· historiador . alemão dizia pela eqúilibrada e enérgic'a IV) para estudal'em Inglês mente por�arelão e Piri,Quito, trabalhou �em
Corporação, ,lando·lhe de gentilezas e que "dentre todos os bens ação militar de que tem da- ,no Instituto Brasil,Estados enormes pescadas; amarelas e algumas
'Na

J oportunid�de, "o CeI, conceitos que' só posso atri· da vida, a giória é o maior; do tantas, provas numa VIda' Unidos, como ·preparativo camarão pistola.
�

Ant6n10 de Lara Ribas, bai, buir ao séu, trabaJho aqui quando o çorpo já_ é pó, o 'intejramente dedicada à sua para cursos nos, Estados O presidente do Clube, .depois nQSSO i'negualá
desenvolvido e amizaclf;l que nome ilustre vive ainda. A profissão' e -aos seus 'de�e· Unidos e Panamá; e dois anfi'trião em sua fazenda, Ari da Cost}l Avi,la, ficou
teve a honra" de inspirar· ..... vida terrena desaparece e res de soldado catarinense e sargentQs que concluiràm o !mpressionado corri 0_ trio ,cozinheiro que acabou r

os 'mortrn; vivem sempre". brasileiro. Curso de Bombeiros, no
, tindo ó José ;V:asc('Jllcelos:, .'-

. I t:',

E, esta 'homenagem que ( CQrpo, de Bombeiros da - Vocês. vão trabalhar ,eomigo!
se presta a meu saudoso Senhor Comandante: Guanabara'. �x xx xx

pai 'vem corroborar o que Agradecendo, finalmente, qraças.a estas providên·· 'A inauguração da 19�ncia do NOSSOBANCO, as

dissera o poeta alemão do em nome de minha: família cias, foi melhorado o Ser· horas de-hoje, l'évestiu·se de extraordinário brilha
século XVIII: - os mortos esta hqmenagem que é 'pres, \ viço Policial de nossá Esta· 'II:10" ;�s�i,�ala,.p:d�;se pomo .J,lm ;fa,to : c\P' T1jlelhor au .

tada a meu saudoso\, pai, d!), com à criação da Rádio parà
'

o n6vo ano, nA seto? .déis�h,y:'01Y�qIe�tistSl> �r,

quer.J exprimir os votos' PIÜrulha, a Polícia Florestal, In$talada a capricho, em pÓtitd1liJ.�trt;ii:5�ntf.� de
que formulo ,pelos no,Vos "Os Catarinas" e a Polícia ge;, "ií"'rtova �êI1Gi�;;ipaugUn9� tambem um noyq e

:. Dir·vos·ei, Senhor Coman· êxitos de sqa administração, de Trânsito e,mais a Policia.
.

tra-moderno estilo de casa ban.cária. "

dànte, que' dentre as mani· transmitindo, nf!, 'pessoa de de' Praia.� guardas"vidas
'-

O eminente e venerando D. Daniel Hostin, queri
'festa.ções generosas que meu' V. Exa., a ,tôdá Polícia Mi· Materialmente, foram feio / bíspo. da diocese, solenizou a bênção do novo estabe

"ibai: recebeu lem vida, esta litar, a mensagem de con- ·tos for��cimentos, em dia, à' cimento, proferindo, em seguida, e�oquentes pa'lav
"seria, sem dúvida alguma, a: fiança no futuro e ,na 'grano Tropa, de camas cõm suas

.

com a oportuna. citação da paráb<;>la . dos tàieIitós
.

S'EU C-ARR',Q ES,TARA" PR'OTEGIDO �."'.�-.. O,·M
que mais lhe 'tocaria lO co· deza dêste Estado." Con· respectivas roupas, farda· fiados aos dois servos:

l�.'� _

ração, pártinde, como par· cluiu o Dr. Deodoro Lopes menta e calçado, equipa·; O poder municipal, associou·se ao júbilo dós lJ1g
Dias 15 à 17, vamos à � , te, de um homem C0mo V.. Vieira.' mentos, material' de, espor" nos por mais urna realização em prol do progresso

Festa da PrOdu.;;ão, 1964,' Exa. que tem o espírito sem·
-A homenagel!TI ontem preso

.

te., e os vencimentos f'oram erigo.
..r-

'

São donos da Festa, o po· ";'81' ,L'A'S' pre voltado para o engran· taeta pefa Polícia Militar ao elevados por três vêzes, em E o dr, Aderbal R. dá Silva, pela diretoria do B

vo de São .Joaquim· por sua decirriento destá celebrada, saudoso CeI. Lopes Vieira apenas, . três anos. cp, proferiu, aplaudida oração" declarando, de ini�
Associação Rural;

.'

Polícia Militar. me're�e o aplauso dos cata. No que concerne ao,S ser· que as ,ligações que sempre (:) pl'endera�, desde a: fa

Tem, a orientação do Go· rinenses, pois '0 ilustre ofi. viços burocráticos, além, do lia, a IJages; faziam daqbele momento, t1m dos de J;Ilsi
'I1êrno do Estado atravéz da I Congratulo·me com V.

cial.superior tem o seu no.
fornecimento de máquinas '!;)moção e melhor felicidade da sua vida, porque. tI1SZ

Secretaria da A'gricultura;
I

O A'PA'nE'L.H'O.' . Exa., ,em nome de minha
me intimamente '(ligadO a

de escrever e calcular, mi· para aquela ádmirável terra mais uin instrumento

E também tem a, col�bO: K. famíl�a, pelo exçelente tra·
História, da Corporação que'

miógrafos, papéiS de expe· trumeI)to de trabalho e de progresso.' ,

ração\ da Prefeitura Munr-
" balho que, sob o seu co·

honrou e
'

d�gnificou pelo diente, ampliaç�o da' tipo: Presentes estavam as figuras mais representati�
cipa!. .

E,lETROr 'AUTOMA'TICO
mando, aqui se 'veln de·

seu heroismo e dedicação. grafia, e todos os demais ,de todas as classes lageanas, que após a ,solenidade pi

Por 3 motl'voS' vam,o"" •
� senvolvendo. ,

materiais indispensáveis- ao ticip.aram . de bem servido coquet.el." ..
)'

/ "O ESTADO" associa"se as
São Joaquim em fevereiro, O mvel de pre,paração téc· correto funcionamento da .

xx :J(!X xx

PREVENÇÃO CON'I'1lA ROUBO homenagens prestadas ao .

nos dias 15 à 17;"
�. . A� nica e cultural de nos$a Po· eminente miliciano 'forml,1. máquina burocrática desta QÍJandó o dr. Aderbal discuniava, a certa

, F
' .. '" -'. E INCÊNDIOS Im 'VEíCULOS II'CI·.a 'MI'II'tal' na-o cessa de Polícia Militar foram feitos c'eputad,o,· Jose' Eiíomar (PTB) arregalou

/'
- aZ1:lr ,uma VIagem agra---- ,lando as ex.nressões da sua _,

' . , .,
,

+ Você não esquece Rádio ou Faróis ligados,. 1 b ( 1 'd .1;" f" d C
-

,

d 1 depois não escondeu o mUJ(,dável e bonita; e eV!lr·se S0 o esc areCl· o profunda admiração ,à famí- nas o ICllla,s a orporaçao ' espectatlva e ap ausose·
.

_ Passar- 4 no,it,es e 3 dil1s + Adapt4vel em qualquer veículo comando de V. Exa. um número muito grande xo. É que 'O dr. Àderbal dizia"no instante, que, no B
.. 3 d

'

t' lia .Lopes Vieira. , '

no melhor clima de San· + anos e: garan Ia O corpo de seus oficiais, de 'escrivaninhas, cadéiras e sH, desfeitas as ,confusões{e superados os sustos, ;ine,
ta Catarina, principalmente A T lA' S que tanto honra as tradi· armários para ,a substitui· ta�elmente venceriam as fôrç�s espirituais.

"
.

'

�essa época do ano.
,

ções de nosso Estaqo, tem ção daqudes que não mais . Parece que o deputada ElIomar esperava OUVIr .qU
- E participar duma Fes· Rep'resentante, Exclusivo para Santa Catarina primado sempre pela com·' I S A H1H R O S O � se prestavam ,para o. servi· venceriam' as fôrças, .. maL..

"!
'

ta da Produção que muitos 0'1''1'0 j_MALINA & CIA. ''/
'

petência (;l dedicação. I . ço.

5E1' c:;;:-dmunicípios' vão realizar em Representações e Contra'Própria A.' opinião públicà Caitari·' l SÓ ,e � f E Z I T 8 Conquistou, ,àinda, a Cor·
� '�.'��;�dp;"

São Joaquim. \ Rul;t Felipe Schmidt, 14 Sobro - Fone.' 2347 nens�_ tem sentido
.

o admi·
_ � poração, como suprema aso'

,,�t .

• FLOlÚANÓPOLIS - SANTA CATARtNA
'

rável esfôrço co.m que, nas' piração, colocando·a numa ---- '.
.

.

I.-----,a'.---------------.-.---,i.---,-------- ....---� �.'l!!!!!>__
-

__l-----:-.---....__·,.,. ,.- ;•

• O
\ · - unia ação vanguardeira, seÍn rurícola à terra não!je re· pioradia jUJ;lto ao mar e o Jeca·Tatu de Lobato, ou iti· riam descurar os meIOS de, nossas leis. Mas, trabalha� ínterêsse ,e iinportância, -as,

, csanrODrJg'r�o PIa.
no ,estrutural, com a re· solve com improvisaçõ�s, d� vasto. horizonte oceân,ico nerante pau d'arara. O pro. transporte dar produção" o(

da."-
com esmero, para serem apresentàdas por CoutÍ1().,hO�.•. _ 'li I' . li 'IU taguarda vazia� desmante· afoglJ.dilho; segundo inspi· povoado de cardumes, para ,blema:, repetimos, é compIe·. estipêndio da entresafra, a' vistas e nuqcà obedecidas( . : Cavalcapti, CUnha Bueno,

,
'

.

.'
_ IÍI _

latido, de imediato, por ine· rações de fundo político, a sua safra. D�finh0V-' inu· XO, mas nao insuperá:vel. 'construção de< silos, etc.
.

Om, bu�çâi_:.se' atin�ir Fernand(l Ferrari, PUnjo Sal,

,_.
.

" ficaz; qua�q�er benefíciQ ou f;-ell-te, a soIi�i�a?ões �e atna· �ilizado" por lhe faltare!" . �Em linhas gerais, tem.�e f �udo isso, porém, fignrou aquêles fi?s, saltando. sÔ!Jre ./ gado, Ne�tor Duarte, Mi1ton�
.. '

TITO CARVALHO qualquer eXlto de compen· bdade transItorIa. Nao ba:s· msírum�ntos e emballcaçao que estabelecer. um orga"'is. e fIgura em programa de o arac�bo_wo .que e]j'Ige e C.ampol'�. RQnd9n PacJ;!ieco.�,
' sação econômica nas li·' ta; pois, a d�ação. de u� tí-' de pesca" q�e não se lhe ml) co� _o

_

sentido
.

de efeti· 'g��êrno. Tud� isso

Ei m�. fundawenta. a prosperidade; Reuní.las,")iltl'á;I�S, 'escoo�
d Seda e§t�lta fantasia, ou nhas frentistas. '

. Seria, em tulo de gleba aos que a ,de· pus�ram a mito. De q,ue. lhe va reahzaçao dos fms vasa· terIa de proJetos, ,ISCUtI· querer·se crIar unta polít.irJlrt<rlpeíü1'ô.se Of!l pt;eceItos' 1 das,
JJ' ohapada inutilidade, movi· (última,. anál:ise, levantar·se se.iam trabalhar., ludispen. servia, a'casa, terreno e O' dos. 'I'êm·se que adotar mé· dos' exaustivamente, . rova· ag'rária sonora, demagogica, mesma' ooaüunáBtes cum 3�• '·l1ltllltar·se a CÚlJUI� de um nm e�ifício de cima para sável é

I

que se lhe forneçam mar sem fim, se neste podia .todos aptos a evitar fracas· �os ou arquivados ui
Con·' será, a

I
nosso' ver, màlaba� atualidade, haveria de

'
- re-i

... ap31'ê1.11o, sem a existência baixo, da' cumeeira para os i�stI:um.�ntos .de lida, .a�s.is. apenas mergulhar os' olho� sos ruinosos. 'I'e�.se" ai�da, 'gres�o Nacional. 'Ou es�o ri�mo' apart::nte�ente ,:v!sto. s�ltltr um .rote��? d�s me·"
JJ da· lH<Í.quimt completa rtêste'. alicerces, em temetário de· tC?Cla flDancelI'�; .

samtaI'l3, ��sesperll'dos .

da s�a. I!fli. 'que fazer a seleçao de. �a. sancwnados ,pelo E! _cutIvo so, :{!!as, co� r.Iscos �sIVei, J.hores" mllIs raCIonaIs,,' da_?j_ A intenlepclldência das pe· safio 'às leis de eq:uilíbrio. alImentar e tecOlca, como çao e da sua unpIJtílnCla? lores capazes, sem a. mdIs, , que, vi!l de regra, �o os de quedas f�taIs. ;

. do·se � momentosa questao�l

.. ��as CO'l8Jü}uLivas ditaria,' �ara que a reforma agrá· em".comêço de vid-a, p�ra O quadro-J... é. idênticol em criminação de doações a pôs em e�ecução, dando .

Poder·se:á, ainda em, tem. lllNa solução distante da ([uel'!
desde. lugo, a nC,cessidade ria surta resultados positi· que, por sua vez, 'fixe a base reIacâo ao lavrador. Plantá· ele�entos humanos negati· sempre a impressão de Ster· ]10, construir um organis.' matreiramente se ventila e

• de silltonia, de a.iustamen· VQS, com projeção" tempo a do ,seu empreendin1eitto� d� lo.n-um lote colonial, /q\la�· vos, que .se tornariam p�eju. mos um país de "impeniteh, m�' soluciona!lor ',,\ês�e pro.;
.

.. to de engmnagens, pgr soro fora, há que se pl.'.Omoverem modo ,a deseuvolvê�o, fa· do não d' ()!?-�a,d,J �CUl7S0S piciaJs, nocivos. e P3lil!sitá, tes teóricos, d'esa,judados dg blema essencial. Pelo Con·
ter ,l'lmdon.fI,mel1' J"e";:tu\'so� :.!J�le a susten'lllI1), zend\,.Q, JH·OSnerar.. ,

'.

'�os" ser"' ,,-con· rios.
'de, liníp�Jsipn;élV'�; e estabiliz;� '\IW��: 1?J::D,.du

'
'

,st,é
.

,

" "
, ,conso'Ut:laçjio da::>

.
'

,;.)' .
/'"

;';�' '�:<"(.,.·i,;'-- ,"o ,,- .. ,'- ,I.":
• .

Alaime Brkio·-S�ADO
0_ MAIS r.HÚGO' DlAJllO DE SAtlTA C�TABINA

r •

Florianópolis, (Quinta·Feira), 16 de Janeiro de 1964

Guilhon
Luiza Guilhon �erei�a de Mello, Iyo Guilhon P�reir

Mello e Família,ve Çiémais
.

membros da fa�nília' Qui
convidam 0(> parentes e a�igos paTa a 'missa de 7° dia
em sufrágio da alma de seu boníssimo irmão e tio, f
c.elebrar na Catedral Metropolitana, às 7:30 horas d'
17; sexta·feira, confessando·se, ",desde já, gratos aos

Ontem, com a presença
do Governador 'Ce,lso Ra·

mos, ·do CeL Antônio de La·

ral -da Polícia Militar,

ra' Ribas, Comandante' Gel
.

"

} "

Vamos a .Sãu'
Jqqquim em

"

,fevereiro

II

xou Ordem' do Dia alusiva a

homenagem e que foi lida

'perante às autoridàdes e Ja'
tropa do Batalhão "LOPES

VIEIRÁ".

vos.

..
'

(

Meu pai sempre foi um

homem comum, um homem
humilde, endurecido' no,

comb�te cotidiano, procu·
! ou sempre manter diálogo
com aquêles que precisa·
ovam çle ajuda ou de uma

palavra (amiga, fonte cons·

1 f.lnt·e de Sela inspiração - \ e,
H v:erdade, é que os cargos
�JQr êle ocupados não odes·

permanecem vivos nas,obras

que realizam. •

Coubt;\ ao Prefeito Walde·
mar Vieira a 'honra de des·

cerrar a placa de 'bronze

contendo· o ncnne' do patro·
no 'do, 2� Batalhão da � mili·

'eia catarinense.,
"

Em' ,·nom!? <ios' famili�res
., do CeI: Pedr; fhpes \lipiTa.
usou2 da palavra o Dt. Deo·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




