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UVifIlU!O f� a [til o �na ,I
WASHINGTON 15 (OE) O semanario

Saturday Evening Post, lançou hoje severas
.

críticas ao govêrno norte americano sôbre a

crise do canal do Panamá. Diz a publicação
que por maiores que sejam os direitos e ra

zões jurídicas 'dos EE.UU. sôbre
,
D canal,

sempre haverão problemas. Isto porque, a

presença de uma potê�!a estrangeira e de
tropas eIÍ1 seu( terri,íório, inrita qualquer na
-ção. E' o que se passa' com o Panamá: O Sa
turday Evening Post, recorda a opi�ião

\

es

terríada há alguns anos por Milton Eisenho
ver, segundo a qual, um desastre no Pana-
má era iminente.

'-

I' 1 .,

'.

• Exppsição (',J

./

,

A Exposição das obras do govêrno 'Celso Ramos, (foto) que esteve montada durante váríos dias em. frent� -a Cate

dral NIetropolitana, transteríu-sé para São Joaquim,· onde se' encontra instalada. É uma reahzaçâo do Gabinete. de

,Relações Públicas e demonstra em' poucos painéis o muito que o atual govêruo tem feito por Santa . Catal'uia.

F�lendeiros vão rea'gir a Bala
GOV. VALADARES (Mi-'

"

I

dor Magalhães Pinto. Rea-
firmaram disposição de rea

gir a bala qualquer tentati
va de invasão de. suas ter

ras; por parte de campone-

nus Gerais), is (OE) - Já" -'

regressaram a cidade mi-
neira de Gov. Valadares os

fazen�eiros da região que
se entrevista,ram em .Belo
Horizonte com o Governa. ses.
-----__ ." .... _ ........._---�------__;,,-

RaCionam·anto foi ',suspenso
'

.

ri.à Gtla'na'hara
.

RIO, 15 (OE) ---:- As chu-
vas que vem caindo nos úl
timos .días no norte de Mi
nas Gerais e no Sul da

Bahia, não estão p�judi
cando a estrada Rio-Bahia.chefe do govêrno soviético

-

'Nikita Kruschov.: diss� pelai
primeira vez ao povo, que
0- 'governo decidiu reduzir
as rõrças: .armedas, porem,
advertiu g,ué 'a Rtu;;sia deve

SÃO PAULO, 15 (OE)
Serão enquadrados 'no dia

21. dês te mês os graduados
da Marinha implicados no

.

malogrado levante de Bra
.

sília. 'Dentre os implicados,
encontra-se um Capitão de
Mar e Guerra.

A informação foi fornecida

pelo Departamento Nacional
de) Estraq,as' de 'Rodagem,

Carrascos Nazistas "continu-
am sendo. julgados

'

manter-se em guarda con

tra os imperialistas. Negan
do as asseverações ocíden
tais. de que a .!edução do

número das fôrças' armadas
se

-

deve a dificuldades eco

nômicas,' Kruschev disse

que se baseiam no se.Íltido
. comum, e o.

'

desejo de paz

da União Soviética.
sível.

,

-----._------------------------------------------�

Engenheiros vão homens
g'ear JAN60 GOUlART

), RIO, 15 (O�) - Ok_,P.Fe,��,.. na próxima terça feira ofe

deI;te da;�lielt será ho- t(V'Jdo pelà Associação Bra

menageado com. um almôço síleír; de'Engenh)i.ria, e, '5ª- .

neamento, Clube de Enge
nharia, e Federação Brasi

leira de Associações de En

genheiros. Serão onnferidos:

ao sr. Joã� Goulart meda

lha de ouro e o título de

grande benemérito dá en-

-genharia sanitária.

!

I

Ligação,
'Rio- Nitero!
NITEROI 15 (OE) .: O

Governador' fluminense anun
'cíou a consutuíção de ,�l'U'

-, / 'po de trabalho para. estudar
\ Ügitç;\ci,�io-NiterÓi. O.yr:,é ..

. '-. . ;., '.' .

'ei.?Sil:,

Embaixador
v

na URSS
RIO, 15 (OE)

nos • próximos dias
Moscou o novo embaixador
do Brasil; na URSS Henri

que Vale. O diplomata des

pediu-se do presidente Gou
lart a quem levará mensa

gem oral ao presidente
Khruschev daquele País.'

,Brigadeiro
Regressou

::.

80S EUA
RIO, 15 (OE) Proce-

dente de Los Angeles é es

perado hoje no Rio o Major
Brigadeiro Francisco Tei
xeira. Seu desambarque es-

.

- . tá previsto para as 19 ho
ras no, Ga�eão. Nos EE.UU.

submeteu-se a

intervenção cirúrgica.

JK continua

RIO, 15 (OE). Chega-
rão. amanhã ao Brasil 3 di

r�gerités( do. 'F,undo Monetá

rio. Internacional. A delega
ção .esta eJTl .vísíta a vários
países "latínõ-amerícanos,
com .Q 'objeÚvo de estudar

a situacão economica de
"',' '{. -

cada . qÚ�l.r;. .�' (,
.

, .' � J

II

entre- a Guanabara e Nite-

rói, está se processando
normalmente.

- Portela Campeã
RIO, 15 '(OE) � A -Esco

la Iíe Samba Portela, cam

peã do carnaval carioca de
64 e�ta'rá desfilando hoje
na Avenida Atlântica as 22

horas. Amanhã éstará se
.

.

apresentando "M Campo I do

Madureira na Rua Conse
lheíro Galvâo.

•

mais caras

BRAsÍL.tk, 15 (OE) _:_ A área, admínístratíva os mes

partir' ,de segunda' feita, a 'mos escândalos, estará reu

cómissão (Pàrlãmenta� . que nída. vÔltará. a ouvir o sr:'

apura os escândalos na Pé- Carlos Meireles,
'

\ presidente
trobras, .reinieiará suas ati- do Conselho' Nacional' do
"idades,

.

ouvindo possivel-' Petróleo.
.

me�te o Ten. �,�Ul�' ���ya., . �i.·�J�::� � ;7}"�: �:: �
j
...�ti,� ',j;:; ;.:..

lho do Gal. Albirll�t)'Siív'á.1t�; ;7�' f)t:� .' - ',\ :;'>1'.

��::�r:�g}v����:!�� '·�s�.l fi � s ii 'O f C lH' É:1' t
pecial de .al.to .nível,· criad,a ENTÃb PE"l\ LU'É ZiTj'\j' êreve suspensepela Presídência : da' :ç?epu- , 1 \1,.

_.,' ,,J, .

blica, para investigar na -.' - RIO 15, (OE) � Foi can-
1 c " ':..

\ calada a _glleve do pessoal
--------------------.;.._--- das barcas, marcada para

_Comandante envolvido no ós prImeiros, minutos de
hoje. O tráfego marítimo

levante de Brasília'

NITERÓI 15 (DE) - Es

tão custando a partir de

hoje mais caras
.
as pas

sagens dos transportes co

�etivos na capital fluminen
se. O aumento foi de 5 e 10

cruzeiros.

Fazendeiros X
, Camponeses

GOIÂNIA, 15 (OE)

Erhard em Paris
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pg: 4 ,
'

.Agravou-se nas últimas

I EEUU fecham o
.

cerco contra Cas- .

tro pg. 7
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CEPAL encerrou

reunião em -Santia

go pg. 3

ho-

ras vão parar

Aconteceu Sim

pg. 5
.; .

ras a situação no município
:
j
goiano de Trindade, em

consequência
.

de incidentes

entre fazendeiros e campo
neses. Proprfetáríos de ter

ras na regrao, afirmaram

que o Govêrn� Federal, náo'

".t, conséguirá ,.realizar .
'l;J. e,foI'?

''; m�}agrârill;;f; sem., deúama;",
t.t pg,

f. mel..ue: .S"�l1�U�· "{�L2 :;, <''''''-
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Senador D,lllt<\S 4b - 5" andar. ,

��o 1'a111'-; - Rlla Vitória G,,7 - ron.i. 32

Relo HIII'i7unt(' - SIP - 'Rl1a r{ns (':�rjió:=;: n°

,,;:\8 - ?," andar.
A�E'ntes e ('orresDOn00nl'P" ',,, !'Oc1I'S 0:-; m1íDlé1- .
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1\ �·T'T c:: A r.r<:: ')0 nn

(.\ rlir('C':;n
�
,,'i •• ·�I' 1'1'>;IlOlis;thilizn lw1ns conceito!'!

('ll1iH(ln� ti ..s itl'tip'o;> 'assinac1os)

FAZE�I .-\:"(OS HO.lE

F.A1UO" A:'I\OS A'}\[A..�HA
,

{�oY,m WA:\!OEH GRA11S Rl-

Inl HAS· .... "

, A data dr h(lj,r llSsinala. a' Jl'U

11�" gem de m,li.,· um, anl·\'er.iârlo Ê�ílOS g·)·iito noüdiarinos' )),,':'
�1'JatalícIo do jllvqn�" "fander' ra o dia d� 3m_hã o ÚanscufslJ

, � ,'bms Ribas, filh<J do nosso'l'r� de mai's u�� aniversário 'Ilatalí-
� :Iuio amig'o sr: Osv<lldo Riba8· cio da eXma,. sra. d. Ana Bose"I

I :.

f I
de- sUa exma_ r.pÔs,� d. ,�-' de lHelo,' -digníssima espô:!a do

: ria GramS JUbas, t'!,mont',s sr. Osvaldo ;\,Lclo nos"'o 'colabo-

II
-,.

�.

�t�.taqll"
cm

o.'� .n?ssos

..
n.leiO� '. rapor ql/e há anos vem pre,tan

)C1Ul,'ô. .' ,do inestinláv('is servLços COH1.

�;', O nataliciántc', :ul'licado a (n. .

ii \ .w" conccitilada colu�â 'N'o'.SJ, .

," f'O do Colégio Estadual ..":Oi", Sr\' CAPITAL"; e elelllcntos ,..j,:

illlll e!ho', curs....ndo � 'I�L:_-.��;i�, rc.: destaqUe 'na sociefl,ulc floriiwo

Ilii 'brrá no dia de hoJe-a,.mais. ,dg ),olitana.
I �ijll ticativas manifê:,taçõ,s de S'- A .l�atalidante, don�' de tlm

ma e aprêço às quaiS nó,. 1103 coração buníssimo e excepcionaJs

I'� ;sociamos co:n �'ótos d.e pereneS qualidades de sent�mcntos>\,ar;h

Ilillicidadrs ext('nsinls _�Os Se·ls, ti"O$, conqui.,toll ;,m tôrnô de
II '1'

-

,
mI I3res, si vasto Circulo de amizades', nn

SRA: _OS�'ALOO �Jl�LO

tivo porque, muitos serão os

CARLOS ALBERTO CUlU.pl'jm�ntos que reCeberá 111)

BRllNO dia ,de amanhã por tlio aus'jli'dn
. pasar no dia de hOje o

\ I 60 aninho o rolJ\lsto e illte

m, 'ente mlnino Carlos Alb�rt"

II' I"uno, irmão do nossO colega de

li:! II�baJhO sr. Luiz Carlos
. �,: �o Carlos Alberto e SeUS 1'1-

III
rs seus resp.eitósos cumprlmen

II �liares "O ESTADO« ('n,·ra,.
"- '

I \S.:

so evento. Dentre aos quais ;tós
, �

d,. O ESTADO, nos associamos
allg·urando-Ihc 1: a Sna dig'llís�·Y'
ma família votos de f,lir.i(ta�s
·con.5t:mtes, ...�'"

sr - Alfredo :Araújc
sr. - AbeJardó Duarte·
sr - Antônio Cesar Cristo"al

\
. Í>Il() Jl::JA 8('(("';

OLHOS
(

use óculos
bern adaptados

atendemos com exohdõo .

, ';ua receito de 'ócu!ós

ÓTICA ESPECIAliZADA

M(lOERNtr' lÁBORMó�m

áes che aram a Franca
-

,
. -

.. . , .

. PARIS "" O chanceler da. cês Matrric.{j Couve de 'j\{nrvil1()'l te quanto à .reconcílfacão (r�

Al'dluanh,: _ Ociâ.cntái, Ludw-ig
•

•

.

r • � Sr,:�8 divergêliéià.,: políticas' h 1'''8

de Atlântica, (OTAN). As con-.

v-rsacôes, Uma dás 'sessões re

g'tlIates semi..anuais estabeleci

das pelo tratado Iranco-a!emTiu
de COQ))eração, pOrSseguirão a-o
manhã com mai's -duas re-u111õ{'s

prlvadas entre ambog os estadi s

:E�har<l ,
Chego" a esta' capital

para dois dias ,de �onversã,<õ<)!S
_. _t • .;

com o presidente t:harles:ne
,Gaulle e outros fu��iotáriós
frànceses. Erhard chegou 1'''1'

.via ferroviária, deSembarcando

na estação, de O"icnte, onde foi'
cumprímen+ado ]leIo primeíro
ministro francês Georges Pompí
do». Erhard "ejo acompanhado
"

por cinco dI( seus ministro." a

saber: Gerhard Schro-der mi-
, ./'

n istro das Rz lacões Extrriort·s
Kai-Uwe Von RaSsel, ministro

de Defesa J{urt Schumeck"r, mi
.

ní-tro de EC01lO 111 ia; BrunO lIe

ck, ministro de Família r .111-

",ntude; e. Wa lter Schecl lili ..

ntstrd de Cooperação Econ6nli'ca
'l'ambém -sreve prcsknte na e.,ta

<;ão fcrr'ovhíriA o
: chanceler fraa

J.>ARIS, - O lHe�idcl1te eh1':'les De Ga'ulle e O chanceIEJ" da
Alemanha- Ocidental, LudWíg_J';,,:,
hard, conferenciaram boje sem

obt(l' Qua1qu.,cr progr�sso �at.:en tH,,,.

PARTICIPA(ÃO
,

� ADRIANA DA COSTA GANZO FERNANDEZ I
I participa a0f" parentes e amigos de ��us pais I
i ENG. CARLOS ALBERTO GANZO FERNANDEZ I
I CARr;OTA DA, CasitA GANZO FERNANDEZ I

I
•

I
I

o seu nascimento,ocorrido hoje na Maternidade
"DR. CARLOS CORREA".1

I· Fpolis, 10 de fevereiro de 1964

r

'ESCO.lA COMERCIAL SEN',AC
EDITAL DE MATRICULA.

CURSOS DE APRENDIZAGEM - (Totalmente gra
tuitos)
L,ü!tSO DE. INICIAÇÃO PROFISSIONAL � CIP.

Objetivo - Destinado a aprendizes (Menores empre

gados no 'Coméroío ) para complementar- a escolaTid-ade
prrmária e proporcionar treinamento profissional eíémen-

!

CINEMAS·
CARtAlEs

00 DIA
CENTRO'

são joSé

-Idade -Mínima - 14 anos.

Duração - 'Um (1) ano letivo . ,
·

GINASIO COMERCIAL - G. C.
.

Objetivo - preparar aprendizes (menores emprega
dos no Comércio) para o exercício das fUl11JÕeS empresa
rias que demandem formação profissional especialmen
te as de Vellifas e de Escritório.

Idade. - 14 a 17 anos

Duração - quatro (4) anos letivos.
CURSO PREPARATõRIO - C.' P.

Objetivo. - Destinado a comerciários adultos para
{ins de revis�o de sua escolaridade primária, inclusive

pl'eparaçãà' para ingresso em' cm-sos profissionais.
Duração - dez (lO) mêses

CURSOS PR_4.TICOS DE-COMÉRCIO.
Objetivo - Ministrar a comerciários adultos, treina

mento profissional interl_sivo para ocupações que exercem

no Comércio. No corrente ano fljncionarão os seguintes
Cursos:

.

ESCRITURAÇÃO MERCANTIl;.. - DATILOGRAFIA -

PRA'rICO DE' VENDA - VITRINISMO � CARTAZISMO

.

- PRATIGO PARA GARÇÃOS ..,... PRATICO. PARA AUXI·

· LIARES DE BAR E RESTAURANTES -;- PRATICO PARA'
RECEPCIONISTAS DE ROTEIS PRATICO 'PARA�BAR-
·BEIROS.

OBSERVAÇÕES GERAÍS:
1 - Inscrições para exames de a,dmissão ao Ginásio

Comercial - flté 15 de. fevereiro; .

.
n.,aliz�(;s.o çt.'O!$ _e:ptll)�,-, �lia� 17 + às 8 hora�

· 2,� Inscnigão. ríi.;ra ó& ,exames; .dV· segur.(da é�ocà -

.

até 15 de le-vereiro' - l-eálizacão - início dia 18 às oito

(8)'horas:'
•

íl
- .

às 10 horus _ "Jatinada

/IJnl espetilcl/lo d ... licíoso ":

�OYO

FEST!\rAL "TOM' E JERRy'
Tecoicolor

Div/"-sos desenh06 do "Gato t

o Rato'

\rnslIl'a até 5 (lnOs

às llÍ'2 hs.
: .'Utko W'akahaylishi

Pi"rre Rrjce

:llarisa MerJini

EM
A K J 1\.0
-

Censurll: até 5 anos

is 3�/4-7-9J,4 h.

10 rspctácJ/I,O mais fab"loso d�

todoS 'OS t/'nl}Jus!
O "lllN DO DE �OJTE

Tecnicolor,

I.. I

� Ritz
às 2-·1-7- e 9 hs_
Roei Taylor , :
Ir,"c Worth '

I EM
O ])llrAl'A jÜ:Ar.. ·

3 - Matrícula para -tódos ·OS Cursos
Mês de: fevereiro.

'

durante o

.4 ;-- 'Serão aceitas' transferências para a terceira e quar
't:1 sédes do .Ginásio Comeréial, para preenchimento da$

. ','vagas existentes., �,

.

5 -T Locai �das in.scrições Centro SESC-SENAC 2
PAVIMENTO

CincmaScope--TecnlcoJo�
(' .. lisura atli 10 an'os

.... FlqrianópOlis, feve:reiro de 1'-964.
Ass, Prof. ANTENOR NASPOLINI, Diretor da Escol(
Vistó:' Dr_ .-{iIL'TQN. DOS 'PRAZERES, Diretor RegionaRoxy

>l.,.2-'J-7-9 jlS
tang' .Jcrfrey,s

E)I , -,�H'J'RMO,NIA'!,

H.1íonda Flemin�'
A !OiVOLTA DOS ESCRAVf1S

Cinel1laScope -::. Tecnicolor

C,nSllra até 10 anOs

BAfRRO\

gloria
às 2 h.,-

Viv,·I'SOl' de.,enhos. do 'Ga.to e o
.

.

nato
. PESTIVAL <TOiVI E .tERR1"',

Tecllicolor
'

Censura até 5 RUOS

-G randt: Oth('ld
Rnna!do Lupo

Al1il�a' J.coni.
Ei'l-l

(-!UERO ESSA j\ftlLHKR _\S..:.

SIlU: rESMO

às 4-7-� hs

'Comecmemo:

-

·Soc/ais

nossa cidade o simpático
casal sr. e· sra. dr. Odoval

do - Vasques. Ele, Procura-
. dor do Estado do Rio, e Pre

sidente da Associação' Flu

minense dos Advogados. O

casal Vasques, foi recepcio
nado pelo dr. João Batista

Bonassis, Presidente da Or-o,
de dos Advogados do Brasil

Secção em Santa Catarina

.' sua exrna esposa.

g - Os 15 anos de Lúcia: Na

noite de sexta-teíra, Lúcia e

seus pais sr. e sra. dr. Wil

son Abraham (Stela, nos

salões dq Lira Tenis Clube,
recepcionaram convidados

para. o elegante e movimen

tado jantar comemorativo,
aos 15 anos de Lt.icia. Mais

de trezentos convidados· ae·

ram presença ao acohteci

menta social, que �;em dúvi-'

da está sendo assuntq em

sociedade - Lúcia, com sua

simplicidade e seu lindo ves

tido de 15 anos; foi aponto
\ al::o da recepção ..

9 -' Viajou ontem para São

Joaquim, o dr. Fulvio Luiz

Vieira, chefe do Gabinete de

Relações Puj:Jlicas do Palácio

do Gavêrno.

10 - Com uma lu..,:uosa fan'

tasia de "CowBoy", Venceu

o concurso na festa infan

til do Lira Tenis Clube, José

Filias Neto.

11 - O ctiscutido Rodr�tic O
távio Lo1:Ío· passou o cSlrna
vaI muito 'bem acorr.panha
do.

12 - Também recebeu o

mundo elegante para. as mo

vimentadas nbites carnava

lescas n'o "Country Clube

Camboriú, o Cronista S.ocial
Sebastião Reis.

.

Comandantê e sra. Bandeira Mlaia, íerça-telre rece·

be. convidados- Rita de Cassia e Ugiã vencedoras

do concurso de Fanfasia's

. . n............,...___...___..._..
!. l

o sentido perfeito de "Harmonia", V. �

"II'enconfta também, no' equilíbrio das.,
'.'

I linhas dos MÓVEIS CIM6! Feitos com

, carinho pcrr� dar ao seu la
'

�ni!'���tft--!. -

. ...(', Z ... ,

qUê V. deseja e merece! J- 11
......."

' .

'

..

"_".', ,,:..;.'.«� .;;.i

1 - Na próxima terça-feira,
o comandante e sra. Marcelo

Bandeira Maia, recepciona
rá convidados .no Cassino

dos Oficiais, para um cock-'
tail de despedidas, e apresen

tacão do ma} Av. Francisco

José Guimarães Coreixas e

Exma esposa, a sociedade,

quando também assumirá o

Comando da Base Aérea.

2 - A 'espanhola vermelha

trabalhada com franjas ele

canutilhos, usada pela boni

ta e elegante sra. Eliana Che

rem, loi apontada como urna

das custosas fantasias do

_carnaval 64.

3 - No próximo di.a 20, a

eleg'ante Diva Mar�j Carvti
lho r'ecepcionará convidados

pará sua fest.a de aniversá

rio.

4 - Foram aclamadas como

vencedoras do concurpo de

fal1.t�sias no "Baile Munici

pal", Lúcia D'Aquino D'Avi·

la Espanhola, Yara Gualber

to Guerreiro,; . Dione ,Silva
Chinesa, Iolanda Carvalho

,"Deusa tia Fauna Brasieli

,"ra'; e C;'l'mem Gua'5co usan:
do "Cleópatra".

5 - A Exma. Sra. Maria.
Tereza Goulart,. estará em

nossa Cidade ?jnda este mês;
para o Congresso da Legião
Brasileira de Assistência.

6 - No Lira Tenis Clube, o

concurso de fantasias reali

zado no últimp baile, classi

fi�ou, Luxo: Rita de Cassia

Viégàs, "Baiana"· em renda

branca C011;1 prateado. Origi
nalidade: Lígia Guerreiro ela

Fonseca "Can-Can", em teci

do verde e branco trabalha- .

do a pedrarias.

7 - Passou o carnaval em

..

y 13 - Realizar-Se·à dia 22

próximo, na Igreja de Santa
Margarida Maria da Lagôa,
a cerimõnia do casamento

de Maria Augusta Peixoto;
COlÍ1 o dr. Armando' Mário

Silva - Os noivos e familia

res recebem cumprimentos
na Igreja. Em seguida, dei

xarão o Brasil, com destino

a Nova I·-'l'quc.

14 - Mereceu elogios o gru

po que aconteceu no Muni

cipal' "Indios Zulü", sendo

calorosamente aplaudidos.
<,

15 - Na próxima semana

comentarei o grande aconte

cimento, que foi o casameJ,1-

to da bonita Lígia Moel

maún, com· o Deputada Fede

ral, Doutel de Andrade.

16
\ _::_ Infelismente, os pr�

mios para as fantasias de'

Luxo que foram aos Clu.bes,
bastanfe r'eduzid�. Mais re-.

cebeu merecidos elogios o

Pierrot de Iolé ,Faria.

17 - O Desembarg!:1dor e

sra. José Ferreira Bastos,
também recej:Jeram cumpri
mentos pelos 15 �nos de Lú-·
cia, Bastos Abraham_

r

18 - O sr. Pedro G_. Pereira
de Mello, foi convidado um'

10s maiores "Foliões" de
64. O moço em questão, a·

conteceu no carnaval dd
Clube Doze de Agasto mui
to bem acompal��do.

19 - Na bonita residência a

RUa Est�ves Junor, Maria

da draça Pinto recepcionou
'convidados, 'para sua festa
de 15 anos compareceu o'

jovem :Society" dando no

ta alta, na movimentada re

cepção.
Precisa-se de dois cozinhei

ros.

... 't1Il.,_. ._ .... .............__� .. _ ....... _.,

, .

: Oportunid de \:
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'Insti [I o e ria e

Pensões dos Cqmerciários
Delegacia em Santa Catarina

EDITAL

I - Da' Contribuição Sôbre o 13° Salário

1. Sôbre o 13° salário instituido pela Lei n° 4.090, de julho
de ÜJ62, foi prevista pela Lei n" 4.281, de novembro de 1963

(art. 3°) a �ncidência dê uma contribuição de 8% (oito' por

cento) devIda por empregados e empregadodes, e destiha,'

(la ao custeio do abôno. concedido a aposentados e pensío-
nistás (13° provento). ,

'

.

2. Essa contribuição não está sujeito ao limite estabeleci

do peio art. 69, alínea "a", da Lei nu 3.807, de agôsto de

1960, e sôbre a mesm� não incidirão as contribuições em fa

vor de terceiros (LBA, SENAC, SESC, SUPRA):
3. A folha de pagamento de 13° salário deverá ser elabora
da em separado, para fis de Fiscalização.
4. As referidas contribuições não serão individualizadas

nem' serão computadas para efeito de aplicação da Lei Oro

gânica �a Previdêncià Social ou para, haver quaisquer' das
prestaçoes asseguradas pela mesma lei, e será recolhida nos

termos do item 16 do presente edital.

5. A c?ntribuição se,rá 'dêvida nos pagamentos efetuados
no correr do ano a título-de 13° salário (ex.:cessação da re

lf\ção de emprego.

. II - Do Salárío-Família

6. A lei 4.266, de 3 de outubro de 1963, in�tituiu o salário

famBia para os filhos até 14 tinos de todos os trabalhadores

7. Juntilmente c.om as contribuições devidas à previdênci�
social, deve cada emprêsa, qualquer que seja o número e o

estac;io civil de seus empregados, recolher mensalmente a

contribuição- relativa ao "salário·família".

",'\" - DA CONTRIBUIÇÃO

8 A contri}Juição corresponderá a uma percentagem de 6%
f seis por cent() 'incidente sôbre o valor do salário mínimo

local, multiplicado pelo número total de empregados d�
empresa.

a) contribuição é devida pela emprêsa e não .será des·
contada dos emâregados.
9. O recolhimento da contribuição referente a� salário·fa·

.

mília far·se·á nas próprias guias·de-recolhimento em uso

por inclusão, sob o título "Contribuição Salário.Família".'
a) Ao lado do nome de cada segurado apor·se-á, entre

parenteses, o nl!-mero .de filhos beneficiados, de cada um,

até 14 anos de idade.

"B" - DAS QUOTAS' DE SALÁRIO FAMILIX
10,. Cada quota, por filho menor de 14 anos, corresponde.·
rá a,5% (cinco por cento) do valor do salárío.miqmo local,
arredondando·se para êsse efeito o salário·mínimo para o

múltiplo de mil cruzeiros seguinte, e será paga pe!a em

prêsa juntamente com o salário.
a) cada quota é devida ao empregado somente a partir

do mês em que fôr apresentada à empresa a certidão de

nascimento do respectivo filho;
b) presume·se como não tendo sido entregue a certidão

i:t emprêsa o fato do pagamento da quota de, salário·família
não ter sido incluído na resoludí,() nominal dos empregados
,R que se refere o "item ,9, alínea "a".

L Para efeito da fiscalizacão, as emprêsas guaI'darão
os comprovantes dos pagamentos das quotas de salário·fa

mf1ia, bem como as certidões de nascimento dos filhos be-

neficiados.
.../

f

12. Ao deixar o serviço da emprêr-l1, serão devolvidas ao em

pregado as certldões de nascimento' de seus\fi1hOS, consigo
nando.se tal fato no verso do comprovante âe pagamento .

a que se refere o item ariterior,,'na folba recibo de quftação
que firmar e na Carteira Profissional.

"C" - DO REEMBOLSO
13. A emprêsa será reembolsada, mensalmente, das quotas
de salário famí'lia pagas. a seus emureQ'Rdos, por desconto

no total das contribuicões de 1?revidência f!. recolher. ,

a) Para tal fim fará a emnrêsa, no verso da guia, o de·

monstrativo do saldo a recolher;
1.4. Se o líauido apurado no demonstrativo fôr favorável

à emprêsa a guia-de-recolhimento resnediva deverá ser en·

tregue hmtamente com um "Recibo de Reembolso de QU()'

ta de Salário·Família", para o fim de: auitacão de recoihi·
mento do total das contribucões e, recolhimento da impor·

tância correspondente às quotas pagas de salário-família.
.

a) O "Recibo de Reembolso" será preenchido pela pró·

pria eniprêsa, conforme modêlo (Anexo II), publiêa�o no

"Diário Ofici,al" da União qe 12 de dezembro de 1963, e se·

rá prel;mp,hido pelo total das auotas pagas.
,

I:: Mediant.e li apresentação do recibo de reembolso, o Ins-

tituto procederá:;'
a) à quitacão à emprêsa pelo total das contribuições

(de providência, do 13° sal�,rio e do salário-fa:mília);

b) ao pa�amento da difeJ;'enca entre ci total do '''l'f'!cibo
de reembolso" e o das contribuições.

III - DISPOSICÕES GERAIS
16. No verso das guias·de·recolhimento farão as empresas o

demonstrativo do "quant.um" a r·eceber. como segue:

a) Total das Contrihl1icões ,de Previdência
(ela guia p1'àprill.mente ditA,)

b) "Crmtrihuicão Salário-Família"
10 ernprep:ados. a Cr$ 18,300.00
(valor do salário·mínimo local)

6% sôbre Cr$ 183.000,00 .

,

I 52.988,00

S()ma

10.,980.00
63.968,DO

c)
Menos:

8 Qllot.R,S·Partes de Salário·Família,
a Cr$ 950,00

'

(5% sôbre Cr$ 19.000,00) 7,600.00
56.368,00

Mais:
,

d) "C:ontribuição da Lei 4.2111/63 (13°
J

"

Salário)"
Total' de Folha-de·Salário
(sem limite) 32fi.nOO.00

8% Emprêsa 26.000.00

8% Segurados 26.000,00 52.000.00

. ,
Total da 'Recolher Cr$ 108,368,00

Cento e oito miÍ trezentos e i'p<;"entn f' ('it" �T'uzeiros)

_ Assinatura do Responsável pela Emprp,sa

17. O recolhimento das contribuições de que tratam as

presentes instrucões observará os mesmos p'razos de re

colhimento; sanções administrativos e penais estajJeleci·

das COm relacão às contribuições destinadas ao custeio· da

previdência social.
'

18. As leis n° 4.B81: e 4.266/63 entram em vigor a partir de

IOde ne7.emnro de 1963.,

ep8.encerr
go, . com planos para Melhorar as

.
condições do Comércio :�Exlerior

SA�TIAGO DO CHILE, _ A desenvolvimento industrial c a Ven�zl/ela, insistiu,
.

durante a Comum, durante' a 'r'c"itião

Améri�a Latina se comprontc- ll/tar, na conferência mundial co�fcrência, na necessidade da derosos. membros,' do" '. :'l\'IcTc�ilo
te» a apressar a integração. e o de Genebra do próximo mês, pa industrialização. DisSe que a CEFAL nest� -cídade,

'ra obter melhores condições de CEP.i\L pensa c;l�dicar,. especial O 'embaixador :-da Frarl'ça' 'Ga
'.

., �.
comércio com o Mercado Co- at.cnção, nOS préxlmos anos, ao bri,f U�ette; 'disse que 'se!-r pl�ís
mum EI/rope" e com ps Estado" '(,s'tabel"cimeitto' de novas h:-' apoiará na .conferência 'de.', Ce-

, -" ,:'.._, �

Unidos. li:stes objetivos são os dús.trias nos países Iatíno-ame- nebr� ,t�das as me�ida•.
' d,tstilia.

pontos principais de Um re!a- rícanes e ,
ao desenvolvimento das' a 1>�neficirJo ;comércld eT...

tório aprovado hoje na Sessão das já existentes. AéreScentOll tHior e as z�riii. e," d�érivill
dê encerramento da conferência ql/c á CEPAL procurará a in- -vímento industria. 'da Amért.:;t

das Nações Unidas para a �nlé- trg�ação per exemplo, OS aU�D':' I.atina. ,0 represehtante da HO:-'
anilai da Comissão ECOnômica móveis fabricados no Brasil e landa disse q1,e seu govêrno

rtca (CEPAL)" na qual e.<th�ç- na Argentina possam sl'r ven- comprj!ende!\S dific,ddades do,.

ram presentes delegações de to- !lidoR mais baratos em tôdar' a: países em' déStrivolv1mtXt.io ,
•.

dos os países da América, bem Amérfca Latina. Os planos de' pro'nt�' 'dei1a�:': inanife�ta', " -ua

como upresentantes europeus, . Mayobrf foram acrescentadôe vontade c{)nsfl'�1;iva par.ÍI "�st)l

que assístjram a renuião de [ao 'fitll1l do� relat'ório" aprovado 'v�r' êstes.. pi!Ql)ieniàs� ".
,"

três nesta Capital.
\
p-Ia Ifo� ferência_

/ A torifcé;ê�iia, :da CEfÁL' de-
O secretái1o-execlltivo da CE cidiu·. con���aT?,depois':dt' c��,_

PAL, José Antonto Mayohre, da O relatório também dedi�>1 fcrência,"de ,.Gl!n!braf:um�.... r(,/I"

especinl atenção à posição '.lIt- n'iãq' iritera'm'Ctlca'na ,pR'ta:: estll

tj�o-americana para a Conte- dar os: ;estllt�dos .,dIlS, t!(>ltbrr:, ..
rêncía MI/ndial s(';bre Co�ércjl) �i:e�"-a 'S'Í1i<;a\ /; 'i/acôrtlo. cOm

c Desenvolvimento' que .. ��rá i- o;" meSnlQ":; liôr êm "andaltientu
J

"
�

. .

na!lgu�adll em marçO. vindo'!l'o ?s. mecani!moi 'oaTa' ativ,ír: o 'dó

cm Genebra. O relatório' final ' sén"Ólvl�eito·"eç.�nômrca ;�1l','\":
. salienta que os paÍses lâtino-�;' 'm�rica ·LaÍ{ina'. :'!fÍmbt>m' rO,1 "".

merieanos decidh:àm, d,urante
. pro��da', a. r�a,li�'açiÚ;, 'e!Ít: dab
a ser m�i�adà,: d� tlm s.imP�8io
pir�, estlldÍi� OS p'Ta:nôs aá 'CE;;
PAL sôbre·, prefel:,ência �o··. de
scn""lvim{'11fo, c

..
Integra'ção' in

dustrial.
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..�ii�i�A "DIURNA E 'NOTURNA

Ex:Dé�t?sÍltjl-i. do'��rrii��:rfo Cap:liliano ., Pio:XII de S. Paulo

\r.atátneri��::�nd:olat bela. Alta 'Rotaçãô ,.� .Prót.ese

. H9R�.Rt9�;: .:p,��,�,3Ú às 1}30 e Llas 14 as i&' [J01'(IS
,,,,

, ,

I

.. ',' ?"SJ4J�S ,e p'l FJI!T�AS AT$· ÀS 20.;�O
'RUA' '!)Jl1Nl!:$'MACHADO,'7 -ESQ. �10Ab P1Nl'Ó

,"
� I� -:;--

,

,CASA DOS .FREIOS
Rna Santos Saraiva '453

ESTREITO ',�"

"Aqu�l'e·:qve leva a luz"
PIlILEMON tava às, {r.oltas com o plane·

..Y ta Marte, quando se fizeram

': JohlVil'le; çôin,'oj)til�eid in� anunciar os senhores Léon

.
fatigável das S1:las "fápricas, Robelin e Edouard P�tit.
n_e!5ta,"manhã de luz,. révela-\

\
- Qu!tnto prazer!. - cum·

Ipe ,outra faceta... 'ad6ravel pJ;Ímentou·os o velho sábio
'dá sua opulêhcia e da �ua o seu afável sorriso.

cultura: o respeitoso 'cari:, - Em que posso ser�Uos?
nho que despensa ao rews· - Viemos pedir·vos as

timento florístico, encontra· "memóriás'1, para publica
do /pelos seus povoadores ção na Revista. "Nossas Lei.

unificlj.da tem por objetivo -ob-

get'nlânicos na gleba que foi turas".
t,r .dO Mer<!ado Comum Ellrop",(

patrônio de D. Francisca, u. _ Jovens _I_ dis�e o sábio dos Estados Unidos' e de ouu""

ma das princesas imperiais _, depois que' se tem a mi. países econômicamente a\'ança,-'

tio Brasil. " nha idade e se devassou, du.. ilos. melhores 'preços' e Corrr1i--

Lembra.nos, contudo o seu. rante anos seguidos, o céu; çôcs cOI1lcreiais }l3ra ..5 <'xpul'

nome, que lhe Vem, cavalhe. estudàndo as est.rêlas, apren tador"s latino-americallO'"�
rescamente, de um princípil de·se que o Homem, não é Os paíSes latino-americanGs,

da realeza de França, tudo l".ada. Que somos menos que tem acusado ofidalm«;!nte o Mer'

que essa grande nação tem 'átomos, em face do infinito.

produzido de excelente nos Que importam as minhas

domínios ·da ciência, da ar· memórias?

te, da filosofia. . .

- Sím, mestre, mas a vos- l>ratiacndo a discrimin:a.<;ãt1; oel11
.Nas estantes do neto que sa vida é um exemplo digno ,: hârrril'aS ·;alfandegárias·� 'l)r�çO,;

gentilmen'te nos ilospeda, em de ser seguido. -E por isso m'lis baixos-.no .meJ'.Çado. A cnn

sua chácara
/
...da rua Dona' deveis contá-la'�... fi!tn<:a I;.tino-àmeric_ana foi ,CS-

.

Francisca, onde veio"!'esidit "Montigny-le,Roi,
\

departa·� .

timylada pw· _.deçlaràçõe:, da

desde que recentemente cori· .mento do -Alto lVÍarne, aVI" 1"
' ,.,., .'

,

.. rança 'c da 1l01an!la dO,is 1)0-

traiu matrimônio, risonh� la onde nasceu Nicolas Ca·· "

, " ...

vivenda en�ttada de ,tuf'os mille Flal\�a1'i()n. a 26j �
de hortênctas e de azaléias fevereiro de 1842, contava

,em flôr, numa verdejante 1.267 habitantes, ao tempo
moldura de árvores frondo· de Luís Felipe I Família pa·

sas, dé que sobressaem gr�n triarcal, há já diversos sécu·

des jacatirões, agora sem los, a dos Flammarion d'An

flôr e soberbos tucaneiros - delancourt. Pe�tencia à' pe·

carregados de frutos encaro quena burguesia. Seus ami

nados. como ceréjas, \ que gos: o vigário, o prefeito, o

os sabiás e otitras,muitas a- ;médico, o professor, o tabé

ves disputam gulo�amente; liãO, o juiz de paz, duas ou

nessas estantes de advoga. três famílias de proprietá
do, abarrotadas de livros de rios. Lomonte de Bourmont,

Dir�ito, encontro alguns ou· o relojoeiro, era um dos pri
trós livros que me prendem mos ...

"

a atenção: entre êles "Gran. "Depois que se tem a mi

des Vocações", um de cujo,> nha idade e se devassou;du
tomos, de côr azul, a côr rante anos seguidos� O· céu,
de que tanto gosto, aberto estl!dando a!1 estrêlas, apren
ao aC3(so, depois de ter me' de·se que' o Home� não é

deliciado com a Poesia ini· ::1ada" - repetirenfos com 1"I!1III�lillltiijM
mitável de Castro' Alves, fa- "aquele que leva-a luz:'. Ho- I

lame de Flammarion, "aque· �e, mais do que nunca, tem-
'

le que leva a luz", em têr· se o direito de fàlar assim.

mos que vale bem à pena 1'e Nos tomos futuros de

lembrar nêste mês, em cujo "Grandes Vocações", o rei,

dia 26 o sábio com1;lletaria Pelé e os seus, amigos. have·

122 anos de utilíssima exis· rão de dizer -àqueles aue os

tência, se ainda envôlto es- foram entrevistar: "Depois

tivesse na sua bem talhada Que se pôde valeritemente

,
túnica de carne, pois FIam- dar aos pés para se ganhar ;........- • � .

marion era um dêsses ho· milhões e a glória, aprende· salão de festas
mens dé atraente compleição se ql!e o homem é tudo quan bar
física; do, em vez de gênio, tfm pés
"Camille Flammarion es· fortes e ·agilidade ...

"

uma reunião de peritos gov_er
nam"ntais em Brasília, 'em: jà
neiro passado, atuar de man-eí.
ra unificada durante a conf-e
rênêia de Genebra, Esta frente

'(

--'--

.
cad.o Comum. Europeu e .os E:,.-'

. ta cios Unidps de· . .ptejudicarcm,
os' exportadol'-cs do', n<:mis:fêrio ..

.', '-�--:-��
.

• f '"Ir.
.._...._"J.'_

i

. Sede -Balneária
Canchas de tênis

"

A' i
..�,�

_c�ncha de voleirestaurante

boite 1 �_(�

I nstit.uto de Reforma AgJ�� de se
,

' A V I S O' (\,' ,

Tendo' chegado ao conheci.fuento desta
, Presidência que pessôas menos escrupulosas
estão cobrando posseiros, ou colonos, quan-

"

tias dlversas para enbaminhar requerimen
tos a êste Instituto de Reforma Agrária; e

�,
bem assim, propondo aos posseiros ou colo-

)nos a cessão· da madeira, pôr ventura' exis
tente no terreno 'pretendido, em troca do

título de propriedade ou posse, vimos atrr;
véz dêste, declarar que ninguém está ;:lUtori
zado agir dessa forma, constituindo tal pro,
'cedimento grave írreguláridade.

.
Pedimos a todo aquele que .,tiver conhe,

cimento de tais fatos que os comunique imfl

diatamente ao Instituto de Reforma Agrári:
IRASC - sitq no Prédio das Diretorias, ano
dar térreo; em Florianópolis, para ás devi

das providências.
FIo�ia�óp�olis. 1 ,de f_e" erejJç,}l� J 964 .

. ',
" J()se Fc '

•

i -:i'�_ ':� ";

canchas de basqu�te!;lalão de jogos
salão para reuniões
femininas
salão de leitura

de bolãocancha

\ piscinacinema
f l. .,

�9n erenCIaS

assembléias
debates
teatro

tpT'r!l�() com bar pano
,,,,,,

.

._,.
,�t·_�'.

auditório Galpão· ,para vela

motor

r-ímico. Pla,Y-ground
, "
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•

-;. a •

\
-", \. ;'-",: '.'

Deusa' dá: Fauna '; B:r:�sileira, 'c<iw: �ol�nd,
Carvalho.,' prlll1eira,co,Jo-cjt:dfl" em originalida
de;' Luéia d�' ,Aqúin?<p�4titHa,> déEsparrhola
terceira classificada" 'e�:.' L9X,º,,:'- entregou ,I.

"Trono" a :MaJ�st�J��y:�r�:'CardosQ, de :

"India da ..êa�dliheí�a�;d�',Andes','�-'
.

" ., .. ';:';,,;. ':'f ," ',,',�' . .:
'

..
' ,,'

"
-

'. \ . .,_
\

�
,..

� ••
�
I, ".'

\, ,
, ,

.

.

�\ ,

Dione Siiva - "�Chinésâ�de. 'Peq;lhn".' vence
dora do Concurso d�,É�mtasias: de' Luxo.

\
-

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

"

.

" r._ (".'
.

�. "._ l
.. :'

';,':- \ .

II

I

, -iI:íÚSTRO pará os-meus leitores está página com fotogra
fias dg'Foto "Studio", o III BAILE NtUNICIPAL de Ilorianópo
Ih;,: pr�moçãa do Colunista, que aconteceu no CLUBE, DOZE
DE AGÔSTO séde da Rua 'J9�o Pinto, 'na -segunda-feira dê

, " ,
,

Carnaval, c'�nforme foi. amplamente divulgado.
,

,_,

"

'l'"
,

\ ' .. " ".. ,"'"
,

�,� 'QBRA está quasi conelurdá, já estou: .no
,
aca�amente

Ialtando- alguns retoques finais O, que é muito m�fu�aJ' em eons- '

.

, .... \.

truçâo,
I

'--'---xXx'---

I

NOSSA festa carnavalesca de gala, esteve muito bonita-
com u mdos mais finos acontecimentos de MÓ'ln:O', oue. deu a ci-

,

dade 'algo de impoHânc'ia' na divulgação radiofônica e j�rnali�ti
ca para,outros centros monstrando que aqui estamos progredin
do bastante embora com um pequeno núrnero.de. gente· com
idéias provincianas �ue !íão flC!e���:a�" náqui]:o:: <}ue ,P1ode ser

uma realidade. '

' .

'( '" ' ,.;.' ,'. .

.. , .'

-�-xXx-,---,�..

• I '

,O'MEU r�cur�o 'é som�nte. a, {fl'��� cf", "iGntáde/que me faz
.Jutar até o fin} para dar a minha Cidade Nat:�l, a1go de impor-

. I . T' .".",

tancia qué' �isperte <) interesse da sociedade e d0S turistas 'que
nos visitam. «:

----:...--xXx---
'O,t1 ',. ,I <

A SÉDE DO CLUBE DOtE dá Hü.a João Pinto, viveu ,nu,
ma noitada carnava]es'�a da� in,�i� ,fiº_�,; onde a: sociedadeflo
rianónolitana assistiu' beÍíssiqH3� fgr{t�sj��, id:e�filando ,fotma.rido
um a�pecio de-belez� ar rarrcari (],o,' 9S -i=l;11'atisos :tlo� .preseátes.. ,:

•
- ...

�
* '. .

.... ,
'

, "

,
,

,

A COMISSÃO Júlgad�ra do Concurso de fantasias e, es

colha da Rainha do Carnaval, 'agiu corretamente mostrando,
capacidade e imparcialidade n�,aJiU�'a�ão� Composta das senho
ras: Ministro. .Charles \Edgard Morjtt;, Dr- Abelardo da, $ilva
Gomes, Dr, Antônio Santaela, Dr. Jaqro , Linhares, r». �tigê- ,

nie Uoilf Vie1tll" :Dr>. maus M.re�, '�-O; w.ilDtar·,� -���. ,.

tureiro José Galdino Lenzi,' CrQnis,tà, Sociais iuri-,� Machado,
Celso Pamplona e Magali Kruger,

---xXX""_"_'--
\

, r.

A EbEGANTE Irene.Lacerdajacomparârada.do casal Dr.
Strnvos Kotzias e de Dóna Kiran� Lacerda, deu ,�,riota' alta de

"Cigana".
'

, :""

\ -
,

,

\

xXx: _'" ,

-

.., ,-,;
.-�.' �

- '::

,

J �-.' ',�. ) • ,.,,_ " f_ l..:, ...

ANIMADISSIMOS os"cas�'is Pet�y"(Virginia) Bor�á,",Mi
nistro Charle (Nelita) Nlerltz'" Qri G1J�rteira ('jamiI�) 'Fons�
ea, Dr. Claudio (Celina Vieeiizi� Nl1t�it,>:(Ivoner �T).jAyila, Dt,
'Vilma� (Dora) Elias:, Dr.. F:'iáncis�â":(Ma�là d��Loúrde'�j Assis'/,
Dalmiro Ma.fra, Dr. Jauro Linhares, Professor:�idio

'

Calado..
'

Dr. Eugênio.' Doim (Angela) Vieira; N,eWtell {Isedia) ,

'

Spoga
niez, ela, de "Milindrosa", continuarei ...

,.;

---xXX'--"':';_

NEUSA P�hetti, da soci�dad'e coritibana, deu \ "shüw",
com uma bonita fantasia de ,"India'" no Munieipal, dO,que �s-
tou me referindo.

"

---xXx
/

,

l\1:ARIA Luci�, Batistótti, e 1\'�agalLKrUgef', ambas''''';t�' r;::��
de de Brusgue aconteceram cem" original fantasia de -"Jn��"" ,

'

---xXx'�-
\

SERGIO Berber e Manoel Garbelletti, coín a fantasia de

"Palhaç9s de Cir�o" fermou uma dupla dás mais-�nilfladás do
Municipal. -Cerriam per tedo e salãó do Doze: como dois autên

, ,ticos artistá� de teatro. Classificªq,os e�.2o. lugár.
-. J'

,

.

\",...... ... -\;. ,� .
,

',":-, x'X�-' :"'1
,

.... ""';.,; C I

, :,��
1·

.

.' �
_" �:-1..... ,>'

I <
• , '

,
•

'

.. ••

" :lo r �.
.

"

-, 'BELA ALTOF aconteceu"Eorll�un;_',hônito' "Pi�rrot':. Ela
,

�,
'

1,'" ,f,<,' ',/.fói uma das classificadas no Concurso' do Primeiro Báile Muni ..
". <í' ..

.

cipal, realizado nó Li�a ,T. Ci,�eriíl9'�2: ': ;'.'
, ".

.... ,;t' ':).,,' '!f
,<

•

o Bloco ZFLÚS; o primeiro classificado em conjunto coman
, .d.ido pelo estudamo Jaragua.

, I

r

,

,

, . \

Um conjunto de ,"Copeiras" 'e "Escravas", animadíssimas du-.
. ," t-. - • "

..:.. J' o, '. _

,

' "ranfe toda a festa. ,.f
"

,/
" '

" ,

Os casais: M.inistro Çharles Maritz, Dr. Percy Borba, Professor,

Lidio, Callado 'e senhora Idà,'Ferreira, participando d,a áleg�ia
, do\NIunicipa:l

'
'

I ' I

I ..

''I',

( ,

,

Após � entrega dos prêmios e cin�grafjsta Nilso' Cardoso d<l

PrG�uções Carreirão', filmand,e _os que aparecem 11,8: fotn. Ynlan

d� Ç�rva��o, "��us�" da Fa�n�Bras!leir�"; Lu�i� de Aquino
D'Avda, 'Espanhela , Vera Cardoso, Ramha do Carnaval de

{v,.",: .F1lQh�:p.§p.ólüLl)�6,1, JA'�iflrq' ijC1�t()l'O.rue,�l;e I)iml,�:,:�.4'V�" a,�'Chf��'
""""

.;�' 'e��P.::ifúht,,�jt' t;,": s-tts·· ,_" h, < <". 4, ,
'
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. CÂMINHÃO INTERNÁTIONAL'
f50' 'brósj,leho"
quanto Bra,s.ília!\

.

( .

A PECA'
.

�� .

•

de que você precisa I
- m.e�"os,

corret, no máximo, uns 32'0' q"l
lometros por hora.

'

curou em vào um .lugar a

pnJplmau para instalar o

sel� gabinete âcntário, Man
dou publicar um aviso, com-

o mais promissor sistema de

..
.

\ .' .
Na quali9ada" de eevendedores auto'·
rizodos, -pcdemos resolver seu, pr.ol_
blema sem demora. Em nosso estoque

A
r-

, ,

'Ioce' encontrara - com certeza -' a

peça ou o acessório que procura, a

preço .de tabela, genuínos, testados '

....... \ 1, .

em laboratório, garantidos pele mar-
. /, ,

co IH. E� no caso de qualquer con-
sulta sõbre 'o' seu 'Internçitibnal,' tere-,
mos o .rriéxlrno prqze� em, 'oteridê-lé. .:

(..

.

o projeto báslee do hov-r
traín poderia ser adaptado a inú

. '.
': <,f'!.,,;::':,. j: >.�_'��'���..

,.� ��;;:';',?�:;.::;. ,meras variaçÕes. POr exemplo:
Por WALTER LANHE ves

".H?���:;&��:'q��.J>at�ce Um veículo de mais de Cem

se! - loedlta: 'êrttr�' j)Sr�'detl=m-' pas;a�eir�� e outros. de dois au

tos da ::pen���ci�rtá/.��":FOI: dares, para levar passagetros
" sOl;Il,-na �aJ,if()�!l;�a:,;.;�n�t�.. �m' .

no superior e carga e carros no

trín dentista de Paris pro-
.

em _' .,. ,

. grev�1 para·, tEih:indiear Inferio.t'.
auménto;de ��útfic)::'�&�,:ga-
nham . 8· centavos '.",de;'dólar
por hora de ,.trabáUlÓ e 'ple:i:
teiam 35; O ,aumétlto jã;;.'foi

prollleLüudo,se a arrancar autorizado pgr �����'�ar até
de graça e sem dor um den- agora ,o gOV�PnQ ainda ". não
te oaiune, da pessoa que destinou' v�ril,'a ·Pà.!� �� p'à'ga
lhe Indicasse uma sala. Ime- mente."." �:.. "\>(""':,,-!, I

diabamente conseguíd resol-' .; ",' . .', .

ver o seu problema... di- '�I��' riim�' ��:,;;io.,:h�':���-'
versas salas lhe fo�am ofe- dQs'!� "P'otqlleJ?(;ti_ '.p�Í;gua-tou
recidas. O ari't·\gõ;' ';Í'ót\Siféfu;�es�bJs
Um operário de" Hé<iear- SeI\��a�a�?�.';�';::: '%';i>.:;;·':·' .'

fíeld, Inglaterra, de 'Í:1' anos
.

Elé,' ��it1l:,�pÍi.Í\lÇ��ãd��-�iZ
de idade, beijou uma das par,alll,n,amo�d&l-:,·'Sem"'vo· Pr'osseou'e eln Sa-'o' Joa'qu'MI"-"�''''a' fes't'a d' a' "Pr'o"duc'a-'o s' E S c'suas colegas d� trabalho em cê,' tüdtJ�,.�:· �sí::u.rii'�' líeVoen- ,_.'

"

' ,':'
'

'

,
.

,

uma das orelhas, 'sem: ter tQ.· Gi0SSl,\s.?nuve�&(��e:; ';fot�
pedido licença. Preso.,.' foi ,m�m:'sõbl:�,a�'inli'ili�:é�'!1�á. Prossegue, hoje, em, Sãb do,C.T.G, "Barbicacho Co- Às 15,00 horas _ último As 21 horas _ Entrega Iomunicecão aos senhores"paisinformado pelo jt;liz que' prenuncili(idtíis'1., ldé''bliflr'a:;- Joa:q�im a Festa da Produ- lorado", de Lajes. Local: desfile de animais a gal- de Prêmios no. Sàlão de Fes- ....- .:

"beijar alguem sem ter .rece- ca: so.��·axn:tti:racpês";3Õ�:ineu ção- :COQl' o programa: Parque das Exposições; pão '(premiados). .
ta do "Frei Rogério", O Centro de atrvídades de Florianópolis, comunica aos

._' bido permissão para tal", é redor.�e" .'elitlo ''lÍti�d6..·,,';J As� is.oo, horas _ Danças senhores pais' que as inscrições' para o CEN'l;'RO DE RE-
-

'pr�ibido na Inglate:ra;. ,ce cê, s,'Q�k �<PQ1i.i9;��,����'�1 Ialelóncas, 'a 'cargo do

G"
-

.

'0; t" h
.

'I'
.

b Ih d
,CREÀÇÃO.INFANTO JUVENIL MURlLO 'BRAGA, obede-

acordo com uma lei antiga, surgfss�.' no bj,;)rf1;ónte: ,VÔC<J c.T�d; "MÚiuano Catarinen- ra
':

·r·e'· an "'a ra' a ano· cerão 'a seguinte ordem'

que data do ano de 1381, .. Q é 9'8r.ç�liti,§ ·de
..���'AA!'\ se". Provas' campeiras e ou.

'. .' -
.

'.:' : '. " .'
.

'

l.
"

'.':' :' .

•
1 _:_

R19.E6.�.ALIDA,ÇAO.
_;_'

�paJ:a. as críanças" ,I� in�critas �m
trabalhador prometeu não Ela, iI):t��r(jmpeIid;�: ;":�'s�" tr�&, atrações: Local: Par- ,)?J '

���� fazkr isto e foi absol- ����o��=��ci��ec,(: ,q�� ��,o�x��:l�õe� 'Bailes Un ·11'1· c··'a···ç·a-o'; 'd'a
\

Eu r'o'
.

p'a'
. 2.'��a)��p:�ra;�Oõs�fsnhNo5s�vd�:CQ·�m�·.·e·rc'1�a'�'r.l�O·s.�-�,' �,,�:���rElirQ.

amor 00 ;ui:,n, ,bôteWn'ilne_tef>-. �QS _clUbes locais.· Traja .. .,,,,,

"

lóg
..

·.

?'K
'

... '.' '.: ;":: " passeio
"

,

' DIAs: 17':"" 18 � 19 ..,..�o:'..,.. 2'... 2é,;'24 - 25 _ 26

Conforme estatistica publi r�.L). ,;��::.<(.':'�':·:"·:,::,;/�:t , : DU 17 DE FEVEREIRO: ..',
.:

•
;.

_

"

,'e 27·,de.fever�iro. >'

oaua na iW'straHa, l1cou cons "" ""." I' ,It., (;)':IP,�gn,�1ll0 .' F:eira de Produtos duran- 'ESTRASBURGO 15 (BNS) J ",de o finat <!o últir,no .conflito ,', 1>-) .p�â 'Afins (Se Iaôuver y�gàS'�' ',;� '.,. c

. eX-llUpel'a1it.or ,tio ,1:.:,:,
"

:. '.".
,

.

taLauo que nu ano de' 1"962; reü'.e�h" J!�r�:>' �:If::'�;'l�rc' te. todo o. dia. O Sr" ll;'éM S�ithers,. t.:ecém- nesta cidade qUe não pouparia: sido cOhsiderávei;.· Lamento". Il,IAS·:· 28 e, 29 de .fever�irp ..
, ""

rtez llOmens com idade su- ,' .. ',' '." ",:".�;!IIl�,".JIUf.tto !, As .14,00 horas --,- Torneio eleUo Secretário-Geral do Con esforços no :entiao de f;zer entretanto que a Europa' ainda .3''''':' HORARIO DAS n'llScRlçÕES E REV1\L1LDAÇ()ES:
I pel'l'or a 86' an/os c'asara'm Uo Hote!' 'J;i,e)útu.t')ii:'-·'�'o'·.' ;;;; ',. 5 dOI -

.
. ':'. " "nL"." ,.,

.

•
. D' .. .

".

t d 13' à "" ho
..

,. " '. ,.':+, .•• ,.,�a ,e. 'Y-Il.ç , ,entre as se eçoes selho .da Europ'a., djsSé' 'Ont'm ·mar".uarem "J,qntoS a
. '",oml/.n.� illt'ernacionài,' o;"m�gno papel laflamen e· as s 4.1, raso

"

ue, iJez.'etnbr.b' tle"",t S'.'· �:'( , r-' "
' '.'

com mulheres acima de' 8U' '" . "', ," ,'," , ...tiit):: lliUat> ' , datte' EconômiCa 'Européia e a não desernpenltas�e .n!l,s relaçô.� ,

... Sál:i94oS,.- ,d!t� 13 à� 1�. PP!�5',-!', .:,' �,'."
um 'veUho de 83' arlO's casou' I:HLÜU81i.•. PÍJ:J,�v.·.ràs,:.·,fo·l':·a·.. 'm.··�_'ll:lS_·...'!""""_....�__�__________________

�
.

.. ,.. .',
.

OO�T·DE INSC·RIn'.l':'O "'S'E'SC 'p' d S'" d
.

ASsOciação Européia de Livre que Vor direito lh� ";abia em 4 -.L. _ . y� :, ,..... raça" a . an el-

com uma moça Ue 21; ou, ylH�U��.)l���an��iir'hje_ ,,. C,om�r�ó_ (E,.FTA)..
'

;,...•.
1.' ti.rt.·,,�'ÍI.e.,e,�'�,ão.;'-:�f.�én\:.�Àt;ar u- ra,l,�l"f,�"

'i
. ;� ..

, _,: •..
"

:,'"� ,

tro de '79 anos com uma ,de
la .stla:�p.at�l.a:�,: :�14�':��i�'·.5 V�·n·'.',d�·.-se" O'm A'p'-ali'.,''ftmeft.·;

','

To,· lIt.d - ;.�/ ,� � •• 5"
.'

,�
..�.A·

1>
' .. , .... �..•. �t;_ -'f!'JIlI"�,;I;t.l"L;l'" ",,��jt'i* t..- \�,"" 'Ulfi -t �." � -" .. .,., '"

_. . '€i:
'.

20; doze homens que se ca.· R'ta"1eJlZ.·' if·"me �rt'···.i.��V, Falando em .."m _ J'antar em' . .ni. I ScRir."li._ .�.,.,'��;?'.•

"

'"!,,.f"-':-..:�' h

•.

saram com idade acima de' ".LUl'�,�:·)�.',$h,',·.�l<1: "'.:1).:.'. ;..'�os'
'Y'1 � ..

. " , q,&� ·V.·ENDE.-.SE um ap'artamento com 3 sua liomenag�Di. <1ealizado no -/ aJ Do.épmtireiádo: ':
,', '__

,

.. ;" .

.... llU a110.8, eOllsegU;iram ,:i§e' :tor� �"iúà(1e'c �' .; .

Clube Ettrope" desta cidade o' :.. --:- CartElira pr.pf1ssional atualiz�da
"';;" i�;� li)i(�' ,. , .

' .. ". ��'�êrií�i. " 'quattÇ>S,. srua, côzinha, banheiro e área de antigo secr�tário e Estado' do , . 7.Carteira social de 'SES�\ e -1 iotogl'áf!a-
,q�te�ent'0'Y;��i\ pdi::';:&�lã� ',servi�o; .. Sito'à r��.E:elipe Schmidt, FOl'i:i�n Office afir�ou: De- b) Da criança: . •

..

"

No an,o d,e 1307 Ó a.,qu',_'d"- u';l:,.feSt-a'.-:de. d,'esh�l."·a;:::' ....o�·'�!e· '._. ' r
'

, ' "'Ca'r''te'I"r"a' 'soe'l'a'I dO'S'E'dC'e l'-fo't'o:gra;'�la
_" ., ,k' U. ,,'" • �.

.

T" t "I d'
-

'A' H
' v,emos' prom.over q1lanto, antes

' ,-,.
.'1 .'. �

•

"

o·
.

. .,"-'

que Alberto, da Autralta, cna:nç���:t::. ; �ei����;:, ;":ein: . :.:. ta ar preço .E� .eon lçoes a v. erCl-
a reconciliação dê�tes dois '

_ 4-testado'-"d� vacina ..
,..

'

,

quiz fazer da Suiça um'prin- 1,;:. hl1�'·�o�let�(1.tkíti�$·"Mei'O "�ip".,'LiIz;: 6,�., "(las'14 às 18.hs· das ségundas às
- '6,- DÔéU:M�NTOS "NECESSARJ;ÓI' PAR�';�9VAS: lN8-

cipado para um dos seus' �eni j,eit?�. # ��)t#���:;"idi�: se-x�"s feira��� '.

I ,

•
'),' .

_

::::.amePto� ",,,CO.nôm.ic'�lsl�=;' ,

., .. �... l2J: (Wt$OJo!�&a,
.

GRiçÕ�S: ',.
.

,

,l. ", •• ' '"
, "I' ":;'i-' "'-':

"

'

filhos. Mandou para lá um' :se � '�qenaue:i:t"��i:ill{to!iii� � '� j)1IIIIIII
....

-

"" ....
'

a) .Dos Gomerciários:
' "�

..

'

�'.�; ':

d UlU·taUtó/i'i�Pt;{�"i·';i'·<'�·' . I' .,'. 18F
Afirm'Ou o,Sr. Smithers que, COZIN'HEIROS

-", .' ".'t-
os seus governadores pata' do a: 'Wri "':':'d'" ,,:��. ã,,\;:',�i1-, ,

.'

-

a despeito -dos obstáculos à fren, ......'. '...,... Ca,rteira profissional atualizàda' ' ,.' -.
dominar a revolta. que estou- ,'. ,:.ea, e� �l'lªlildtf'(:Um.-

.

• d
..'

. _.., _ CartElira, sedaI do SEsç e 1 :fotOgrafia (n0 ca-

rou entre os habitantes dos príú� ,��t4;��':9.?V�6'.'Me-' "
te a umflcação ,eu�o�éia, Os T�ra�Fl p,elo .foI;i'

.

so' de não-se'r matridulª-dQ; 2 fó.touâf�S 3 x 4.)

Odiversos cantões, da Suíça. �li�eUédir:S"Je.�,e,��9���C#i��i}�.· T.7"!II....-,.."t�."""DT.-_;_,.JI�·,7-,-r:.C'--:-·-,:-r.-,·";-"'1-/'a-"--lrl"-./.-'n--'A·--n'[---..:;..-.... !,:::.:,:r,.'__,.:.r:�r�ssos, naq�,ela dir�ção �i*��� <'o . b), Da criança: -'.

-

,,' ;" _',:., .

ó
.

seu nome 'e,ra Geissler que
t' ''';be'' ,�".�.: ��.>::��_�f<:},�s,:<

. Jil,',11'. '/11f1i�i;J da,' rUDLI(#IU"'UJ .' ,

".'
. :,:;í.'!iA·.;�;,,' ',_ Certidã() de idade,'- Ayestádo de -yayína,-+- 2 f -

ima.ginou ..uma espécie ridi- aro. J.i!.;��O�j!l�:ear!tQS:'Cdin .::'';:',>:�' EM'; ÔNIBUS
.'

. >,

.

__.-•.r....... J:�'

".P·.'.R:A'I.A ''''l'"llfNfr\E""""Ijf''''Ir'��
.

,tos 3 x,4.' ',;'
.' .

.

I·

���:/:oti:��a�;��:o�o��� pri��S·.'�j,::f:.V·.i;�L�:;f:;t�';;R��tf:�::· " " pj � • � ',' '.
. 1-\

I
". ". U�[K[",r.:? "�; NOTA -" a) :o���í.C:����c��:� S�S� .��\Têrá ser f�ita

da prim:ipal praça o. se'ú. '0 núçrfilSc6pjp"fof
.

<";ati
{'.-(' lliiI. a GHURR:A:Sr:A�IA NA PRAIA DA J'NRE:ij,t!: ESTA'.. .

..... , P)'À rev�lid�ç&,o. .�� âf_imS�.,�!'l).1á ef�t�adfl "pós
chapéu,e fê� saber quen;i<pot 'Vi�;·;�#.t��"�:;.ií�{:}" ,;(, ':t,jJ':/ 'FUNCIONANDO biARIAMENTE, ATENDENrid ÀSSIM A :.' ter o comercIárIo>responsável rey,alidado sua

aí paSllasse ,e çleixass�' de' t1. '<íqe. t�Íi�0�:.p.éM�·' ... '.fiti':·
''I'ODAS AS"PE�SÕAS QUE PARA LA' SE ]jIRIGI�EM. matríéula. '

.

1'ar o -seu chapéu cdmo, re. m�nida�·ej .. o:qué ócúVli'·�t1ii}..' c) Só serão inscritas as 'Cl'iaI}.ças cuja documen-

,verência, seria condenado a jU$tisSiqi-(Y:"�tltb�i;ti;:J;��i' < , UNIVE·R'('.tDADE DE S'AN'TA CA'TARINA
' tação esteja completa.'

'

mbr,te: Um dos conjur�dos,' Fof no� ano: 'd�>:1i9Q; "�,
ib

�,.,
,

, J d) Não' haverá l'eservas. de vagas.

����:�:: ;:"�:t�:'; ��::� ó�:ti;��:;�.
'

*ALi' PÚbii�ade R"

F::;;l:;:b�d� 6

FACULDADE DE SERVICO SOCIAL USI"na. de A.ç'ucar ADELA.lDEprometeu perdoá-lo, se êle, tarde foi ·a.perfeiç�do ,,:P�lO,., Florianópolis S. C.
'

qúe tinha fama de ser o me- . geruo de. Antolly , ':11eetÍ.w:en-" MATR' I'CUl'AS
\

Socl"edade Anoni1ma
lhor arqu�iro da Suiça, a· boek, seu cotllpattiotà:.

f

<�,'
.

C' R O� . N I C A
.

'

t

certasse numa
.
maçã colo-.

.
.

,
Encontram-se abertas nft Secretaria da Faculdade de Ser- ,Assembléià Geral Extraordinária

cada na cabeça de sua pró· O Manoel, ViC���o'_' 'nuina· ,

Caldo de' Ca'na
viç� SO�i�l de S�nta Catarina, do dia 20 a 29 de fevereiro,

..

�i'; " , ",' •.j.,.' _, ' ',�, I' ,,).. "'�. '.

pria filha. Perante gram1-e cachacl,nha, passou, pelá ..
ca-

as. mSC.flçoes para matricula na primeira, segunda e tercei-
' ,

multidão, Guilherme -TeU SR- do vigár�o•.com'ufua lIar- J
ra séries. A matrícula será feita a vista. do requerimento

,c',- /'; t.ERCEiR� éON.VoCA.Ç,...ÁO" .

submeteu-se a prova e acer- rafa clleia de"agUardente , 'no Crônica de Osmar Pisani dirigido à Diretora é. devidamente instruido eom certifica- '"

tou na, maçã. No entanta, pequeno povoado�Qtlcte ·.InO- do de pro�lOção rias cadeira� do ano anterior atestado 'de _��-> '\,

Geissler vira nas mãos de rava: Q, padre o chámoQ e
Eram 16 horas do dia quando passava

\

pela calçada da vacina e abreugrafia recentes.
. ,

'" .::. _; Sã.O convÍdados os,�enhores" acionistas
Guilherme TeU outra ·fle.,ch,a, disse:, "1'yIaneca, �ãl) :/P®�s Praça Pereira Oliveira.

,e perguntou-lhe a'que se des .mai�-Passaj:' sem à;t.ua.cw-' ".' Aproximéi-l11e 'do carrinho de cana e pedi um' copo, EXAMESDE 2a. ÉPOCA destà- sociedade,'para a as��fuhléia·.g�rãl ex-
,tinava

.

eta. "Para' ,matá:lõ, nha: �ihdâ:'��tià$I'fulÜ:-'" 'O 'boftfinado pelo ·calor. .qU� apertava. i'�
/'� traordinária, a teâIizc;lr-se em suá ;séâe, so-

se eu feriss!,!' o "mE;lU Úlh(f)�';, )\��nQélr '''Seu, \ligaria, a 'êa- O'velhiIil1Q1 que conhecemos enxerga pouco e vive nu· EilCQntram·se -abertas, até o dia 15 de fe�ereiro do cor-
" . ..

foi a res��sta. Não há'dti�,i-
.

chaçá, não ,é 'só"íninhàf' .�_ ma. .escúddãq. Tem ii vo� de criança inocente, 'olhos puros rentEi, asoinscriç@e's aos exames de.2a. época nesta Facul- daI, sita'na, localidade de'Pedrà ,çle' Amolar,
da que 'Guilllerme TéU, 'mã.-'j tadê é 'do�JQ'êa.;,""eoisi,�ritão ,mas qU!3-s� cegos, as mã,ps'peque9�s tremem como folhas li- (>�de. no municJpio'Ae 'Ilhota�no Estad,à.:,;,'d� Santa
"tando Q, go:v�rnador' t.i�ano;. "";.. to�.n�' b", l:I.pm' PlKÚ'.·,,�.y,!.':'_' vrés em tá'rdes·Q_risa. Dirija-se à Secretaria 'da; Faculdade no horário de 15 às , d .l,,,

.

d :c' �. �.

d
.•

.

J' 't ld ?' P.
.

t
. 18 h d' 2

' Ca,ta.-d,'Íla, no
. ia ut:,'. zoito e l.eV:..�:erelM

'

e
foi quem deu 'início a, nivo-

. deita fará,. �,' tua: ,�Ef��pe: e
- a. em ca

..
o. .ergun el. oras, e, as, as 6as. feiras: . .. ...,..y

lução� que lipertou 8,. súa Pá, cleixa a 9utra,�a:·ga.:trafã. "O .

� Sim sinhorEl, qué di trinta ou quarenta? 1964; às nove horas, "para denpebâ1-�ni sobre
t

. 'M"1 N"'-" �á.
". "�.'·i·- ._ Trinta Secretaria.:da Faculdade, 5 de fevereiro' de. 196"-

' ' ,

na. anoe :. ao",., seu:·v.1J;"'r, O,
.

.

.

" . .... a.,s,e.guinte .

,'-

'tt.1- a m1nha mbt'àde.tá. éffi1>a�o E' o bule de Barro e tirado ner,vosamEtnté. 'O copo está Briolandi ,K. de Oliveira, Secretária· • <

Não é só aqu.� que há. gre- da do jbc�:" ':'-:', .
inuna prateleir)nha acima, 'a mão agarra-o com duzera e .� v

" ORDEM' ':nO'DlA
, :.. tlutÍl' l.nstànte fiúa cheiQ demais.

'

.,

_,' -"_.-'� •
'. ,: __

� .I"

, -',Est� melhQr tia :vista? Tornei.
.

S "d d
.

C "'kr, -'f
.

. p'. :,;.

pi
:' . ::r>' .

_ Cada vez piore: já �ã� inxergo maj(�ada. Tenho me-

oele a.'e atuom era� ,rQ$ era:.1'�H�' 'do' dunsrápazí qui v(;lm>aqJ:l,�.Compru i nãó paga. Mingana.

.

';

Edital de çonvoçà:çio" :,�:;:"''',::>; h. dã.�'il Não, tem, �e1;lli.uni filho ou menino que possa aju·

. .. . Sór�ihdo triste,�m�' COhtc,lU que falou uma vez com me-

De Ordêm. do' 'sei:thor" :·pre�ldên.te. ,nino.ie 'áés,bou PerdendO Cr$ 100,00 p<,uque
•
o dito saiu

e
I
nos têrmos

.

da "Lei e' de�ta' ·$ÓCi��.. ' . com O' �iilhe�ro e .�té· agora �ão voltou.., .

,

' ,) , , .' '; ".

'd"
. ..' ;�. '.,-0.:.]', ,". PetgunteI se tm:ra algl1m IAP ou se conheCIa algum me,

fICam .os Senhor�s. ;AclOm��as ,��ta.S���a� dicQ,)>iã? tinha nada. Só l?r; 'X ... dissera-lhe que catarata

de convocados a 'cómparec�l'em, à"As�êfubléia
' não t�nt- cu·ra. Cura ,existe para tudo. A morte cura_ tudo.

1-1 F. ,.. . • :
.

• • d' i' Para o povo' é melhor remédio.
veral Extraordmana, a reáhzar-�� ..�o \ ..la Um sentimentalismo burguê.s me afogou como diria

21 do corrente trles às 9 horas da rriâhliã, :na .Rubem Braga. A planhã-menina estava alí r�chonchuc;iinha'
'd

'.

1
. f' . d' d l'b ..�

,

lo/L' ';,': '" eomo 'lima abóbora pendurada eu e o velhinho estavamos
se .e SOCIa , a '11)1' e e 1 era.a.et;n SQipfe a,:�N- ,diante de.. '.

.

,

P.'uinte 'ordem do dia:
.' \'.. i' Olhava·me 'sem ver. O sol forte 'não 'O 'jncomQda muito,

o

AI .
'_ -

'D'
.

.

. I Sei que se ama ae 'desconhecida Ihit-s êr;a' 'jnii�il,;c.ortar
ter açao' .' lretOrIa.. .' ." , <�.

.

. d�ntrO de mirp ,,aguela vibra,\(ão ilógica. Não havi& .nenhu-

. CriciÚltna(.8:, de 1é:ver.eifQ'�e 1964, ,.' ma' surpresa com I;1(nhu):n� 'çbJ:1exão .

entre;pqs. po:r:qu( ,: ..

"
.. .

•..• i i.,' (,,",,�; >',� , �'P\$S�,<\9"'!"W'I\l;:iti.i.�!il\
. . .'

.

N° 332

propulsão para a frent., para o

. 'hovertrain, é o motor qlle está

sendó constreído por lima equi
. pe na Universidade de Mal'.-

.

. O

Represelltante I{I nesta cidade'
.

.
.

chester; no norte da Inglaterra.
O motor clétr.ic� não! tem p,,-
., ,

ças móveis e pode proporcionur

I
à lÍ'ápida e suave aceleração e

G. SOCAS

CO,M:J!:RCIO E

(REPRESENTAÇÕESFU VIO A:UUCCI 721 -

ESTREIT.()
; Um teJ;çh a vista e o lest, .

-I!m .1� . ·prestaçõe. juro
de apenaI 1� r

as ,cpnstantes altas velocidades
.:

,

';:eé��si�la8 ,p�ra oPerar econô

., m,camehte ohevertraln, '

c '

nar "pais".

1�, - A:preciação,� discussão" 'e vdtaçãe
da ,proposta 'da díreioria-' sôbre' '�',aurhento
d,o càpital sódal e conseque:nt� liltêração es

tatutária,' bem assim o paré�er do" cónselho
fiscat.

,

20 _' 'Outros assúntos' de ufit'efesse·· so-

cial:' .-
" J

I�ota( PedrÇ\ de ;Jtmõlai;� '31 j'lneirõ d�
.1964. :'

r '

. E(uardó' Lãcetda "'dt{'Almeidã Brennand
. �\, 1 {"" •

Válério' Ghmes�; . '.� J,

Cesar Bastos Gomes
Paulo Bastos Gomes

-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CHADO

COL. o .IJORIa ESPECIAIS
MAURY BORGE� r GI LBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

é � 1ls0RADORQ
_' RUI L.0BO - MILTON f. A'VILA
ORILDO LlSBQA MARIO INACIO

COELHO MANGON,A

t

I

"1

�8 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL ,DE SANTA CATARINA NO
,

�
� ,

SETOR DOS eSPORTES

�------------------------------'----'-------------------------------------�,--------------------���--�--------------�----------�--�----
.,.

...
. I

-Lulza "Melo'!i'lj:lrOSseg_ue-com 5 jogos 1-

. .

,Flgue:ren�e no "'A�dolfo Konder"
..

'r' -3'·
'.

,)'C. ,: é���·
..:J

'

o Torneio "Luíza Melo" terá ándamen.
to na tarde de hoje, com os únicos jogos que
constituem a rodada 111lme�o- quatro do re

turno.
NESTA

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

Serão efetúadas esta manhã
,

as primeiras provag E'Hmin'dó

rias para a escolha das guarní
ções que irão ao Rio gisputar
mals um Campeonato Bradleí eo

de Remo'
Os páreo� São em número de

Sete e serão corrtuos pela (lr

dem olímpica, a saber:
lo. _ 4 com timoneiro.
20 - 2 sem timoneírn

30. - Skíff ,

PArLA RAMOS NO INTERI

OR

A diretoria do Paula Ramos

Esporte Clube está em adíanra
dos entendimentos com a do U,·

russanga F"tebol Clube, da eí.,

dade do mesmo nOme, Para a

realização de uma partida �mig

íosa naquela cidade interiorana,

'As baseS financeiras já foram'

acertadas, porém, �esta, tão s?l-

mente agora a' data da realiza

ção da partida interlriunicipl, a

mi,t(lsa.

"

AMISTOSO COM O AVAl

Nos próximos dias Os mento

res do Paula Ramos vão entru

em entendimentos Com Os do A

'vai Futebol ç:lube, tent;mdó '8

realizaçãol de Uma partida amis

tosa. Nesta, cportunidade O Pau

la Ramos apresentaria ao pú-
blko os seus jovens

q1,te envergarão a, c r,'sa da es,

•

n'
". I

"\ .

íl .. v _� u '-"

enm�·i1· ló,das
40. - 2 com tfmoneleo

50. - 4 com timopciru

i
60, - Doxhle skiff,
70. - Oito

•

V.A,Ja
/

sem contra Os ·carnlleiíes do Ca

ehoeíra q,.e derrotaram a Cu

pia' Passig �- 'Waifr�do no últi

ní'o 'Certame -nacíonal, t) Marti-
,

�. .

Brasileiro de Remo
nelli isp.utará todos os' pál'IÓS', páreo de' cc4- sem". O Riachselo ',virá:'para- 'à d1sp;"t,a '<le apenas

. \ I ' <,
.:

apenas dhputará' Os páreos de dois 'páreos: .2 setn, no qual é
4 com;' 4 sem' é skiff, com algu-, .

o fa�oritó;' e skíff',
ma, ,possibilidade. O Cachoeira

CAPITAL PALMEIRAS X

FIGUEIRENSE
Para e�ta Capital está marcado o

'Palm'eiras "versus" Figueirense; havendo
� grande interêsse entre os afi�i�nados peru
encontro entre' o alviverde blumenauense e o

alvinegro do Estreito, plenamente .justifica
do pelo fato de vir o "onze" palmeirense de
um triunfo .sensacional sôbre o líder- do Tor
neio que é o Marcílio Dias que, assim, viu in

terrompida-a sua marcha invicta de 30 jogos.
O. Figueirense, .

ao contrário, não, foi
bem sucedido 'em seu último compromisso,
perdendo para o Avaí por 2 x 1, no primei
ro clássico da rivalidade de ,64. Lutaráo time
dirigido por OsvaldoMeira para apagar por
completo a má impressão deixada no referido
encontro, quando decepcionou bastante

Uni jôgo que o. florianopolitano não de
ve' deixar de assistir.

No turno como se sabe, houve empate
de 2 x 2, com o FigueIrense jogando no redu
to ,do vice··campeão da Liga Blumenauense.

.

. Os quadros prová�eis: PALMEIRAS _'
Badê; Antoninho, Zapata, Zequinha e Gop
çalves; Jair e Chiquinho; Nanico, Barra Bar
ra Velha�Leal e Risada. FIGUEIRENSE -

Marcio (Jocely); Marreco, J. Batista (Zil-,
tàn), .Caràzipho e Manoel; Édio e Valérjô,

..Wilspn; Sergio, Helinho e Ronaldo.

o mesmo oCOlTendo, j.ossívelm-n
te com o Aldo Luz. I avorrto do

;:Ê:i�fn:��::#�;'Virtudes e Sacrifícios levam o Craque
::ll!:�:�;:::�(\�:::;"/:�e;:,.', .. "

ao Caminho "da' i:am··a "e

ria dos páreos, -IroiS é.{ favorito '
' '.'

, O [:
-r-

.'

no 4 com, dtluble·, Z com t oito
D E F' I -N I ç Ã O

•
dos se,;' méritos. E o público para o futeboÚsta, .urna ab-rta daqUe�a de poder atll�r p,':\'ante

podendo ainda triunfa.. ao 2
orgulhoso das cxcel.<1l'l q;talida- para o sucesso. grandes platéias e Ver SCIl nome

des do ídolo - saber i zelar pc . pululando nas 'manchetes dOS!Estamos, transcrevendo, nesta

trêla solitaria em .196(
I . .

LOMAYER VOLTO. A CUlU'fI

BA

,\
O atacante Lom�yer revelado

"pejo Guarany d,esta'eapital es

teve dias 'anteS dos fol!!ue� de

Momo em Curltib� tentando a

certar o sei, ingreSso nli ('oriti

ba Futebol ()lUbe equipe qUI
,

,

se mostrou interes!íàda em ,Seu

concurso.

BONGA

MENTOS

PREPARA DOCU-

O eX atleta Sbnga, alualmen
te servindo ao A:'I'aí Fu�ebol Cb
be cornO préparador fidco, ('s-

I .

tá cOlecionandd dáUo. de SUa

carreia esportiva, para, dar entra

da na Fedeação Catarinense de

Futeobl de um requeriinentó, sO
, .

licitaudo à entidàde catárillensé

0\ prêmio Belfol,' Duarte a que

faz juS.
--- �

-,..r

,'�l h'
:"i'C.� i! �� I

ED�TAL N° 2/64

De ordem do Senhor Diretor êP1 exer

cício da Faculdade de Medicinâ da Universi
dadede de Sari;a Càtarina, Professor Doutor

Ayrtôn Rober1o de Oliveira, torno público
os nomes dos 15 (quinze) candidatos apro

vados no Conrrrso de HabiJitação de 1964,
realizado nos dias 1 3 5 e 7 'de fevereiro

" ? / ''o, '

corrente:
1. Arél:rni� Ri+rrrn::l'rn Mendes
2· C�rl(ls G9hril?1 Sllrjus
3. Fp.nriolle José Fi10menó Fontes
4: Humbprto RebeUo Narciso

\

5., Ivan Fprn�ndes Salema Coelho
6. J:nwo Colla�o
7 . .J(l�(I R::l+1C't::l Ron.nassis JúniOI
8, Jnn:;lth!ln Pl1::>C'plms
9. l\1f!lTl('>pl r"'l'l()� (;::lrdoso

l

10. l\1f!l11rO Luiz Vie1.ra
J 1, l\Tr�h.,.,..to �()S Anjos Alves Férreira
J?', n"1'lm 1Vr�lina'
J�. P""lo \

A, nton;o rod!=l Monteiro'l
14, �I;1"!J'lo P�:mJo' (lp gnn7.a
1;), Yicto Am:mdinho nptn111
�"'f'l,ht!)T';!l ,.1<;> �""'111dade de Medicina,

oportunidade a parte inW,da11a
.

� ...
'

DEFINIÇÃO da repor-tagem
"Virtudes ·E Sacrtfícíos Levam

lo fiel t_ransparência dêste espe

lho, e não pormttü á, jamais
que maus reflexos ve-.ham OfilS'
car O seu brilho. Nu, "!ia,;; que

correm, o pro�js.ionali,mn de to

do atleta desejoso de : igara_r en

tre Os seuS famOSOS . strQs•.Jo

g'ar por um rgande ��lu �e d o Rio

de Janeiro, São P"lO,' Bahia'
Rio Grande do Sul '"te, signifféa

Todo craque sabe q)lfl o f"te .

-,
boI pr,aticado no Rio e -em São
Paulo oferece as melhores pers
p-ctfvas de SllCeSSU; como por e-o
xemplo s contratos í'ínanceiros..

vantajosos, 'excursões ao. exteri
or e «ma posição 1

no elenco da

glóriosa, Seléção B!:a·siJeira. O

profisSional' reconhece 'l"e tôdas

estas I perspectati,vaq, acre,cic!ã1; Continua.

jOrnais, Ih; prometem um fut"
1'0 invejável'''e tranqaílo, Eis aí

portanto, alguns d�s mllitns fa

têres cOllCque 'conta o jogadOr
radicado no grande futebol ora

sileiro. para poder' garantir;
com jUsto" 'mereciínento, aqUe,·
le renome digno de admiração e

respeito.

rgarilm OS' B arcos: Regata
/ Florianópolis Rio

,Foi iniciada na l';lanhã
'.

d!
.

OntPIl� de 5a. feira a segllflda
regata . travessia FIe danópolis

L

Riu, Dflln pcl'Cürso

de 420 milhas,

'Participam OS bare Js Pirata

UI, i!'lamengQ, .}!;pray; l:"rocyun
Sagres V; Tllrllna; �eJ�mt,c1ll c o

iate catarinen�e yara.
A largada Simból�ca d,eu-se

pOr volta das 11,00 hO('aa nas

-;imediac;ões da Po.rr.te }{,'r.dlio

LV'z enquárlto tji,e 1:1 largaaa

oficial; ,aconteCeu nas, proxhui
dades do farol de Anhato-Mi

rim, na barra da baia nOrte de

PIRATA PARTIU O MAST�O
E DEIXA A PROVA ;

O barco Pirta III Qlte era a

pontado pelos conhecedór�s do

asslmto, cOmO <Im 'dos mais pro

váveis ·vencedores da importan-

te prova, abandono" a compe

tição esta madrugada' tendo àn

vista que a embarcação teve SeU

mastr'Q partido, .<'111do inr.:ontincn
te rebocado para 'ti pôrto de 1-

tajaí. O catarinense'
, 'Va!mor

'Soarc,s fazia Pfl:te da tripulação.

ULTUlAS NO'J:ICIAS
'

,

as últimas

notícias o' barco Bernwda man

tinl�a-se' a .fren'te da comlletição
enqua.nto. o velei�o yara vinha

noS últimos postos.

D.P
70.. ,lugar - CarloS .Renaux com

17 P.P.

m' -�,.

o Craq,tle Ao Caminho da Fama'

Êste trabalho, de autoria do ca

tarlnens» Arão Tito de Souza,
foi pllõljcadlo no JOrnal d08

'JVO�tS, do RiO; edição dr lo. de

janeiro. último.
De início, uma perg-mta : ele

que' motivos se re"e�tirá a fa

ma? Já hO!ive quem eSC..evrs se

"que mais vale um

felicil\de ,d!) qUe cem

minuto de

anos de

'Transpirou a no'tícia por Cri
ciúma de qUe O treinador Lula
ficara impressionado p'ela atua
ção do lateral TenentE' do Me.

tropol, consultando na oportu_'
nidade da pOssibilidade de vir
a contar Com- o colo:f0 lateral

-

\

para os jogos do Rio-São Paulo

x x x

Falando 'a noSsa reror.tagem
sõbre a, posição do São Paul()
desta capital Com relação a en

tl'ada d'e mais um clube nO cer_

tame do Estado, disse o Sr. Os
ni Costa q"Ue a diret�:rill do seu
clube �ai Se reunir- e:ta noito '

para deliberar sôbre o assunto

Esclareceu mais o dirigente

r J E t'
· ..

,
. �, �

,: ,�,' ,fI,� ,.or ,{ go fiO x JLr
,.;. c' �berá G<:frrinch1

RIO 15 (V.A.) - � Botafoto já
decidiU atende � solicitação de

Garrincha, �mbora modif�caR(!o
um' 'pouco a proposta apresenta
da pelo craque, qUe desejava ...

250 mil cruzeiros por partida q:tr.

dis�utasse. mas qU�' Somente
ganhará 150 mil cr,uzeiros !)Or
jôgoS no Brasil e 300 Iitil cruzei

ros por, jogoS' no exterior, tudo
independentemente das, g'ratifi
cações po� vitória e empate que
forem dada� a Seus companheiros

Não haverá,mais encontros
entre o jogador, o Seu procur'a
dor, 9 banqueiro José Luís' Ma
galhães Lins e OS dir�g(ntes, do

Botafogo. pois O �ssun\P já eS

tá res!llvidO, -faltando apenaS" a,

,decisão sôbre quandO ,:ai vigorar
o acerto (não haverá novo cou .

trato), se a partir da partida q·uc

o Botafogo disputou em São

Paulo Conra o Corintians
'

011
,

"

se a- partir do próximo jôgo do

clube.

eelebridãe''
•
.Este desabafo, revela

qUr a' glória ,se torna amalga.

se'llpre, que inflúenciada por ta

'tôres n,egativos• É falsa. -, se

não e ?êmera'. - ll!nu· re1J[ltação
que' não" tcnh!l sid,�, conquistada
com ,prDficiencla e hp-ne.<tidar.l,!.
·Para � craque de ftltebf)l a fama

há de simbolhar Um ape1ho,
através do, q;,aI êle pOHa Vf\'

refletida a verdadeira ima�('m

A diretoria da Sociedade des-
j. '.

portiva Vasto Verdé' ue' Blu-

'mena,l, Vem .de ,traçar planos
para, a temporada de 1964. U

ma dás medidas adotadas P&i;t
atual' dletoria, vastov,erdiana foi

a de fixar um-teto para' o paga

il'.ento' 'dos orden�dos dos joga
dores coibindo

.

aSsim o abuso
verificado em' 1963, quandll 'lI,

gllns jogadores ganhando muito

superior a outros, apr�sentavam

atuações milito baixa do normal

sem qU,alquer explicac�".

\ x x x

Com 'a fixação do ordenadO te

to �o Vasto Ve:.;de, surgiU Ü"

pronto o problema para renov:l.

ção do dedicado jogador Sararil
O jogador não deseja renov�r

Seu contato nas bases teto' do c11l
I

-

be razão porque o 'aludidQ profis
'ional poderá mud'ar de c1ub.c

be e mmanter Sarará em 5,,'1.

embora haja. intere". do clu

fileiras.

x x x

I

.0 Palmeiras, através de sua

diretoria vem de conceder "In.
,

perío.dn de descanço ao seu, a-,
tacarité Dinho, eX titular da eq"i
pe esmeraldina

Com isso esperam os. menta

reS do vicecampeão blumenam'll

Se que Dinho Se recupere total

mente do eSgotamento físido

qUe ao. q;,e parece (c�tá acom,,

tido.

x x x

do São Paulo que o seu Clube
é de parecer que não E.ja intro
dllz,ido ó sistema de disputa pa
ra o aCesso e descessO, já que ()

último colocado do estf ual deve
rá ser rebaixado com a subida

autoinática do campeão da pri
meir1 divisão.

li: x x

Até o momento nada fiCOll de

cidido quanto a transferência
do médio :Nelinho para oAvaí
A fixação do pTeço do pa"se do

jogador em 500'mil crUZeirOS .es: .

tá sendo o entreve, devendo os

dirigentes �aZ1trl'as apre'entar u

m" contra popósta ao Barroso.

. x X x

, A dlrétoriá do Metropol tS Enconíra-se· nesta Cr pital •

tá
\.

lntere.sàda em contratar jo�ador Wander, que' jogava ps
mais \ .;lols· ou trê$ valores para lo Palmeiras de BIv-menRo, B

refoti"" � eqúire na,! proxhnas ' I que atuallll�nte ,.sti em co.lItratO

disputas . .n. ea�peoÍlat9 'estaduat ..tendo e mvisa a rescinsã� amiga
quantia teftta,�hroeza' de eoo velo Wand�r pretende jogar ne$

seguir • ,tfracam'be�ta-
I

ta capital, por 'qualquer agre..

dual,,;,Mt f 'é'íl f. tê \l�, iY "

m ação, desde ,que haja: intere,·,
<:onsêguido. ,pel� :Ac,!,ai'

" ,

r pór,: .p,arte Jlos, e1ubeS, do, contrá -

\ Clubé., tôd��.· CiS't:t adOr .I',i:1Ii irá ;.Paf
.

�;',;'�e")ofide�"
&t.óa..... "1)'\jtié� í\ _

y;' ';q '''PI:' .,�.' ' ,,� ,

��- �l -

,

b�_' à
"

de

A CI�ssmcação do
Torneio "tuiza' Mello"
Quando, o Tornei.:> L'lÍza Mr�

lo atinge a sexta ·,roib do l'e"

turno, que ser.á realizall" na tllr

de do próximo doming'.l, eiS co

mo Se apresentam os clubes na

tábua de eIassific�ção )lor pen
tos perdidos:
10. lugar - Marcílio. Dias com

5' P,P.
20 lugar -' Caxias com' -8 p.P.

30• ,lugar - AvaÍ e BarrosO cÓn�
11 pp�

40. lugat - 9l�mpico e Améric!\
c6m 13 PP .

50. lugar - Figueirense
14 pp.

60. lugar - Palmeiras Cont 16

com

80 lngar, '- Pa:ysnadú com 20 {l,p

AVAl' EM BRUSQUE
Na etapa de hoje, o Avaí, deverá Ir até

Bfusque" o que fará às pririleiras horas da
,manhã, para' dar combate ao esquadrão do
C�ube A. Carlqs Renalix, péüúltimo colocado
e � quem derrotou aqui no turno por 5 x 1
um bom encontro que os brusquenses' verão,
falando�se que Cava�Jazzi e Rogério; que h�

,

dias 'treinaram no Grêmio :pôrto Alegrense,
àgradando ambos, \ estarão a postos no esqua·:
drão campeão da Capital que ocupa a tercei.,.
ra �olocação no torneio ao lado do Barroso ..

CLÁSSICO ,ITAJAIENSE
,
Em Itajaí haverá, o clássico local Marcí:

1io � Barroso que no turno empataram sem

ahp.rtllra de escóre' Um compromissÇ) bem
difi.cil para o Hr1pr que atuará em seu estádio.

,DEMAIS JOGOS
'

.

A rodada será coMpletada com os sec

�Ujl1t�S ,encontros: Améd;'a x Pa;s:mdú em�, .,

.Trúnville, e Olímpico x CaxIas, em Blümenau.
No tnrno o América venceu por 2 x ,1 não. '- ,

tepc10 skJo efetuado Olinipíco X Caxias ,no

campo dêste.
-

..

Para o transporte de suas cargas e encomendas
de Bero Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Curi�
tiba, Pôtfo Alegre, Pelotas e"Rio Grande. '.

Expresso Florianópolis
MATRJZ - Rua Francisco Tolentin 32

Telefones '2534 - 2535
Florianópolis

E agóra mais um lanramento da- sua empresa: !""""."="��

, -RESEt�:HA DO EXP. FtORIANÓPÔ[IS \

�tíe}iseQ;uh'ââ' �jís'âbiiJÕ,ide'lâ::'Rãôr:·�,·,·hj�;�;:�i,

13 de fevereiro de 1964

Bel. J(hão Carlos To1pnt11\O Ne�
Secretárig

D...<:>f n�". A,j"'�r'"
Dixeto�r em, ex""""'" lo.., ,..

Roberto

......_-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"'ASJIJNGTON, - O' govêruo prodato, para 'Cuba., , ,.

Fara para levar a prátzca onteS bem informadas con-,
,e prep,

,

d' positivo do Congresso" firmaram hoje êstes, plano•• FUn
m

Is - .

"

tabclece que não se dará 'eiol)ários do gOvêrno índtca-am
que rS

"

'"d:l a' nenhum pais cujos na- QJle p()sliluelh instri,ções de 'não
81

aviões transportem ar_ deixa! fll'trà:Í:' n�nh,;ma ití.forinã. lios Oll (
.

I

\ri htoS petróleo ou outros cão ,sôbte o ptojeto, até ,que
Jl1n r"

�
'.

_ �

11inistério de Ed�éação e Cultura
Universidade de Santa Catarina

Faculdade de .,Medícin�,
"

EDITAL N?'31ti'4
�. '. -

De ordem do Senhor Diretor em exerci

do da Faculdade de '.Medidrta da Universi

dade de Santa Catarina, Professor Doutor

Ayrton de Oliveira, ê':d� conformidade com

o' Regimento Interno .desta. Faculdade, esta

rão abertas, na Secretaria, no período de li
a 2'9 de fevereiro corrente, as inscrições ao

Conc�rso de Habilitação, em SEGUNDA

CHAMADA, no horário das 7 às 13 horas.'
de 2a. às 6a feiras e das 7 às 12 horas, 'aos
sábados.
Os requerimentos de inscrição deverão ser

acompanhados, dos documento(S exigidos pU;,'
,(

lei, abaixo \ especificados: \

a) - Certificado de conclusão de Cur

so Ginasial e \C�legial (em 2 vias sem uso (12

cárbono), com firmas reconhecidas;

b) - Fichas modêlo 18 e 19 (em 2 vias

sem, uso de carbono), com' firmas reconhe-
cidas; (

'c) -,' Certidão de Nascime�to, com fir
ma reconhecida;

d) :.,- Atestàdó d� Conduta, com firma

teconhes.:ida;
e) -, Atestado de Sanidade Física e

Mental, com firma reconhecida; \
,

'f) -' Título de Eleitor ou :cópia fotos-
tática autenticada;

g) - Carteira de identidade pu 'cópia
'fotostática autenticada;

h - Certificado de Reservista.ou cópia
fotostática áutenticada;

i) -, 2 (duas fotografias 3 x 4;
j) - Abreugrafia (com resultado' nor

mal), expedida pelo Departamento de. Saude
Pública de Florianópolis, ou de órgão oficial
.do' país, cuja data de validade' não poderâ
�er inferior a de 20--11-63, com firma reco

nhecida.
A exigência da letra "a" poderá ser' su�

prida. pela apresentaçã� de diploma de curso
�uperior, registrado na Diretoria, de Ensino

Superior.
O concurso, que constará de prova es

crita de Português, Física, Química e Biolo

gia, será realizado a partir de 2 de março
de 1964.

o Português é considerada matéria de
� caráter eliminatório.

E' de (dezessete) o número de vagas ::l

serem preenchidas.
'. Secretaria da Faculdade de Medicina,

,13 de fevereiro de 1964.
��,?,;;::;

Bel. C�rlos Tolentino Neves
Secretário

Visto: - Prof. Dr· Ayrton R.oberto de
Oliveira Diretor em exercício

18-F

I
....

,.

seja eXIledido um comunicado '0'_

fieiai, posiivelmente amanhã.
Alg'uns dos países que mantêm
re1ações' comerciaiS com. Cuba,'
mercantil naquela i1h� convi é
ou que procuram Intercâmb!o
o caso da Inglaterra, não re'�e_

berão ajuda exterior: Fonr-s do

�ovêrn() indi�al'am,' em
-

-várias

ocastõ-s, Alie estão obtendo mui

quelag �mb"arc'\çõe; -q,;e prome

teràom lião voltar a entrar em

�egociações COm Cuba. o fuu

cíonárto de imprensa do Dep.a',·-
t '..,

}tal1l.ento. ,d.e Estado, �ichard, I-.
Phttltps, 1isse hOje aos jorna-.

listas que O gIYvêl·�O. está es�u
dando agora o díspo-ítlvo : do

Congresso., que entrará em vi

gor à meia-noite de hoje e se.,

gundo o qual alguns p,aíses p"r I
d-rão a aj'uc1a norte-americana

to mais cooperação das nações
amigas do que Se teln Conhf:C!

mento, de Um modo geral. \Vas

hlngton eXf'rCe sôbre tais paí
SeS a pressão que Il:1e' é pos-ive]

,

\ '

manter'l segundo...se informa".
, Sir .Alec Douglas-Horne pri-

,
. ,

metro-mínístro britânico, maní

fe,itou ontem claramente em
, ,

,

1\Tashington, que \ a Inglaterra
não pratica o boicote comercial

e q;" tem o propósito de convl-

devido a qUe sevs navios Oll a

viões têm seguido para Cuba.
Phillips' não _estabeleCeu um pra '

zo para' a .suspengãn dessa ,aju
da. J!:xpre�f0.r que" de eontormí
dade com a lei às iilltoridadcs

,

ru>1ie-americanas agora estão

determinando Se Os países in

'teressados adotaram as' m ed'idas

adequadas 'para deter, o' tráfico
a Cuba, e 'as decisões, fi:náis s·?-nuar comerciando Com' Cu,ba. A,

poÍítica dog Estados - Unidos

ql/anto aO comércio com C"ba

contínua sendo firmemente 3; 'de
íi!Õlamento do regime de Cas -

t1'O e sustenta a crença de que

frutos. Além desta política, OS

tão tomadas COnsiderando

dando

E,tados Unidos estão colocaudo

na lista 11 egra todo navio qUe

tocar cTIl portos cubanos. E�n

nóvembro passado�1 chegou a eS

tar rr g'htrado na lista negra

Dellartamento de Estado ':', con-
um tlotal de 340 navios, ma.s o

('ordÓn rIU retirar d� mesma a-

I

l BOLA MAIS PflllFEITA 00 lIRASlL -

•

Sindicftos' dos Arrumadores
,

..,

de Florianópolis
Séde: - Rlta Conselheiro Mafra :n° 175

EDITAL N° 2

rie

rie

rie 107a.
PARA O CONSELHO FISCAL

Zeferino' Silvestre Ramos - Carteira Profis_ n° 16.493 -

Série 58a.
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Calixto Manoel Vieira - Ca�teira Profis. n° 15,416 - Sé-

rie 4a: '�I_'�N

R"childes Lúcio da Cruz - Carteira Profis. n° 30,699 _:
Série 4a.

Atl"ide Jose, Laurentino
Série 107a.
CHAPA - B

l Càrteira Profis, n°
,
\

, "

4,683

PARA REPRESENTANTES NO CGI;.{SELHO ,DA
FEDERAÇÃO

Fridolino ,Xavier da Rosa - Carteira Profis. n" 22,703 -

Série 4a. --�

Reduzino Farias _:: Carteira Prol'is. n° 5.474 - Série 58a.:
Gurupi Joaquim Tasca - Carteira Profis. n" 26.�26 -

, f$érie 4a.

SUPLENTES DE REPRESENTANTES NO'CÓNSELHO
DA FEDERAÇÃO
Antônio de Oliveira - Carteira Prefis. n° 6194:< 501'ie 58a.

Zeferino Silvestre Ramos - Caiteira Profis. n" 16,493 -

Série 4a.
Fica .aberto o prazo de 3 dias para oferecimento de im

pugnação contra qualquer candidato.

Florianópolis 16 de Fêvereiro de 1964.

Demonstenes Tzelikis :- PRESIDENTE

:,a, '

, .

"
,

I10r caso. Phillips observou tam
'b�i'.t que 'se algum país violar a

proibição! poderá ainda Cont'Í,

n1{ar obte�do� a ajuda norte-n._

,niericana 'se, o presfdcnie deter

minar. que a ajuda, é importan:
te para a segurança dos Estu-.
dos Unidos. Os funcio-rárío, 11.,

�iantaram que OS navios e avi

Ões de 16 países estão trafican

do com Cuba, Dêstes, disseram,
Sonl(.nte Seis reCebem c:.-juda dó'.,-

Estados Unidos e serão afeta-
doS pela prôzbícão legislativa,
Dêste grvpo somente três, Gré

Cíli, Turquia e Marrocos, obtpm

uma ajuda considerável, Ú dís

pesttívo do Congresso foi in

cl,(ido na Iegislacãc sôbre ajll
(la exterior por proposta <los

',- "\
legisladores que rlesej am a for-

mação d� Um bloco ccónômi�o
mais hermético com relação ao

regime de Fidr! Castro.

caso

DiRETOR DE SO:::IEDA·
DE ANOITn.1A: - Pura o

connecímento dos ínzeressa

dos, vamos tr2nS01�\ er um

artigo r do dr. Fernando Ca

margo Dias, do IAPC, no Rio
Grande do Sul.
"A situação do diretor de'

sociedade constitui matéria

das mais interessantes e que
tem despertado sucessivas

polêmicas e divergências em

fim.

·8 ciedade .. Anonima
,

ENDERECO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Servicos de cargas e encomendas e�tre São Paulo - Santa Catarina -e Porto Alegre'

São Paulo Rua João Teodoro: 679 - Curitiba �v.. .,
'Iguaçú 2117 - fone t.2171.- Pôrto Alegre Rua 7 de, Seteplbro. 691

,fone 1479 :__ Ar;'ira,ngpá

/

IReside a discrepânda na

maneira de se conceitl.'ar o

aludido diretor em suas re·

lações com a emprês::t.
, Argumentqs se enfileiram
em lados l;tntagônicos, c>,tda
um defendendo com' energia
os seus pontos·de-vista.·
Não reavivaremos, aqui,

tais discussões, buscando
concluir se o diretor de so

ciedade anônima é emprega·
do .ou empregador ..
O que nos convida ao co

mentário,- dentro da ,nature
za 'de nosso trabalho, é o e·

. �,.ç�� xame da situação-do diretor

da soqiedade anônima antJ

I t
- a PreVIdência Social, isto é,

, Em curm_)r,imeito ao disposto no Art. 60 das ns rucoes .....

- .. . '-' . "" '1 .. """ ..." "'I'''' ff :. ,'S@ deve. êle_eJ.ilntriliui" com.o
balXá.ela� 'p'�lp ,�t n:"'l'la Tt'r1msl'.ena n° 1"',6 (';e H>/l" ;-,7, La('.Q d d-,'. _. .' emprega o ou emprega ar.
do conheCImento dos mt:eressados a re>laça:p dos candIdatos .

,

constantes ela CHAPA UNICA, registrada no prazo legal
'

A matéria é atual, face re·
para concorrer as Eleições qu'e serão reali'zadas neste Sin- cente vigência da nova 1e-
dicato no dia 1" de Abril próximo,' já anunciado em' edital gislhÇão previdenciária e, no-
anterior. tadamente, pelo grande nú-

.cHAPA - A
mero de interêsse em Jôgo.Para Diretoria. São inúmeros os casos de

Demonstenes Tzelikis - Carteira Profs. n° '12,361 - Sé- empregados'antigos de em,
4a. prêsas guindados· à condi·
Redúzino. Farias - Ca'r,teira Profs. na 5.474 - Série 58a. ção' de dir�tores, muitas vo,'
Guripi Joaquim Tasca - Carteira Profis. n° 26326 - Sé- zes até como prên:io', C1..,-
4a: trossim, é de se estr r' :'" �.

Antonio de Oliveira - Carteira Profs. n° 21.389 Série 4a.' to para a dispàsição c!egu'a.
Arosni Hass - Carteira Profs. n° 11.695 .= Série 58a,

_ mentar que só pel'mit.f. p� "'3,
SUPLENTES DA DIRETORIA
Ioni de Oliv,eira - Carteira Profis. n° 4Ó.:t:1.5 ..;;..., Série· 58a.
Enio Gomem: :",dilha - Carteira Prafis. n° 61.943 - Sé,

rie 58a.
•

Orlando Lehm�lhl - Carteira PrQfis. n° 233 :-: Série �a.
Amaro Marques V�ieira - Carteira Profis. na 39.381 :.._

Série 4a.
José Cláudio da Silva � Carteira Profis. n" 40.056 - Sé·

os empregadores, a altera·

ção de base da contrib:lic:flo
df' dois em do;s anos, Em,'

quanto que: Dara o E' r' J"

gado, essa altera.eD,o pr -1'3 :'lo

correr mensalmenle.

Casos há, ats,\eO::TlO co;,;-,>
cernas, de s'')cieda(;,es 8iJ.0rj·

mas que estar·ele<'&.aih e.'l

sessões c:e ASSB�'D,b13ia G;;r 'I"

que 01' é.3U3 dirBtores são
considerar1 J3 como e,'TI'1re·

gados, pC"a to,ios os- efeEos;
inclusive ante a previc\1ncia

,/

Social.
Em suma, a matéria é j.

nesgotá.vel. Cjrcunsc:eV2rrlÔ
la ao angulo já flS�iD:1lado
/ diretor ele, socied8c1e an'bi

ma ante, a' Previd3ncia So·

ciaL
, O art. 5", 'dá Lei n. 3 W17,
ao relacionar �os segurados
obrigatórios das divers�s

instituições destaca, em Eeu

inciso ·III: "O� ti.tu'a"es de

firma individual '} qiretores,
sócios gerentes, sórlOS soli

dários, sócios aUbr;stas, só·
cios de indústrfa" de qual
quer emprêsa, cuja idade
máxima seja no ato da ins-

crição 50 �nos". /

Tal disposição é repetida
pelo inciso III, do art. 6°

do regulamento aprovado

..
-

\
,.

pelo decreto 48.959·a, de 19
ce setcmcro de 1930.
E a prLdé,ra manifestação

oue se encentra e onde se

:-�a.ssIl'icam :.08 diretores [un
to com aqueles que são tidos

, «omo empregadores, na' le

:? ,slãção previdenciária.
Por outro lado, o mesmo

re�' .�, e�"o em seu artigo
226, ao discriminar as con

tribuições que custeiam a

Previdê cia Social, inclui
em seu inciso IV "Das em

prêsas em geral, em quan
tia igual à que fôI' d evicta .

pelos segurados �mpregartos
e eínpI'egadores, por seu in
termédio {ilíado ,'à previdên
cia social.,.
Finalmente no Capítulo II

do Títul:J V, o já citado 11e·
, guIamento, ao definir "sa·

lário de contribuição previ
dGnc�ária, precisa êle que:
a) para os contribuites ina·
tivos será êle charnado "sa·
lário declarado"; b) para o

trabalhador avulso, e' o "tJ'a
balhador autônomo", "'la·

lário-base",; c} lJara os segu·
rados

'

empregadores' e os

. {'p-"nl1:Bt;';OS -\ "�::HáriDs ,de

inscrição".

'O hnportante é assinalar
que ao se referir a "segura
dos empregadores", o ind
so U, do artigo 239, define
os expressarl1cnte, 'ao coJo-.
car logo adiante, entre pa
rG'1teses - "r.rt, 6°, ítem 'Ir""
pna 'precisar, deIi.nitilramer,·
i:e, t, 18m deve Iser incluido
Il" cJnn,eito de emnreg-ad0r,
E :J_ 3niso 2Ji colccado é,

jt:....,t�.1. ;,e_1�·.e, aquele que in�
,,;a1:1':8f.· e citamos.

tC1S càI�cl.içõe3 e à vis�

hj·'::
L. 1 .' �(. �

........'; �Jcjpj, os dire�
�', ;ll1'!'êsa, linp,lusive

;, )�.ejades anónimas,
�_. ::,�,,;.:��c;rr.dos como' em-

T'lopen:nte, assim, qual-
c.l10r pro7iclül"j:: tO':'P.,ada,
inoIE'Si"i6 rnr a2';err:biéia ge
Ih:S, c0nV';;.r.ii.tr..ndo tal prin
c:'pio 8S�e--:.�;e per atentar

contra expt6SS'l disposição
je,gaL ,

Ol'i cli,e�'0res, conio os tio'
tn1é1rBs' cl,) fIrma individual
e os s( ..::'8 de qualquer con- '

di�[\O são co:c:\siderados ,co

r:JO G''';:- Jregad<?res face à

P""··',-)çncla Social.
"'li' "r('�i'�ão co;npulsória,

uo" f?:,-�'''' c;,'" ohrigatorieda- ,

cJp �;, ""''',d''' "r,'q, Lei 3.807, es
t-i nC!3, r,70'cionada à ida-
0(' é,e 5Q an)s à. época da fi
F' ,,:.i\o.
E o SBU "salário de �ns

crjrão'" que é base de sua

pbntribuição está sujeito às
normàs previslms no art.

240, do regulamento aprova.
do pelo decreta 11. 48.959·A
de 19.9.60.

,Isto, porém, é outro as

sunto ...

EDITAL/
INSTITUTO ESTADUAL pE EDUCAÇÃO "DIAS VELHO"

Ano Letivo 1964

1. MATRICULAS
HORA - 9.00 às 12.00 horas

CURSO GINASIAL
DIAS - 19 de fevereiro -;- 4as séries

20 ele fevereiro - 3as, séries

21 de fevereiro - 2as, 'séries I
22 ele fevereiro - las. séries
CURSO CI'E,NTIFICO" GLASSICO

'DIAS ;;:_ 20 de fevereiro - 'las, séries
21 de fevereiro - 2as, séries

,22 ·de fevereiro - .las. séries
2. TRANSFERENCIAS

.

HÓRA - 9,000 às 12.00. horas
DIAS - 24 a 29 de fevereiro
:r. EXAMES DE SEGUNDA EPOCA

INICIO DA.8 PR0VAS - 13 de fevereiro
'i i\NO LETIVo - ('
INICIO DAS AULALi - '1 -18 marco de 1964

,

Oh"ervações: No ato da matrícula é necessário a apre

sentação da cade:-neta. As '_AY...AS de Caixa Escolar ficaram

assim fixadns:
,

("'t"so ginasial: Gurso n:::mal: - Cr$ 500,')0 '

CU" '() eientífko: curso p1ássico - Crf 1.000.00
O ,número, de vagas é 1imitado para todos os' CTJRSOS

e em t0rlas as SERIES , .�
Florianópolis, 16 de ,illneiro dr' 1 qf'i�

Rosita Dittrich, secretária, - Pedro José Bosco, diretqr
20·2-64

E NORMAL

AnxWar de F�rr!tórr()
"'"

PRECISA-·SE de RAPAZ ou MOÇA
\ .

com prática de serviços gerais de escritório
e 'seja bom datilografo' (a). CartRs de pró
prio� 'punho' para a Caixa Postal 455 _'_ Flo-

"ríànópolis.
.

16-F

a

Mrn�stér�o da Educarão e Cultura
_1

Esco!a Industria! de Flor�anópolis
.

/

EDITAL
\

De ordem do Sr. DiretQr-Executivo,
torno público que as matrículas par� os

Cursos Ginasial Industrial e Técnico Indus

trial,' estarão abert�s nesta Escola de 13 a

20' do corrente mês, no horário de 7,30 às

1). horas.
Par :"l1gresso ao Curso Técnico Indus-

trial (2° ciclo do Ensino Médio), cuj(l nÚ�é
ro de vagas é limitado a 80 ,(oitenta), os

candidatos deverão apresentar, no ato da

inscrição os seg�intes docurnentos:'
,

a) Certificado de Conclusão do 10 .eiclo-

do Ensino Médio. /

b) Atestado médico passado pelo
D. E. S. P.

c), Atestado de Vacina passado pelo
D· E. S. P.

d) Certidão de Nascimento

e) 6 fotografias 3 x 4.
�

,/

,

Florianópolis, 7 de fevereiro de 19,64

Glauco Rodrigues Corrêa
Secretário

Antônio Pereira Gutierrez
Diretor-Sub�itut(l

16-F-

•

I
,

I" ,"
) 'i

,

R,,� P",rlr.(' RomSl' 5"
TohH'ilti! Rua AbdoD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



R�O 15 (OE) A partir de terça feira,' os
ferroviários que integram o sistema da Re
de Ferroviária Federal vão entrar em gre
ve. O movimento, atingirá todos os ferro
viários do pais, é visa a adoção de tabela ú
nica de vencimentos para todos os servido-
res. ( /

Congresso J\dven_tist�
Realizou-se em .Bom Re": 'da- entidade, procedentes- Past6�".&.;P4',M�tjson.,'� George Eduardo Stacey, ato

tiro, s.c. nOS dias 28 de ja· dos Estados Unidos, Utu"{ qualifbJ)}pbr'�4q,. ,1iíie&,,;':Ínist êste que representa a com

neiro a 1° de Fevereiro, a 4' guaí, S. Paulo, Rio de,::Ja��� sio�io :n,aaÍq�ifStià�;)nÉÍn;· "plet� entrega do individuo
J_. • �. -t1(' ,

. � .• -: r' l' -

Assembléia Bienal da Igreja neíro e de outros Esta�os(' sag�ils� al����:�eva�,*�senf ao .servíço sacrossanto do
Adventista do Sétimo Dia. representando .: a '�?'re���:,:; tid�iespl;tü!lJ ��s:;��e��!"�� Eva?gélho �e Cristo" an�es
.Compareóerarn represen-, mundial, SID�' ',Amen'caqal(, ..

vetàm TCEl'S�����e..,,·,prátIca�, porem, tera que evidenciar
tações de tôdas as igrejas ,União .Sul BrásHeirai;i-'�d�� p�g�s da-git' �i):Vô��;(,);!a,,� pelo tn,tbalho e pela, vida a

do território' Catarínense, Igreja Adventista -: d�.:ISé�if t�nsfor' \j�.pi.et;�iEla.�:r:a 1'>�?ba:çã,O Pr�� êsté elevado
além dos pastores e líderes mo Dia, destacande-se ;�' vlâa ga �e" aceitam'se," mISter. :� ,

,

'''�''
-: ��c;risiiã t( ,L

\

-'-"> <:' 'Estivera�'._presentes o
+ \ (1. 'Daià 5'imlsertÍSíéias ' orador e o quàrteto dá. Voz

', 'for �:�
.

.

,'��, reià\ó- : da Profecia que- víerarn tra-

·'rios'-·, rs�'a'tividadfls ' zer sua inesquecível colabo-
.- ..... J'... ''ltr. " • . _

,-

dos �l(:l:v��tl�t'RS:,:hmostrantl() - ração a êste magníríoq; con-
: o' 'pr'ogi�'&$�;-' ,dds <,iois):,1ÚÜ;' grasso através de �;ElUIi ma.

+8 anc1�"-:;.r;:� ��tor._.,,}ét,iil��- ravílhosos cânticos, :���beni
, ,cremai,

,

assísteneiãl- lh���,v.i(ri- ,·come pela 'palavra "�I?,_�lJre
, gelístico, em terras ,,' ,'éatáh: lucída e esclarecída.>- Q,0 Sr.
nenses.

,
Roberto Habello. "

,,'
,(:

Foram por sua vez, esco, . r Estiveram presentes o ora

Ihidos os novos oficiais pa- "dor e o quarteto da Voz
ra o próximo biênio, sendo da Profecia que víerarn tra
nomeado para Pastor Ge- zer sua rnesquecível colabo
ral, _' o Sr. Arnaldo Rutz, ração a êste magnífico \

con-

.ro qual é filho desta terra e .gresso através de seus ma
exerceu o mesmo cargo por ravilhosos cânticos, bem
6 (seis) anos no Paraná), como pela palavra sempre
bem como os seus secreta- lucída e esclarecida do, Sr.
rios.

'

'

Roberto Rabello.

Queremos, destacar as .Apõs êsses quatro dias de
reuniões especíafs para os �-:'--;·-----;--�-------'--',-__;-',-----"';_--------'---_:_--_..:..�I.

;�= �n:�::::' ��;� Adhemar R,ornperia ,'C,.omrimentados pastores e pro-
�:(essores.' -

pomo ponto culminante
do Congresso, verificou-se a

cerimô,nia de orden�ção ao
Sagrado Ministério pela im
posição das mãos, do 'Sr.'

D'�ESTADO,

, O I'IIALS AN11GO DlAllIO DE �Mi1À CArARIMl
' •

Florianópolis, (Domingo), 16 de Fevereiro de 1964
----- __ o

• ..l.. �

Reoiões e éircunscrice6S escolares
)

no�oDia 18 do corrente, no

destacamento de Base Aérea
de Florianópolis será rea-,

lizada a solenidade de pas
sagem do comando daquela
unidade da Força Aérea Bra
sileira.
O Ten. CeL Aviador Mar-

o Governador Celso Ra- .

n.,.s, assinou decreto na

Pasta da Educação- fixando \
as Regiões Escolares de

Educaçüo e as Círcunscrí

ções Escolares que as inte

gram 'de acôrdo com o qua
dro publicado no Diário Ofi- \

cial de 13 do corrente, sen-

"

Bas-e Aérea tem

Ao que fomos informados
vai subir o preço do leite

nesta capital. O litro que
, vinha sendo vendido _3 70,00

do que a distribuição -dos

educandários afetos às Cir

cunscrições Escolares do
mesmo município, para efei
tos administrativos ficará a

critérios dos Inspetores Re

gionais de Educação das

respectivas regiões.

comandante
cela Bandeira Maia passará
as funções de Comandante
qa ":8a$e ao Major Aviador

Francisco José Guimarães
! ,

Coreíxas.: A solenidade tem

o seu início previsto para. às Quarteto
10 horas.

da Voz da Profecia que se apresentou em.Bom ,

Retiro no Congresso Adventista

cruzeiros passará
8'0,00. A domicilio

a custar
o preço

Presidente da Usiminas vem a Floria
nópolis afim ne pronunciar Conferência

Deverá chegar a Floriano- mas do Carvão e da Side- 19, seguindo para a regiao Companhia Siderurgica Na

G-asolina \ e, \
d'erl·vados -ter'-��:'��:':�����::'�Uco�� :�::::POIi.'��;:::'o·�: ����:.::�:��'li:!::!�: �:;�:i��!;:�:':�:.��i�- �ara vWmos _ J .

��;��ç�N::�:7. Aumento -das Anuidades 'preç'os, u,nif.ormespara o próximo dia 19,"de- \,

I
'; -'

M"" t �as C�p.ms .

;:�Op:,:,t,;,:'n;_: �:_\� p��: co ares -preocu a InlS:o, t,:'�� ��:� N'Y�G�:�� Nu'vo"M'1'fll"mo' vira"ftl>a":ts" c'e-do-,',';"".,
lb:IO���iO���) C\o �e��o

ras, tendo pot'do()B.l o Pg_iá, . , ,

d d
,.,

'

l'
'

" ,es't-á elaborm'ldwestuct08 a
cio das Indústrias. RIO, 15 (OE) - O Minis- de "Sali!.tos, afim!le ave ri- ,�s os gmaslOS e co egios despachou favoravelmente o dE- estabelecer Pl'.eçostrn dÇl. Educação sr. Júlio guª,r, a situação das anuida- locais, O Ministro deu ins- pedido do Ministro da Agri RiO, 15 (OE) _ O serviço formes da Q._asolina e ou
Como se sabe a USIMI-

h
.

_.

-:-_' • t,ruções ao 'presid,ente do 'I
"

,
,

d C � mbR.q"i designou oJe ' , cu tum Osvaldo ,Lima filho ,de estatística, da previdên- ganizadas pelo SEPT não derivados em todo r):��,:��::����:a :b::�� .�:". '�:�;:i: :.,;n!�::: 0'1" 'I a c·
..

r iAl o vaI ;�":��.;;:;t��t�U��,c��:.�: �:::a ';�;:'�Ui�:�:�'i;: �::md�O t;:'�:'�O ta�: ��� �:;:'�:oe��:'�u��:'?:,,: ;':�':,�:i�:n�;e� ���:
.

aborda.r, o tema "Os l:'roble- bilidade, para Hem a CIdade
,

,

. lhões de cruzeiros para, a novos- níveis do salário mí-, ZD na decretação dos 'novo-i> senvolvimento 'por igual,"

� "'" t O' R
de ensino 'em 63, e se não Bahia e quinhentos' milhões ,nimo em todo o País. A ·ma, ni,;eis �alariaís. Ah1da hoje ecollomia do país. A info

t:',.us',-tar m:3i,s-c::lro em �pol,l·t.,' uni. ,as .�r" .. ,,'
estiver sendo respeit�do'� o p�ra"Minas Ge�ais.· Essas teria deverá �er imediata- �" 'mação ,é do presWente �le ite v,a i \i,

_

lU[U r., ..; II b U recente decreto presid'êncial verbas serão utilizadas em mente submetida ao presi- esses i1iveis pod�ri1o ser di- C::onselho Nacional do Pesôbre 'a matéria, deve�·ão' aJ!enc:!�mento. aS populações dente õa Repúblíca através vulgados sendo iIJiundados 1eo, Ontem, o sr. Carlser usados os recursos ex- assoladas 'pelas recentes' do nÍinistério "do haball',v. , segundo (> diretor! da SEPT, Meireh�s piestou Clepoimen-tremas nêle prev�stos para inundações, 'dos dois Esta- Porta voz presidencial in- d quantum gue vem sendo to péra'l1te a comissãoo seu fié! cumprimento: dQs. ,,'
r' , .�I ri'" " l-'1::II"',

'

formou que as tabelas or- ptlblic'ado por certos 'org�os pecial sôbre assuntos
"

,. ,

;
. '--) de imprensa. petrólep, durante 4

Hl)� teattó�,"�I� nTel��i�ã�1/

será de 90,00 cruzeiros.
,

,
.

-�-,�'--

Desapropriação' sai em março
RIO, 15 (OE) _ O Presi

dente 'da República
I

mani-
, festou dispbsição de as

siTIar n� primeira semana

de março a minuta do de

creto sôbre desapropriações.

O documento, f.oi ontem en

'tregue ao chefe da Nação
pelo Superintendente da '

SUPRA, ;sr. João Pinheiro

Neto.

Meta lua foi ádiada' pelos EUA
CABO K'ENNEDY (Flóri

da), 15 ·(OE) � A ,Adminis
tração NaCional (' ,tle Aero

náutica e ESP�Çq, anunciou

o adiameIltp, do �envio para
-------1 -+-----'----

a lua do "RAN-satélite

GER 7", que deveria ser

feito antes tio fim do mês.
A nova data do lançar:n�.nto,
ainda não foi fixado;

\ EUA vai conceder asilo
-

a oficial russo
WA:SHINGTON, 15 (OE)

_ Os EE.UU_ estã01 dispos-
•
tos a, concec;ier, asilo políti
co ao ofrcial da Polícia Se

'creta Soviética,
- Yuri �os

senko. O Departamento de

Estado informou que a de-
''f'

'

..

cisão do Govêmo foi toma
da após a entrevista em

que Nossenko afirmou, a

um funcionário
,r

da embaic

:lffida' soviética' �em Washing
ton, de que, pretendia per
manecer nos EE.UU. '

"',

Um colecionador politico, EM BILHETE AO NOSSO

DIRETOR;
"Em 1956, logo depois de deixar o

'

govêrno, o ilustre

'senador Irincu Bornhausen enfeixou seus dis�ursos num

volume de cc'rca de 500 páginas. sob o título DISCURSOS.
Há. nesse livro, uma OMISSAO jJlexpli�ável para a fi

nalidade HIST6RICA da publkaçã,o dos discursos de um

GOVERNADOR: dele não constam os quatro discursos do

governadur, )li:oJ'er�dos nos 1", 2°, 3° e 4° anivfrsários da sua

administração, respectivamente a :'11 de janeiro de á2, 53, 54

e 55!
.

pór que? Não seriam esses pronunciamentos' os que

mais espeeifieamente deveriam es�ar no livro?

filucm se ,der ao trabalho de procurar, nos jornais da

época, os ql!latl·o discurso�, depois de o,s ler, terá de i.nJedia·
to a razão pela qual eles se tornaram IMPUBLICAVEIS

COl\'IO EI�EMENTOS HIST,ÓRICOS. porque neles está a

ica, ,do imenso fra<";:usso que
de si a 5,6."

"

,

RIO, 15 (OE) - Ú Depu
tado Bilac Pinto, pl'esidente
da UDN, distribuiu nota em

resposta a lJalest.ra feita no

rádio e teIevisão, pelo 'chefe
da Casa CiVn :rl�i' ��esidêh
cia da República. Afirmar�
que sôbre it' denunciada
COnSlJiníção db Govêrno,
apresentou provas 'indiciá
rias, ' concretas e consagra
da_s na legislação, O depu
tado Bilac Pinto, citar� tra

balhos de altos org�os mi

litares sôbre a guerra revQ
lucionária. Dirá ainda que o

sr. Darci Ribeiro, não fez a

defesa do govêrno, limitan-
\

do-se a confundir a opinião \_,

pública, Por outro ladá, o

Sec,retá,rio' de' Imprensa da '

Presidência da Rc:;pública
sr. Raul Riffi, desmentiu a

notícia segundõ a qual o

Presidente João Goulart ti

vesse autorizado ao Procu

rador Geral da República
sr. Cândido Oliveira Ne

to, a processar o deputado
Bilac Pinto pelas suas de
núncias. O Presidente não
cogitou de proczesar o sr.

Bilac ,Pinto, nem' está preo-,
cupado com as manobras'
de imaginação do deputado
udenista, disse textualmente
o sr. 'Raul Riffi.

'

\,

Partido Republicano
escolha 'do candidato '- 'a

-

Qúadros à sucessão
Prefeitura de São Paulo,., Prestes -Maía. Segund
não procedendo os rumores crônica,; tal bomolo
de adiamento. No' certame, implicará em

dI.,evera ser homologado pe- do, sr,
lo PR a candidatura Jânio

o
SÃO PAULO, 15 (OE)

presidente do diretório mu

nicipal do Partido' Republi
cario da' Capital paulista,
/ .íntormou que será hóje a

convenção partidária para5UO. Milhões

Santa'
verdadeiro retiro espiritual, ação e vigor no, senticlo
as diversas caravanas reter- viver e pregar ,as gr
naram às suas cidades, le- verdades de Deus exa
vando novo entusiasmo, nas Escrituras Sagrari"",I _;

Aspecto das Reuniões
,

em Bom Retiro, vendo-se
Assistência

o fh,g',pll1te é d���;ma cena da peça "Uni Teatr� d�<.rele:visão" levâda ao pillco pelos
alurios da Escola Erich-Hoepner, durante as "Semanas 'lVlusicaisi' de BerUm. Os
alunos idealizilram, além dos jog'os de sombras. as �elodias, �que provocaram

',�;' aplausos geral .J

Ainda- O "Dia dos Gráficos"
Do Departamento Estatís

tica: recebemos:
.

O Dep�rtamento Estadual
de Estatística, associa-se à

todas homenagens prestadas
a essa laboriosa classe, pc-

lo transcurso, do dia, do

Gráficos, desejando-lhe fe

licidades no exercICIO de

sua nobre p:t1ofissã6.
Florümópolis, 8-2-1964.

Situação 'em Chipre'
conUnua:peri�arido

ANKARA 15 -(OE) Unidades '�avais tur-,
cas estão se concentEando 110" íJOrto de Is
kemberun ,a 160 kms. de Chipre. Dizem
rumoreS não confirmados chegados a An-

,\

kara na manhã d-e hoje· Não foi possível oh-
ter informações a respeito da importâ-!1cia
da fôrça' naval, nem a razão de sua concen

tração em lskemberun.
"-�"-;;:;'�.��;t.:v.�._; �

+-�V lI:·f.Ellt"!·�:J'�

'Petebistas vão estudar frente a'mp�a
RIO, 1-5 (OE)) AiI1da

poderá elahoi'u,Li<,l pe,
A

Em Recife o governador da Bahia
! ,

RECIFE, 15 (OE) En-

contra-se no Recife o go
vernador da Bahia sr. LO

manto· Júnior. Na Capital

\10 diretor de seu Govêrno,
Ainda no Heeífe'. \./0 gover
naít1te baiano tentará o

do go-
sem' data Elarcada

).
"

1

,
Bilac Pinto 're,cebe apôi'ó

, \" , .

,

"

'� dos Udeh'i'stas
RIO, 15 (OE) Durou

mais de 2 horas a reumao do. Os udenistas
, dos ex�presidentes ! da UDN aplaudiram a atuação
COm lideres do pattido no Sr. Bilae Pinto; 'princi
congresso.

'

Foi distribuida mente seus esforços pell
nota oficial de apôio as 'ges- ' ,pr,eservação d� unidade pllf'
tões dô Sr. Bilac Pinto, pre- tidária na gra,ve conjuntUJ1
sidente Nacional dó Parti-, que atravessa ,a UDN.

J
_

Um udenistâ, do tipo daquela senhorita que era $&

nhorita, mas não em la114Úca, estando no PaláciO qo
GovêrrlO, no dia 31 de jrulelro último, foi" soltando B

língua: •

.

-- Estas recepções ag.or� são muito secas! Obser�o
que Çts pessõas entram, cumprimentam 6 Governador e

_saem! Muito insípido! No nosso t.empo sempre se JIlO
,lhava a garganta com algum ,escossês!

- O, tempo dos banquetes e foguetes, já passou.-

._ Mas antes era mais divertido. às nossos baileS,
nãOcom copa franea, marcaram epQca! Vocês, !'Igorâ,

iíe:;;peit-am nep. a sede da gente!
'

E, cha}-TIÇtndo I:lm serventê que ,passava:
_

� Escute aqu..i, méu chapa: nestas recepções \

de

an�versário do govêrno Celso Ramos vocês 11lW servelll
,

nada, nada, .nada? / ,/
S·

.

h <, H' t
A se'rv�_ erVll110S, sIm SElI1 _Oh a res aI}P_�' que

mos.,.

\

- Que é que vocês servem, afinal?
_ Servimos sempre uma laranjada ao sr. Gover·

nadar! Não vê que €l� depois qe ,abraçar mllh�es de

pessPfl�:. nesta época.4e tapta c,alar, fica um tant,b cal1:�
,sado! Por isso nós lhe servil1los uma lanmjadu uem ge
ladinha... 1

.
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