
�ta'jf� e��(",
.

RUBENS' DE ARRUDA RAllQII I

"

,

G:I R ••TI' ,f, ,-�'Jf"'-
OOMDfOOB I'BaBAI!Da DI! AQtJD8 I/ í

"

ANO %LIZ ,lê}
N°, 14.88�,

Cr$ 20,00 ,.,
-.�

"I
t :,o)� '...f.'

•

"

.,:..;"
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,(Síntese do Boletí
A.. SEIXt{S NE'lTO.

,

dia 5 de m

FRENTE FRIA: Em cursojã�;�f;'DIA: 2S.5" C; PRESSÃO �
1015,S, milibares; UMIDADE
76.4%1; PL'O'VIOSIDADE: 25

,mms: Negativo - Cumulus,
Tempo Médio: Estável.

:Pernambuco vouf a' normalidadeRECIFE, 4 (OE) :_ Con- li .' ,

izariam suas atividades a de Segurança, Por sua, V!'lZ"forme já se divulgou ano hzero ora de hoje .. A medida o' escritório do 'governo, Per.teriormente, as classes pro- f" t d
..

OI ama a tendo em vista' nambucano na Guanabara,dutoras de Recife suspende· o pronunciamento do gover- informou 'que já estão res-
ram . ar Lock-out que seria d M'

'

na ar íguel Arrais que se tabelecídas, quase todas asdeflagrado como protesto' comprometeu a restabele- atividades econômicas, 'nãocontra o clima, de ínsegu. cer o clima de t,ranquilida. . somente �m Recife como
rança agitação reinante em de em todo o Estado. Em' ,tambem, no Interior do Es.
Pernambuco. O comércio e

-

-.

, consequenoía, foi ,suspenso tado,
índustria, agricultura', para-' a prontidão na Secretaria

'-'

RIO 4 (OE) Tendência do, governo'

D' b d d' IJ
..

,brasiléirú é �nviar u�,representante',a con-: esem' arga nres O VISIferençia Neutro�. conv�cada pel� pr�sidente U
,

,-

.���o��:�!::;�a��á::o�::���:��. ���:t)am''Gover'n'a'do' f' 'Cels·o Ra'moaue o assunto devera ser tratado hoie por , ,.' ,

_j,l
.• �

,

.ocasião da .audiência 'que o presidente Gou- Y
,

'

,

'

lart concederá ao, einpáix'ado:r da Iugosla
via no Brasil. Ó 'çliplorJata é portador de uma

carta dó presidente Tit� a seu ,colega do
, Brasil.

I,

Será julga,Qo ,hoie, dissidio rnleílvo
,

dos': tvt,éta hJ.(�Q k)<g1�" \',. ,

'SÃO PAULO, 4 (OE) �'b decisão porá fim a >grevc
'

Tribunal Regional db/Fraba,· 'da ,�iasse qÜ� atinge:,duzen
lho julgará" )).oje o dissiâjç) _'

tos 'mil me{!iIUnf,Ú:os, d� .in·
coletivo dos metalurgi6os, 'A

,
teri,or' do ,��tad�. '

�. �

Portuários Gaúchos 'defla-
graram greve

PORTO ALEGRE, 4 (OE)
- Portuarios gauchos de·

flagraram nova 'greve geral
, a' zero hora de hoje, O me..

\limento será
'

de advertê!1

cia e terá a duração de ::4

horas. Re.virldicam u paga,
menta saia� ial recmtemt:,J'
te conc3o.ido
70% ..

na base

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

Estuda nfes e Professores',ntoxicados
RIO, 4 (OE) - Quarenta

es'tuda'ntes e professores de

um colégio da Guanabara

sofreram intoxicação sendo

internados nos hospitais ,da

cidade,' Acredita·se que te

nh;:t se verificado troca ,de

oleo vegetal' por oieo de

lamparina na refeição d:)

colégio, A policia investiga
o fato.

,
,

r _

General..AmericanQ visitar.á ,0 BrasiJ
Gúanabara para urna visita

;.Iü 'col'tésià, O gederal será

receui,do pelas F�)rças A,.:
madas brasíleirl?s e pel:1

RIO;' 4 WE)· _- O Coman·

,!jante das' Forças (Armadas

do<' E�tados Unidos, rias' Ca-'

míbas general Atll�lUS' He,··

gara', 'chegarfÍ. 6ta f1ÍtO a Plilbaixada
na', "

"

Nort8-1\111erica-

Ney''Gálvã'ô éonferéri'c�ou:
'

, .' ",
I! Conf'ençao dó Prêco ,da_ Ci:!nl�
RIO,. ""' (ÔED --;"" U Minis: ': ç;'1n?� do Stt1 t:J;�'�"xiciO (2e

10 da Fal1ísnda N!'y Galváp mf.'r�lqas, para ,"- 'O'llltençao

conferénciOL!. ,êom �:c rcpn) :Jus' preGos, dn c:r':;e segun<

Sf�Yltantes
.

" '"

ir.stiutos do plano llmltaçao lu·

'(!S�Jt)iro ti ,<li;;S c;d�Rip I,ros, estaIJeIecidos

BUENOS AmJ�S, 4 (OE)
- Nas ultima" trinta ho- ----,--'----.--,.".-

.ras, 'explodíra,m bnfil'bas no Ag,Õt'aca-o tlffi'clube, ,Judeu de Mendonzr., .

'
'

,. 1\..
,

'

,nhefatura regional de poP· p
".

b'
"

'

"

cia, da província dr, Buen�s p.r.nam UÇO" ..

·

Aires, 'situnda: erp' San, Mar· RECIFE, 4 '(OE)' -'- Cente,.
tln e séde do Sindicato ,de na sde ca:�po�esês," arnft·
o}Jeráriqs nas industrias dos de .po_á�t�s .. e' ,(;3sso1;0,'
,'lÉxteis de Rosário, Nã.o te$ invadir,am ,.a cichH:'Ie , ,de
-hnuve vítimas no 2tentàdo MoninÓ:' e ca'I'lc�r.tl'atam·se
eqnt.ra o sindicato 'que ocor· em frente à tábt:ica da Co
f( li aos prime,;,ros minutos
de ônt(,m.

dn Aumento
dos
Militares,

pregados e empregadores
torniés Sq_ciety' .Brazilenz,. teritam encontrar uma saIu.
obrig,ando aos trab�lhado-' -

.

ção para por fim a greve
res a paralizarem, suas ati·'

que entra hoje no seu se.
vidades. O prefeitó Raul AI.' gundo dia. A. 'classe reivin.
ves já comuniçou o fato
as autol'iààdes' locais.'

SÃO PAULO, 4 (OE) - O
ex.Min:istro d& Fazenda'. sr.

Carvalho Pinto 'não cori'cor<
rerá a prefeitura de São'

Russia concorda em receber, trigo'
dos Estados Unidos,

MOSCOU, 4 (OE) A

início dos trabalhos rela-
O flagrante 'fixa um as, Uvas ao ano judíoiárlo de

pecto da visita que os De- 1964, na' tarde de. segunda
sembargadorss do Trfbunal . feira,' na Sala de Sessões
de Justiça de Santa Cata- do Tribunal de Justiça.
rina fizeram aÇJ Governa-

dor, Celso Ramos, no Palá. Além .do Sr" 'Celso Ramos,
cio dos Despachos,' O acon-. compareceram àquele ato
tecímento teve 'lugar após a as mais altas autoridades
solenidade que assinalou o' de Santa Cata'rina. Ao lado

quênios e remuneração do

repouso' semanal, enquanto
os patrões se p�opõem a

conceder ,o aumento de

100%, Falando a' reporta·
gem o sr. Pedto Mandarino
disse -que o movimento terá

a duração de 15 dias" por·

que 'a \ classe não abrira
rrião de nenhuma reivindi·'

cação· pleiteada,

,Re'vista comenta penetração comu

nista no Hemisferio Ocidenfa I
�OVA' YORKI 4 (OE) -

, Uma rev:ista Novaio}'quina .

,cdmen�a!ldo a pene�ra��o 'Incendio emcomumsta no HemlsferlO '

OCident,al, conSiderou a N 't
'

Americá Latina uma região I erOl
atrazada, frustrada com

resséntimentos de relação
aos' Estados Unidos e pron-,
ta ,para modificações revoo

lucionárias. Em 'seu artig'J
friza a revista que a Vene· corpos de 'bombeiro::; da ca·

zuela 'e o Brasil são os ob- pital Fluminense e São Gon
jetivos prÍncipais dos' co· çal0 já '.foram mobilizados'
munistas que ,adotam táti- para' o combate as chama�

'Paulo. ' Decidiu omitir·se, cas diferentes em' cada um' 9ue ameaçam várias
considerando:

.

in'oporturiÇl. ," dos Paises onde ope�am. oomerciais;
políticamente a sua candi· \

datura.

União Soviética deixou se1'n
efeito as restrições que ha,
via Imposto anteriormente
e aceitóti quê 'os gigantescós
n a v i o s 'Norte·Americânos
transpNt__ trigo 'a este
País. O acôrdo foi �lcança'
do ràpid�mente entre o mI·
'nistro

.

da Marinha Mercan·
te soviética Vicktor Bakaev
e um.a delegação \lo govêrno

,

Norte·AmeriCano, que o sub·
secretário de comercio Cla· NITERÓI: 4 (OE) - Está

grnssando violento incên·
dia na rua José Prudentl'l,
no centro de Niterói. Os

casas'

Rebelião de 'Brasília:
.

,."
'

'A�ISTl:A A.VIST.A, ,:

Disposicões da SUNAB entrarão
, , \'

vigor sexta-feira

BRASíLIA, 4 (OE) - '8m

"lrtw;1e de ,eme..nqas, apr:B
sentaà8S 8111' p-lenário d,'l

C�,inara ãos' DetJUtâüos "'fiO

prõjeto de .qnistía aos rebelo

des de Bràsi1iu
.

ço-
O

RIO, 4, (OE) - Entrarão
em vigor: na próxim'a sexta·

que ,aproveitará n' (;po.rtu.nt�
,

feita - as' disposigões da
dade para 'introdm'ir ar> SUNAB que -in�titlli ,a obri
projeto emen�3s genefici.a�- gatoriedade da 'adoção da
do int�gra.ntes da' ,policia do formula G.L.D: na comercia·
R. G. Norte r' Piaui, que, lização de, produtos',b�sicos
p,&rticiparam liÇJ _a,r.9" _PR!"- da alimentação. o 8ixe /).

,

. Ç)vim,�ntq,d� J"re, 'mim:te'/póClefit'f -ser" , ,.,', �<::�i .�,\;:-,.-- ·�.��g·iJ'

em

cros de 30%. i"iscais da
Sunab estão visitando ca.

sas comercIaIs na zona sul.
O delegadq controlador do

sr.

infurmou a

do 'goveTnante catartnense,
aparece na. roto o Presiden
te do >:rJ,.

, Desembargador
Ivo

,
Guilhon Pereira d

MeIIq, que,' momentos an-

I tes salíentara O' alto espíri
to democrátíco que orienta
a harmonia: dos Podêres
'constituídos 'em Santa Ca
tarina.

nn·trÔ�I·n f fl[rn 2rl· 2 O· nr ·ft

V' .,V��I U
-

Jt
.
� U· U t� .�

Mais. salas de aula para atendimento, aos eSGOlares.
. " ,

Mais 76 salas de au!!!" .re- l,nanejamento," eng, Armes
sultado de um convemo (:lualberta e em nome da
PLAMEG·Secretatia doe Oes- Secretaria do Oeste, pelo
te, serão construidas nos titular da mesma, eng. Se

municípios que compõem" a '�afim Bertaso.
área territorial

'

do' antigo � '} Nosso flagrànte foi toma

município de Chapecó. � i,? por 'O?�Sião da assínatu
Para a localização das 'f' no gabmete do secreta

referidas salas levou-se em" fftO executivo do PLAMEG,
consideração as necessída-: �ndo.se 'além dos dois
des mais prementes da 're- ,secretários de, Estado, os

gfão, dístríbuíndo-se os pré- Ifrs. Alcides Abreu e Jacó
dias de modo l}.. que venham �ácul, respectivamente Pre

,atende� aos ínterêsses da- sidente e Diretor do, BDE.
quelas comunidades. -----�-,------------- ------

·::�:;��::;��f!f l,o'Panamá:',Comissão investiga viola-, ção, resolver, até 'fins' de ' , .

-���----���-���-���,1:�':·�,··'a�o\:'·��·�s�HUI�,'�T'
-c

I 0·'. " .: t. '.
,'. , oportúnidade .d� ensino a

:y o,Ua. U'li IiIIU UII'U�",

erro r i5mo cO,'
.

ntinna ��:i:. crianças de Santa

':. PANAMÁ, 4 'DEl - Rea- ções prelímínares" de doi, comissão .'Intemá""nà! ée' incidente d� [aneíro ultím
As 76 salas .do presente Iizaram-se ontem "conversa- membros 'da delegação da Juristas, que aqui chegaram,' .Ds 90is "delegados dedic

.

A
'

convênio deverão estar ç�)J;t; , segunda-Ieíra, para exami- ram'. o dia' a essa taref
, " .,', -

t.
/, cluidas até fins do corrente ..

, \ Dar as acusações de que as
.

enquanto aguardam a ch

n,.

.3' "'rg,",,n''. In.a"
ano,hav�)l')dooconvêniosic Redelsceler deôuansbsa forças&rmadas dos Esta· ga;da,do terceiro membr

� �, do assinaqo..
,

em nome, do
�

_ , .. �
dos unfdos, violaram os dí- do grupo.

PLAMEG, pelo Secretár�o
seré Reforcada reítos humanos, durante •••••""••••Executivo do Gabinete de

cOI:I�a4G�!�bar�� ��:��r,��' �fO::��ta��:iOS�e4;:��a���, .

',A'yjão realizou .pouso.Iorçedc
forçada çom a' çonstrução')' tabelecimento's' estnriif:t eq1!{': ':Firo 4 'COE)'�' Um avião ,comandant� realizou pous
de mais SO',eseõlas mima- cluid'0.S· nos meses de abrH d!!: r1JJ, ;,.YASP; , r�a:Iiz�u . fQ:rçâdo, ,..AYiõês das VASP

rias durarite o �oit'�ri;E'.\a':lol.,! e junhX pouso, forçado, ont�m' em 'de 'nl�noi _P()ft� em numer
I ,Sâo'_,Pedro ,dà" Ah;leia; oÚüe de ;'dbiS. 'i6rari; enviados -;

CravOn,'
,

ilml ' Nlltllrrall/, contll'nu� ,réJ;a:!r:ç�od�é!�:�b��ra� �!�:��\it::��d�ar:l�ei:er
IJ u IJ I b li a aparelho;, 11� DÇ/4' de ' pre> pórtb" do Rio ,os passagei

NITERo'I 4 (OE) E d' t d 1200'
' fixo P,P,·L_D.s, estava p�r: ros 'do' reférido aparelho

,
- ID', ,lca aUll1en o e ,o, qUln·

,dendo altura na costa Flu· Os pa�sageiros do DC/4
minense, motivo porque seu' da sofreram.,

BRASjLIA, 4 (OE) - Se·
rá entregue hoje ,ao presi·
dente' João Goulart .a nO,va

,

, tabela d� vencimentos dQS

'Rede Ferroyiaria, FederaJem Estúdos, ���:a�:s'rria�:�:�a'!;ep��:d�
"

T f
Tanoredo Neves 'r�ceba

à MaJ'o'r.acão da's ari as .' tambem o novo projeto do

. .' cÓdigo de vencimentos t e

RIO, 4 (OE) -. A Rêde as ferrovIas pertencentes ao' t d' Tt
ferrov'l'arl'a federal está rea· sistema.• A medÍda já fai

van ag�ms . ,o.s- �II ares e

, , encammhe ImedIatamente a

ll'za,ndo estudos para a ma-, autor.izada pelo-MUlistro da � '_

d C..J
'

F'· d 1.

'v 'b" t'
' r:.:tesa a ama-r.a e era, rence Martin dirigiu,

joração das tarifas dos iação, a Je IVO uma re·
��

'

-,- _

trens suburbãnos em todas dUÇ'�� no' 'd�fi�it 'na Rêde.

Carvalho Pinto não 'será
candidato- â Prefeitura

A Assembléia Geral da ONU
e'- as Comissões

NAÇÕES UNIDAS, 4 (OE) rão as suas respectivas re·
._ I

glOes, A forin,ul\l apresenta,
da' aO', g�upo' pelo represen
tante.. da Esp�nha, Jaime
Pihies em'nome dos Eilro
peus Ocidentais, daria a �s
tes em 1.964 duas pI'esidên

, " - I
clas na comlssoes e aos Lat
tino . Americanos apenas[
uma.

r- O grupo Latino·America·

no, rf>.tmir·se·á ,amanhã a

fim de comuqicar a Europa
Ocidental, se aceitará final

mente a proposta desta sô"
bre as p"€'sidências das co:
missões na próxima assem·

bléia geral que corresponde·

,Campanha contra ,sonegadores
, prossegue

. I','
RIO, 4 (OE) - Pros· tados por sonegaÇão de a�

seguezrt as atividades das tigos alimentícios.·
turmas da fiscalização nu panha se estenderá a�ora 3íI
comércio de. generos de p;.-l·' São Paulo e Niterói e dt'F
meira necessidade., Vários pois a· outros Estados da
estabelecimentos comerciais União.
da Guanabara foram muI·
-------..----�--------------------------..��

A' Coexistência em Fó'to
PAEIS 4,(OE) O fracasso da politica

soviética de co�e�istencia pacifica desbara-I
taria as esperanças de elevar o, niveI de vi;
da nacional, declarou o snr. Nicolás Podgor
ny,' secretário do comitê central do partid,

,

comunista. soviético. Podgorny, realiza um

execursão pela 'Franca como 'titular de um
- -

r .

delegaçãp de dezoito ].nembros. FormulO!
sua declaração durante uma recepção ofere'

';ct�'� �eIh's't�a �omeRag�m no, pcl;:iç,: J;,. ni,
,� ..

.

...

-,,-'C'
.

"':�.,-'-", ,.

", / .;:,� ,,'� ���j_�;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



5 15 hnras.de hoje no.tine São José � Ai R
�ráfica�',qúanOO será exibido o fHme
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- Prof, Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
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'
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'
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R EJ>'�ESENTANTE�
.

ReprcsC'ntações A. S. LaTa I/da, Rio (({'I) ;Rti"
Senador Dant8S 40 - 5" a:lclar. '

São Paulo -- Rua Vitória 6.'i7 - ()(lnj. '32 ,

Belo Hnrizon((' - SIP - R,na dos Carijós n"
[,5$ - 3" andfH.,: ,

'

'

Agentes e correspondentes em todos os' municio
pIOS de S�lnta Catarina - Anündos mediante
cotlt,r:-1to ele IlC0.tT1.0 ('_()!11 fl t�q�la lem 'Yi2aj'•. '
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'I(1\ direç�o nÃo se rcsIJon,salJiliza pelos concef.tOll "emitidos nos al'ti!!'os assinados'> '

'

..,;..__, _'
.. _-:_ l

1)/')(:l 1�L: I_,ri'f, 7 LJ �,..!, SfJ'lU;

OLHOS

'i

u;;e óculos
betn adaptados'

atendemos corn exatldõo
sua reo"ita de ,óculos

ÓTlCA ESPECIALIZADA

MG:D:ERNO lABORATÓRW

«,\ "

R,fS TAU 'R A 'N T E
,

CON ,FflTA!R1A
. '. LANCHES

tes. fes" � funci'
r'

da llni 'e e ent t r ão cinema
AÇADO POTENKIN:", a�ém da projeçãode slides soore o Plano Pilôto do C�njuftfo Uft�versitário, '

.1 I

Erup
amazona

... ,. �.(

,

s vu�canica�tarrãsa:-'------'
O sul do Chile

N

o

SANTIAGO DO CHILE. -,... .gar até a devastada zonas" sôbre uma zona de 96 km.
Patrulhas de salvamento a, 'sul onde existem 30.000 pes- em têrno do vulcão. As ava
briam caminho com difícul- , soas afetadas par aludes de lanchás "e 'a' cheia dos rios
dades, lutando contra fortes terra e inundações provoca- � lftingi1:am 'as rodovias e as
ventos e chuvas, para che- das, por erupções, vulcâni- pontes,' tornando mais .diff-

cas. ,O ativo vulcão de Vil�' oeís as' cemnnfcaçêes. lnfor
larica, situado a 800kin ao mações recebidas de Temu
sul. de' Santíago, -entrou em co dizem que hojé foram ex

errupção pela segunda vez, pelidas 'noWt:mente·, duas
ameaçando milhares de ater grandes linguas de, chamas
rorízados residentes que da' crate�a. do vulcão, Com

fugiram de suas casas. Ex- densas naves 'Gle fumaças; a

tra-oficíalmente se informou , companhadas ''Por fortes, ruí
"

que o número �e mortos e dos internos que podiam ser

desaparecidos se eleva a 57 ouvidos até a 'zona devas
pessoas, mas informações tada. Não se, informou se 0-

procedentes da zona afetada correram novos aludes.
dizem que as baixas poderão l' Os maiores tremores estí
ser muito mais elevadas. veram centraHzados em Co-

- ' '

Ainda não se sabe o desti- naripe, onde três hoteis e

no de, várias centenas de J virtualmente todos os de
residentes de Conarípe, po- mais edifícios' foram,

'

des
voando dico em madeiras e truidos pela avalancha. As

('111 .

lugar de recreio" situada
'

a 'informações' de várias patru-Um rspdac"lo em c01'ê,< com '
,

48 km! ao sul do 'vulcão, que lhas de salvamento indicam
foi destruída por um alude 'que, os residentes da maío
de Iodo, rochas e água na, ria de outras' zonas em tôr
manhã de segunda-feira. no do vulcão fugiram.
Informações recebidas pela A polícia de Temuco. infor

polícia em Temueo, a 96 km. rriou que milhares de pes-
a norpeste do vulcão e quar soas que fugiram apresada- I,
tel-general das operações de mente para .terras mais se

salvamento, dizem que uma, gur.as .neoessítam urgente-
e:u patrulha estava por chegar mente de alimentos e rou

a, Conairipe. As informações pas, As .patrulhas de resga
acrescentavam que a patru- te do Exército e da polícia
'Iha já' encontraca os cadavé] levam', grandes quantidades
res de duas crianças numas de, alimentos, medicamento
zona inupdaf!.l.a ,proxlma a tos 'e outros artigos, mas seu

v Oonaripe. sOutras , informa- progresso rumo aos grupos

ções dizem que extra-oficiai: isolados de residente
'

em

mente o 'mümero de mortos diferentes locais da zona a

é de 22 e que 35 pessoas es- rotada se tor11a dificil devi

tão desaparecidas. As cifras do aos fortes ventos e con-,

oficiais são de 7 mortos e tinuas chuvas. Devido ao

25 desaparecidas. mau tempo, não foi passiveI
A .la'la do, vulcão derreteu ainda levar a efeito opera

,a neve na 'montanha. Isto e ções aéreas de ajuda � sal-

- CENTRO-
,

,

(IHA'S"
I

CARfAZ{S
DOOlA

às 3 e 8 hnr.rs.

7. Filme do fes"iya 1 do

cinema Soviético

Bil}ih a Dlstr+tskalu

:1 horas de 1jtoj,ção,

Rjfz
à,< '3 c 8 horas,

Pedro Armendar iz

ltosita ,Qui.ntana
éMJTBRE �4

,

'Cl'ns\lzo'a: até 10 auos

'�
Roxy

iH 4 • ROa hol'n.

� _,i
},J ',\ y. 7. A R O P P I

Gt:ry'Prado ,
.

C,\S.Il\RA PEQT.'E="INA
E.I.<tm:,nColol'

mais as chuvas que .conti,\
l1uam caind� de;;,de sexta-f�t
J"� passada provocaràm (j'
deslizamento de grandes
massas de lôdo e roçhas que
desceram estreditosamente

vamento.' ,

A zoru1:.l em iOflo do vuLc-,
cão vil1i-ic;'" e udt 'cént�6 I
turístico dedicado à pesca., I
aos passeios e� barcos, a '\vela e outros esportes nos I

às 8 hOl'as.
3. filme elo f>esti�'al dn

.' Cinelna Soviético

Seminário Fiscal Reg,ieIw! de Ita4aí

R;alizar�se-à n� cidacle de Ita�aí, dluan-
, te os dias 5, 6 e 7 do corren.te, tendo por 10:'
cal a Sociedade Guarany, o Seminário Fis- '

cal 'Regienál, promovido pela Secretaria da

Fazenda, reunindo os Prefeitos da Segunda
Região Fiscal, compreendendo dezoito mu

nicípios' AssO'cia�ões de �Classes represen
tando os' Contribuintes, Diretores' de Repal'-
tições' e os Funcionários ligados à Fiscaliza
ção e Arrecadação, comandados pelo Secre
tário' da Fazenda, Dr. Eugênio Doin Veira.

O eonc.lave terá P@l" 0mjetivo, q-eunindo
repf{isentan�e do,Fiscf' e Contribuintes, dis
cutir assuntos inerentes à, matér'Ía fiscal, a

fastando dúvidas e adotando medidas que
possiM1item transcorra a 'fiElcalizacão e arre

cadação 'em perfeit� naÍ'monia e -efetiva co-
•

•
-

j
,

laboração entre Fazen;é{a e Contribuintes.
Convênios Fiscais' entre a Fazenda Ca

tarinense e as Prefeitqras da Região serão
debatidos e assinados ;na 'ocaSlao visando
urna "a,çáb ,ccmjunt. para 'medidas fiscais ca-

, da vêz mais. efícientes. :

o ENCOURAÇADO
POTEN'K'I\\,[ ,

'Uma ,o,bra_pl'ima' da ,ct_ima

al·te
. '.

,Censura até 14 anos
'

I./it!:,
. '.

Imperl�
às 8 h'JrHs

Jack Lord

James Shig-etá
.J o�"phine H "j'chin,,'on

EM

CO�rPRET n:HA ESCRAVA

Cil1ernaScope
Censura até 14 anos

raJá
às 8 ltorás.

Pr:ter Van Eyck
.pawn Aeldams

,OS 1.000 OLHOS DO

DR,' ;llAB(ISE

(111

'».

N'EGOCIO URGENTE
Vende-se um terreno no Jardim A-

tlântico pela ,metade do preço C�$ .

350.000,00 dei eNtrada � o restante ,9 'm.ill,

'Sen'hOl:;a I

Não desespere áf'

I' i

REGULApOR GESTEliRA
,� PIZZARJA

8A
I ..

,

.

I',

Rua Trajano - 27
-

- Fone
F 101' i 8 D 6 p o 1 ii

a Rua

lagos dos Andes. Também é

uma' zona florestal em que
abundam os pinheirais. Te

me-se que possa haver tu-
,

ristas entre as pesosas da

"

zona desvastada: A maíorría
dos turistas, no entanto, pre
fere ficar alojada em Valdí

:via, que fica fora da zona

de perigo. '

,I

'�'
TY

f I

Sociais
#.d_

\,� C>,,��,,"l
___�_L_���� "

�\ '
--����,-i

1 - Nota alta em beleza 'e elegância, deua sra. Dr. Cesar,
Bastos Gomes (Maria Helena, 'na recepção oferecida a Primei

ra Dama do País, quando visitava nossa cidade.

:2 - Casamento: Realizarse-�_dia 14 na cidade de Laguna.
na 'l�e�.a Santo Antônio dos Anjes, a cerimônia do casamento

de P�dro Beza e Alice Martins da Silva, 'e, Ralf Pinho Teixeira

e Ana Maria Martins da Silva - Agradecemos a gentileza do

co-nvite e tudo faremos ,para dar presença ao. acontecimento ...
!

3 - O Clube Social Paineiras vai eleger nova Diretoria,
rl'0 pr,óximo dia 22, as 9,30 horas em sua sede social,dar..,se-à a

eleição do ConselHo D.eliberatí�o ,-,
- Qúem:' <?�upará o cargo 'de

"Presidente" do Clube em foco?

,
�. 1;, 4 --�A degante sra). Maria LewIida Souza Vieira, na re

cepção oferecida a Primeira Dama do País, llS0U custo adereço/
em peroIas -e preciosas pedras pretas, criação, e cOlilf.ecção d,e

"Alpbonse Joailler" .

- ....��_ ...

��__,,,r_�«\.<.if

5 - Aniversariou ontem o menino Aderbal, filho do ele

gante casal S1\ e sra. Dr. Franc.i:sco Grillo' (Anita. Na luxuosa
residência a Rua Bocaiuva, Aderbal, recepcionou convjdados.

6 - Também o elegante Dr. Paulo Bauer - Filho, UHI dos'
,Dir-e,tores ,dp, Caixa Economica Federal em Santa Catarina, co
memorou com jantar no late cluhe, m-ade nova
��tf.J't�..,.

7 -, Rio: Realizou-se na, rgreja Santa Margari.da Maria
da Lagôa, a cerimônia do casamento de Maria,Augusta Peixoto
com o Dr. Armando Hense Silva. Os noiv9s e familial�es, após
a benção nupcial, recepcionaram convidados na luxuosa resi
dência do lVIinistro Pinheiro Machado, sendo o' esmerado ser-
',. I '

viço de bar e copa, fornecido pela Confeitaria ColelJl'l!bo. O bo-
nito vestido de Maria Augusta, caprichosa confecção do costu
reiro "Lenzi", em tecido organdi bordado, foi assun.t0 ,durante
a recepção.

8 - De VIagem marcada para Londrina ral''311á, a sra.

Jvete Barreto.

9 - Está marcada para domingo de Pascôa, uma "Gin
'cana 'automobilística", promovida Delo Clube Social Paineiras.
�t;'�I�

,_"

"

10 - Preparando malas para uma ,viagem a Bue�os Ai
res' Regina Patricia Lins Ne'.'es, que s�rá hospede dos milioná
rios Contreras Ortinz,'

•,.,.
1;[ -'''A. S. Propague"-aliada' a firma "Arauearia;', está

em a.tividades com a c0lbcação de títulos, da construcão' da no-
va sede social, do clube Doze' de'Agôsto. '

.
-

12 - Procedente do Rio de Janeiro, o academico de,Di
l'eito Delfim Peixoto rilho. Fomos inf�rmados :que o moço em
(foco está de viagem marcada para o norte do País.

,

13 - Em nossa cidade o sr. Carlos Vianna, gerente da
"Linck S A" Equipamentos Rodoviários de Porto Alegr.e, fi"
lial em nossa.cidade, a ser inaugurada dentre em breve.
.ií'H�I"i��.�r4fll"�-'-� ... \ 1f,'k �.� J"! �. "'••II!II!!f1'
'<:;�-

•• t:q,J","",

I "I'fII,�"'_."'_�?\
1� - Nalista de liospedes do Querência Palace, o sr. Gas ..

tão tardeiros, pessoa 'e destaque no altQ comercio do Rio
,e ,do ,Sut".

.

)

..
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A PREVIDENCIA DOS
PADRES

,�I"''''�'f!l!I''l-��
Foi para nós uma noticia

auspiciosa, a que nos deu
através de sua palavra,
cheia de justo júbilo, o vene
rando e erudito Padre Helio
doro Pires, ao divulgar na A
CRUZ a informação de que
em novembro último, em
meio ás atividades

_ do Oon
cüío, nossos arcebispos e
bispos, em número superior
a cem, decidiram criar um
instituto. de assistência -

aos
sacerdotes enfermos e aos
que, na idade avançada e im
pedidos, por êsse motivo
do exercício de seus encar:
gos pastorais, ficarem ao
desamparo e sofrendo as
mais duras privações.
Há alguns anos vinhamos'

tratando dessa questão em

artigos seguidos neste e
noutros jornais mas sobretu
do lesta coluna. Inúmeras vê
zes destacamos a necessidade
de uma instituição de auxi
lio aos padres seculares
muitos. dos quais vimos en
velhecerem e terminarem
seus dias quase como indi
gentes. E \isso porque a es
mola de que vivem não dá
para amealhar, Quando mui
to, lhes propicía o direito
de se alimflntarem com nar
cimônia. Entretanto, aÍém
da subsistência, êle têm as

despesas de transporta, ves

tuáría, e, se lhes sobra al

guma coisa, o que é impro
vável, poderão comprar um

jornal. Mas, dificilmente
pensarão em adquirir um li
vro. Tôda a sua cultura te
rá de ser feita dentro das
paredes do seminário.
Contudo, por mais que ti

véssemos tratado do proble
ma, não citamos todos os

casos de que foram
I
do nos

so conhecimento com respei
to ao assunto. Dois dêles fun
damentam o interêsse que
tomamos a dei anos e até
o momento em que se vai
concretizar

seculares. O primeiro foi há
mais de trinta anos. Um ve
lho pároco, renomado ora
dor sacro, passara a vida a
espalhar benefícios. Tudo
quanto recolhia era para dís
tribuir. Mas de uma vez vi
mo-lo descer do púpíto e en

tregar a o.utras mãos a es

pórtula que recebera pelo
sermão. Certa manhã, quan
do celebrava, desfaleceu. A
êsse tempo, vivia de modes
ta capelinha. Privada desta
e dos sermões, começou a
ter dificuldades' de t-ôda a

sorte. Um grupo de amigos
Socorreu-o, até que o Senhor
o chamasse à eternidade.
Outro caso nos foi contado
por um sacerdote, após vi
sitar, numa habitação coleti
va, um velho padre que ter
minava sua existência sob a

escada poeirenta do pardieí-
. ,

roo

Daí, a nossa íncorporação
ao número dos que clama
vam em favor de criaturas
que não podem reivindicar
vantagens nem proclamar
necessidades. Não ignorava
mos que as autoridades e

clesiásticas se empenhavam
na questão; ,mas, receiava

mos que tardasse a solução,
quando vemos agravarem-se
cada -dia

. as condições de

subsistência __)J.umana. A no

tícia que agora nos chega é,
portanto, alvissareira" Em

breve, haverá no Brasil o

INSTITUTO DE PREVIDÊN
CIA DO CLERO.
In te, Dnmíne, speraví

podem hoje cantar os bene
ficiados pela obra. Esperei
em t�, Senhor, e não esperei
em vão, porque aí está a

grande realidade da funda

ção da Previdência pela qual
tanto ansiávamos e que en

controu tão amorosa resso

nância 110 coração de nossos

pastórcs reunidos na Cida
de Eterna, com o pensamen
to na Igreja de Cristo e na

na salvação do mundo.

(Transcrito do Jornal do

B;-asil, artigo do sr. Martins
Alonso)

,

"PRAIA DA JURERE"
A CHURRASr:ARIA NA PRAIA DA JURERP.: ESTA

FUNCIONANDO D'rÃRIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A
TODAS AS PESSÔAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.
EXCETO AS SEGUNDAS FEIRAS.

OTIMA OPORTUNIDADE
VENDE-SE um terreno no BAIRRO

N. S_. de FÁTIMA medindo 18 X 115m2, pró
prio para residência, industria ou depósito,
Tratar à rua Aracy Vaz Callado, 624 - Es

treito.

., .. --------�-----------';;._....

12/M3/

Bànco Nacional de M1inas Gérais �S. A.
RESUMO DO BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO

DE 1963

Caixa

ATIVO

21.666.346.751,80
37.169.606.120,00
17.141.263.398,10

3.546.013.006,90
70.326.172.214,60

171.200.060,00
36.784.556.382,00

PASSIVO

Capital e Reservas .

Depósitos . \ - - .

Ordens de pagamento e outros créditos

Agências e Correspondentes - - .

Contas de Resultado .

Contas de Compensação .

.:_
- .

3.746.500.000,00
75.172.595.192,80
6.545.888.709,60
63.557.153.118,40

995.464.530,60
36.784.556.382,00

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
Vice-Presidentes

Paulo Auler

Milton Vieira Pinto

Inar Dias de Figueiredo
José Wanderley Pires

DIRETORIA, EXECUTIVA

Díretor-Presldente Eduardo de Magalhães Pinto

Diretor-Superintendente Marcos de Magalhães Pinto

Diretores Francisco Farias

José Luiz de Magalhães Lins

Antonio de Pádua Rocha 'Dinis
Fernand,o de Magalhães Pinto

r
\
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P,apel dos EUA na Alian�a não
é de domínio nem de alheamento'

WASHINGTON, - O pa
pel dos Estados Unidos na

Aliança para o Progresso
"não será de domínio, mcs

também não secundãrto:
não de usurpação das res

ponsabilidades de nossos

sócios, mas também não de

fuga aos nossos compromís
sos" - declarou o sr.

\
Teo

doro Moscoso, representante
norte-americano no Comitê

Inter-Amertcana da Aliança
para o Progresso (CI.'\P).
Em discurso prónunciado

numa reunião do Sindicato
de Trabalhadores em SElrvi
ços de Energia Elétrica, di '.
se o sr. Moscoso que a Ali

ança para o Progresso cau

sou um termo de resultados
físicos, já que, Indubítàvel
mente, "teve efeito pslcolõgl

co poderoso nas ínstítuí

ções".
Acrescentou que os Esta

dos Unidos estão cumprin
do as obrigações a que se

comprometeram na Confe

rência, os Estados Unidos

uniram-se a outras 19 na

ções do Hemisfério num es

fôrço associativo para sa

tisfazer as necessidades bá

sicas de teto, trabalho, ter

ra, saúde e escolas dessas.

nações.
O govêrno norte-ameríca- Perguntando-a e-I h e p o r

,,-ue os trabalhadores deviam

interessar-se pela Aliança
nara o Progresso, respondeu
o sr. Moscoso que "o mun

do tornar-se cada vez menor

12 aumentam os problemas
individuais. Seus problemas
são nossos problemas. r::ola·
borar com a América Latina
nos programas de. auto-aju-

Empréstimos . . .. . .. , .... - ..

Tít1.11os de renda e outros valores . . ...

Imóveis de uso do Banco, móveis, almo-
xarifado e instalações .. . - .

Agências e Correspondentes ..

······1
- " .

Co'ntas de Resultado .. _
, - - .

Contas de Compensação . . . . . . . .. . ...

no prometeu contribuir com
grande parte do dinheiro
necessário para o bom êxi
to do I programa. O restante
será fornecido por outras
nações industrializades e

pelas indústrias privadas.
I Ao falar dessas contribui

ções, disse o Embaixador

Mcscoso que os Estados Um
dos ajudaram na formação
de associações de créditos e

empréstimos e de programas
locais de desencvolvímento
e cooperaram com 57 uníver
sidades latino-americanas.
Acrescentou que 27 uníversí

dades norte-americanas rea

lizam uma campanha par
ajudar a modernizar' o sis
tema educacional da Améri
ca Latina.

Declarou o sr. Moscoso

que a Aliança para o Pro

gresso já triunfou em mui

tos aspectos, porque os la

tino-americanos "mantêm u

ma estreita relação conosco,

tanto geográfica, quanto
-

co-'

rnercíal e cultura'.".

ra ajudar os latír.o-ameríca
nos em seus esfôrços de au

to-ajuda.
Esse programa tem por

objetivo promover a paz c

amizade internacionais, mo

diante um esfôrço conjunto
para elimihar � pobreza, a

doença e o analfabetismo.

Também faz parte do pro
grama estimular � formação

, de sindicatos livres.

da contribuirá a criar uni
mundo mais pacífico. A mais
ímportanté tarefa dos Esta
dos Unidos nos dias atuais
é cooperar com as nacõos
latino-americanas no man
ter as suas tnsf+tuícõas li
vres e inde'1endentes, reco

nheetendc a necessidade e

legitinrídade, de suas .,aspira.

DR. SEBASTIÃO MOURA "

CmURGIAO·DENTISTA
CLíNICA DIURNA E NOTURNA

Ex-Dentista do Seminário Carmlíano Pio X:::I de S. Paulo
Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese
HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 1� horas

23s 4"s e 6" FEIRAS ATl!: ÀS 20,30
RUA l'TUNES MACHADO 7 ESQ . .JOAO 'PINTO

,

Diretor; ',..Gerent-e. j
. -;.- "��"':' ,-

.

,

'

, ,

Mencionou o 'p:ograma de

Desenvolvimento Econômi.
co dos sindicatos dos Esta·
dõs Unidos como um' tipo

Mocas Estudantes
• I

ALUGA-SE .quarto com banheiro casá

familia _ Rua Duarte Sehutel, 33I ,. "

"

OTIMA RESIDENCIA recem reforme

da com 8 peças grandes- e garagem sito à ru

Prof. Antonieta de Barros 397 no sub-Dis

trito do Estreito.
.

Informações com·João

26�n ou'Ed. S�l América
510-511.

Alfredo no Te'
5° andar

Curso Preperetérin Continente
CURSO ESPECIAIS
PAR,A PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

ARlIGO"91 (GINASIO EM Ul! AN
PREGINASIAL ADMISSÃO DURAN

TE o ANO
_'- Baseado nos mais modernos pro_ces

\

sos -pedagógicas.
_. Dirigidopelo
- 'PROF.- VICTOR FERREIRA D

SILVA
Fl'ORARIOS- DnW1\TOS
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convidando um grupo de senhoras para Patronesses da . III
Festa de Confraternização da Sociedade Catarineose rn,le' �e
rá realizada na- dia onze de iulho noClube Do����,'z�b-l��tc;- >: "'.i'�.·
tie".

-

,
. 7'

.

W�L

,I.
"

O EMBAIXADOR I.
Lauro Muller Bueno, filho mais moeo de LAURO MULLER.'
hoje, chegará" 'na Cidad� de Itajaí, �tendendo convite' do G�
vf�rnador Celso Ra�os, p��a. pa�tjcipar das Sdlenidades'· de I.
Centenário de Nascimento de :seu pai. Amanhã, chegarão-()s
�eus familiar�s num t4)tal .de quinze, também a convite do
Chefe, do cCeri�onial' do, Pahlcio, P�ofessor Dr.' Nelson Luiz
Teixeira Nunes, �am�m.hã� 'esta,ra naO:uela Cidàde para o.rga'tÍi
zar a Reccp(_'ão às Alifdridades.

Televisão C�nal,,!onle de Ilorlanépelis vai entrar
em �'ORBITA'" O:Cruzeiro destaca seíe

. brotos da "llhacap"
SEGUIRA' hoje, para o Rio de Janeiro, à Senhora Dr.

.,arlos (Léa)' Krebs .Filho, acompanhada, de 'seus dois filhos
�lizabeth e Carlos. Ontem, foi homenageada com um jantar
ela Senhora Sebasti di Mattos.

A "ILHACAP
dentro de noventa dias terá b�le�isão _'. CANAL ONZE de
FLORIANOPOLIS. A Empresa 'POl' meu intermédio comuni,
ca aos nossos leitores, que dentro de poucos \ dias instalará u

ma loja, para vender os receptores com facilidade de pagamen
to e' dará completa assistência técnica, com técnicos de. São
Paulo. A aparelhagem dotransmissor já está na Capital paulis
ta. O Colunista foi convidado para apresentar o programa so

dai . Voltarei c9.� detalhes ...

CIRCULANDO'
na Cidade, a Revista H.oCrtizeiro'�:, com uma magnífica repor
tagem em côres com sete "brotos", de Fpolis, na·ruínas do For
te, próximo a Praia de .Iurerê, Um bonito trabalho de Reporter
Hélcio José e fotos de Rubens Américo, colaboração dest� Co
lunista. Miss 'Doçura, Radar Sara Regina Ramalho Silva; 'as

I
Garotas Rada_r de �polis: Maria �eatriz :Vinhais e Edy. Alva
rez Cabral; Lourdes Mana e Regina Mana Carneiro, Marit.i
Balbi; Rainha das Orquídeas e Eliziana Haverouth, ex .Miss S.
Catarina, foram os destaques-. .

_l '.'
,

.

'.

REGRESSOU
da Bahia, onde' 'representou o Governdor Celso Ramos, na reu

nião dos Governadores Dr. Eugênio Doim Vieira, Sec. da Fa
zenda I·

..

'

JA' ESTOU

ONTEM ';,·,i

no Teatro "Al�aro de Carva1ho", �éonteceu a Aula Magna da
"

Universidade de Santa Catarina; ministrada pelo Reitor Ely'
seu Paglioli, da Univer�idade do Rio Grande \_do Sul FO,i feita
a ·entrega do Plano :Piloto do Conjunto Universitário do Proje
to da Escóla de Engenharia Industrial. O Reitor David Ferrei
ra Lima e o Governador Celso Ramos, estiveram presentes.'

RECEJ1EU
muitos cumprimentos pelo seu "Niver" t_\ Engenheiro Anes
Gualberto, Secl'etário Executivo do Plameg.

NA RECEPÇÃO ,

(',n Palácio. oferecido à Primeira Dama. do País, Senh'ora Ma
ria Tereza Fontela GouJart - O Secretario de Educacão Pro-
f

.� ,

!pssor Elpídio B3rbo�a e :Senhora; Dr., Alvàro de Carvfllho i;
Sra. Ministro' Estivalet Pires e \ Sra;

.

a elegante Heloisa Bastos "

Gomes: o Dr. Herme1ino' ,Largura e Sra. Lenzi e Sra. Conti- (

l1uarei ...
"'-.

O. CLUBE PAINEIRAS 'vai comemorar
próximo dia treze.,Após' esta. data escolherá'a
toda.

aniversário nó

sua nova Dire-

:.,' J.
�

• ", t. 'I ,..:>< �. {.. ,�.

. J;:��4;AVILA, dé;i�Cidadê:de .�áges, circuJando acompa..-

nhHda' do' D�·. Rodrigô Otavio ltobQ; 'y,a,ra1 Kasting Bittencourt,
do �oye� Udo, Wa�gei1heJn; lY1arià' ApC!recida Simão. Pales-
travam na sacada no Quei�ncia .' :

'. -, "

f' ..... ('. �
_

: ! VEIO r.esiqiCh�:�·."Iihqcap" ',' o Sr:. C�rl�s viana, de Porto'

Ale�;e., GeréIite nesta "Capital, ,dà Lin<;.& ,$,.. A. - Maquüias Ro:"
d9Vlar�.as., r. ,.,.'�, ", . ,_ " ...... ";, .: .. /' "

, r\� ,

.'
('

I,.
,

'"

\

J��,,�R�',�I�SÔN ..-B��Í?ER.' e ',� Dep;tlÍado Pedro Colin·
)�!�,2·'�Il.(? Q�léi'êrida;' tro�a��:; idJiâ.� sôb�e a Convencão

'

:íir.�.� ''':. ",:-,
·)':{\:::!:��'.'.'t<j·�f\'.· L ';',�#",}.;;:",,:'

."

•

arece mOI, .o .1 CI a
, '. '.

,

ca Latina 'pu n i rCastro
Espera-se que alguns paí

ses oponham objeções ao

tema, já. que estão agora S(l'1

governos estabelecid,os em

bases semelhantes ou devi

do a suas próprias politicas
de não-intervenção nos as

suntos de outros países. Cin
'co nações' ainda mantém re

lações diplomáticas. com a

.ditadura de Havana. Q rom

pimento das relações é urna

das 'medidas previstas no

Tratado· do RiG de ,Janeiro.
invocado pela, Venezuela, pa
ra os: .atos .

de agressão. 'os

NOS TEMOS

•

WASHINGTON, 3 - Esta- ação gostariam que a OEA O govêrno de Betancourt

adotasse,· mas o secretário gostaria de ver impostas ror

de Estado Dean Rusk, em tes sanções contra. Cuba,
entrevista concedida à ím- tendo por base a acusação
prensa a 27 de fevereiro 'pas- da Venezuela a 'respeito de

sado, deu uma idéia geral, atos, depetidos 'de agressão
Rusk disse que o relatório por parte de Cuba, no ano

"estabelece, além' de .. qual- passado, inclusive o desem-
'

qv�r' dúvida", que' a ditad.u- �barque de 'três toneladas de

rtr de Fidel Castro está en-' 'armas numa . isolada praia
volvida .ern tentativas para venezuelana.' Betancourt ur-

rão os países Iatíno-ameríca
nos prontos para aplicar se

vera punição ao regime. co
munista de Fidel Castro? A-

té o momento a resposta pa
rece ser: Não. Os vinte paí-

I
. ,

ses que integram a Organiza
ção dos Estados Americanos,
(OE'A) estão estudando um
relatório que

�

acusa Cuba. de

atos' flagrantes e repetidos
de agressão contra a Vene
zuela. Fontes diplomáticas
.jatíno-amerícanas disseram

derrubar a inimigo numero

um de Cuba na América La
tina: Rómulo Batancourt,

um dos poucos presidentes
eleitos na história da Vene·

gíu aos ministros das Rela

ções Exteriores das repúblí-
cas americanas não somen

te que tomem· uma atítude

com relação a êsses ataques
zuela. RusI{ aduzíu que 'os específicos, mas também só

Estados Unidos esperam que bre o assunto geral 'da depo
seja adotada alguma decio sição, por parte dos milita

res, dos govêrnos eleitos

que mesmo que o relatório

não tenha .deíxado dúvida

algumas sôbre a culpabilida
de de Cuba nêsses ataques
subversivos e outros contra

as nações do hemisfério" ·'e·
xíste a interrogativa sõbre
até que ponto irão alguns
países contra Cuba.

Os Estados Unidos não
. definiram especialmente que

são nas' próximas semanas

"a respeito de' qual deve ser

a resposta da OEA", Rusk

acrescentou que acredita
que "jsso deve significar ela

r"'11f.lnte pressões adicionais

sôbre Castro",

Dois casos semelhantes o

correram na anb passado,
um em Honduras e outro na

Repúblíca Dominicana, onde

o govêrno do. amigo pessoal

Discurso: Kennedy rol decisivo
. I fortes da guerra fria com o

Ocidente, talvez até ajudan-
do-os a. satisfazer suas am

bições nucleares. Decidiu re

tirar suas objeções ao tra

tado de proibição das provas
nucleares".

Wilson adiantou: "Hoje o

maior perigo é o da prolife

ração das armas nucleares;
A França e a Cina Comunista
estão na corrida. Caso a Chi
na chegar a obtê-las, então

surgirá a India. Caso a Indía
as obtiver, chegará a Vez do

Paquistão. Após. o Egito se

seguirá Israel: E se a Ingla
terra e a Frànça firmarem

.

o

'direito á uma fôrça nuclear

independente na Europa,
então não levará muito tem-

. po para que os alemães f'a

çam uma exigência seme

lhante,"

WilSb� aftrm�u que dnutíí'
mundo com apenas duas po
tências nucleares - Esta·

dos Unidos e Rússia - exis

tem perigos, mas o efeito

dissuasivo é forte. Existe al

guma medida de estabilída
de. Uma maior' proliferaçào
criaria uma situação do

sou naquela data e virá que mais agudo perigo" Finali.
BRIDGEPO""T, Connect'·I·'· K h' t " I11, .rusc .ev es ava c arameu- zou dizendo que "a falta de

cut., - O chefe do Partido te emocionado pela sinceri- um acôrdo sôbre o desar
Trabalhista

�

brit,ânico, Ha-' dade e .compreensão do se· mamento, a falta de coisa
rold Wilson, disse ter Nikita .nhor,I{enlledy", Wilson acres mfl1hor, é preciso fazer um
Kruschev dec�'dl'do reJ·el'.tar'· cento'u g'ue' "crel'o q e

. .

u aque- esfbrço par� restringir' o
as

. e�igências' chines�s p;:tra .l� ,fQi ._CY p�mt9 deci�i:VQ, Foi Clube' Nuclear a dois. Fre.
. 0l?ter i�for!J;laç,õe� .técpi!::às' l1aqlje��·. 1JI0me1)t0" ,apenas ,q)Jentemente. me recoi'da,ram
nucleares ao ler o discurso a�guI).s dIas antes que che·. ,em Moscou, no ano passado,
l)ronuncia.do a 1Ó de J'u'n'ho gasse dI'

-

1
'

, .!l e egaçao c unesa que a União Soviétiea pode:
de' 1963 pelo fa·Iec

..·I·'d.O p·r',·esll• • ", . '.
d' t- paTa 'v:er :se po ena acer ar ria. ter re�olvido fàcilmente·

dente Kennedy, no quai 'ês. su:as�'i:Ú�e�enças, que Krus- suas diferenças com a CN
te' pedia ao diriúnte ruSI?O chev adotou o que .eu creio na, se houvesse concordado
que libertasse o mundo de' que devera" ser 'd d' con!'l era o livremente. em compartilhar

! tal temor. Este foi o "ponto como uma decI'sa-o h'stá
.

'1 '. I nca. com ela suas' informações
I decisivo", disse Wilson. num Estava no caminho da deci- nucleares, E os Estados Uai-

I
discu.rso' que pronun'CI'OU' na 'sa-o P d' l'

.

.: o ena so UCIOIJar suas çios poderiam ter feito o
Universidade de Bridg'ep'ort dl'fere"nç h'

,

as com os (.; meses mesmo com -a França",
adiantou que estava em Mos· .retornando às, conversações.

I
I

tão brdsileiro
quanto Brasília!
1..'

'" III

de Batencourt, Juan Bosch,
foi derrubado. Algtins lati
no-americanos acreditam que
a introdução da denúncia

geral dos golpes militares
poderia diminuir as nossibí
lidades de' uma ação eficaz

do hemisfério contra Cuba,
no caso de agressão. Tais 811

tendimentos dizem que, . se

for preciso convocar uma

conferência de chanceleres
- e há muitas dúvidas (1(:;

que se venha a tomar tal íní

ciativa ,...-_haveria um ponto
natural de controvérsia, cu-

so a Venezuela fizer pressão cinco países sã'): Brasil, Bo

sôbre os procedimentos con·· lívín, Chile, México e Uru-

tra os mílítares. . guaí,
_,-------.------_"..-----_

.. _-- ... - .�._-
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E,D' I TAL
EDITAL DE CONVUCAÇÃO DE

CONVENÇÃO MUNICIPAL DO

'. I'AR�rIDO SOCIAL
"

,.

/ ,',� )�: PROGiÚ�SSISTA"
.

"

. _.; ': >�, .� ' ....i,; . �> ,'" ',�;'�i'; j . .

�j ,.' J>;�

�O Diretório Municipal do -P�rÚclo 'S�cial
Progressista (PSP) de Florianópolis, usando
das atribuições que lhe coníere os Estatutos

partidários convoca, nos termos do artigo I 7U
dos Estatutos, a Convenção Municipal para
o fim especial de esco,lher candidato para o

cargo de Prefeito, na' f.õrma
.

do artigo 74 dos,
.

Estatutos.
. .

A Convençã,Q reunir-se-á no çlia 15 do
.

mês de março de 1964;', �s 20' horas ·à Rua
. ;.

.,. ," "

'
.. ,

13 ae Maio,: na 'Séde do C'áramurú R.E.C., rio
B�if!.o da, ,�rainhà". l1t�i�<lVlunicípi�. de rlo-
rÚ:t[jópol�s .. ,' .

.

",
.

Florianópolis, 2 de Março de 19'64.

Bras de Abreu
Preso do Diretório-Municipal de Fpolis.

..

A PECA'
�'

'de,que ,você precisa':t: ..

�
Na qualidade de reveridedorés àuto-
rizodos, podemos re.solvéi-· s�u·· pro-

.
hlema sem demora. Em nosso esfoque
tocê encontrará ,- com certeza ! a

, . ,

pe�o ou o ac::essório que procura, a"

preço de t-abela, genuínos,. testados
em laboratório, garantidds pela mar-

. co .IH. E, no coso ge' qualquer con

sQlta sôbre' o seu Internat'ional" tere-
.. .,

mos o máximo prazer, em atendê-Ic_

o /

Representante 101 nesta çidade
.

G.· SOCAS

,COMERCIO E

" REfRESENTA�ÕES
. FULVIO Amrccr 721 -'

ESTRETTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\
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. d�nte' do 2° su. Rdv., comEscreveu: \ se"e� em nossa cidade fezNelson Brascher cumprir a seguinte' pro-
nllJçao: - às a,UU horas,' A-Por ocasião da Passagem p t.. resen ação da Bandeira Na:do arnvercárío da conqui,!:!ta ']':�WJ?-a, aos jovens recrutasdo Monte Castelo, pela For- incorporados a 13 de Janeí- :

çá Expedicionária Bras�17i- ro- próximo findo; Hasteara, na Campanha da Itália, menta da Bandeira Nacic-dia 21 p. passado o Coman I 1 83. na.; ,O - Homenagem aos

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

---"�_.-:-----
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SOCo AjSist. aostázaros 'e Defesa
Confra a 'lepra

.

� Santa Catarina,
EDITAL

.

Pelo �resente Edital de Convocação levamos ao conhe
elm�,nt� nos senhores Membros do Consêlho Deliberativodá S�cledade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra
a Lepra; em Santa Catarina, que no dia 10 (dez) de mar
ço do corrente ano, têrça feira, às 20 horas, à rua Salda
nha Marinho n. 34, realizar-se-á a REUNIÃO DOS MEM
BROS DOS CONSELHOS DELIBEIiATIVO E FISCAL de
acôrdo com as determinações -; 'est!ltutárias. Nã�' havendo
número legal em prlmeíra Gonv0cação, serão abertos os
trabalhos meia hora após, com qualquer nú�ero

.

de presen-
tes e com a seguinte'órdem do 'dia: '

.

a) Discussão e votação dos balanços
.

e das Contas da
Sociedade referentes ao exercício de Í.963

b) Parecer do Consêlho Fiscal. .

,

c) Leitura d� Relatório apresentado pela Senhora Presi-
dente da Sociedade.'

, I

d) Assuntos de interêsse Social.

Florianópolís, 24 de fevereiro de 1.964
,

.

Dr.Ivanildo Albuquerque -- 2" secretário ,;

Dietrich Von Wau'genhein � Presidente do Consêlhc
Deliberativo

HARMONIA!

. i

o sentido perfeito. de uHc;umonia". V.
I

t

.,..

encont�a também,. no. equilíbrio das oi
-

linhas d�8 .�ÓVEIS ,CIMO! Feitos com

I.carinho para dar ab: àéu lar. o ambiente
que V.' deseja e merece f

..... .

�.

soldados de Engenharia mar

tos na Campanha da Itália;
9,00 horas. Inauguração do

viaduto "Cél. Eng. José Ber
tos Monteiro Filho", no cru

zamento da BR-36/TPS e às

10,00 horas, colocação de u-

Aniversariou semana pas
sada o nosso particular ami

go e leitor Sr. Celio Mellin,
do alto comercio de nossa

praça (Crediário' York) sen

do o aniversariante nesta

data muito cumprimentado
dado seu vasto circulo de
amizades na "Princesa da
Serra". Aos amigos e paren
tes que foram visita-lo ofe
receu suculento Churrasco

em sua residência. Daqui
desta coluna cumprimenta
mos o Sr. Celío MeI�in" .de-,
sejando-lhe muitas felicida-rl
des e muitos anos de vidá� �

. �

r
r

\ Importante Exposição a- ,

cha-se instalada na Praça
João Costa, referente aos 3

. anos de Governo do Sr. CeI,
so Ramos. Durante todo o

dia desfilaram naquele lo
cal grande números de pes
sôas interessadas' 'em v�rifi-'
car de perto, as realizações
do atual Govêrno de Santa

• •

I

Catarina. Muito bem orga- ""Fontes, Saúde etc. A abertu
nizada dita Exposição explí- ra oficial contou com a pre
ca minuciosamente os tra- sença de autoridades locais.
balhos nos diversos setores

,

REBITES
Exija em seu carro.

Lona de'" freios COLADAS
- 60% mais no aprov�it\l,·
mento das Lonas_

CASA ,DOS fREIOS
Rua $antos �arajv�·.';4:5.3.:

·-ESTRErTO

funde-se
.

2 ventiladores Contact 22
de parede,..l fogão para Res
taurante a lenha marcá'
BERTA com duas bôcas de
fôgo, 3' fômos, 3 estufas _:_

Toalhas, tallJeres, mêsas e

cadeiras. Tratar no Bar.

.

.

'Margarete
" Estreito, .

Fo-
ne 62.86.

\. ...l... _

DANCOR S.A. Indústria Merinlea
ex. po.lol 5090 - E"d.I.I.i. DANCOR - RIO
Representante em

.

Blume au:'

'Ladislau Kuskhos
.' ,

"

Rua 15 de N.ovelnbro·
,ándiÍr:Cai

.

I

Em visita aos seus família
res e amigos transitaram

\Com a presença
toridades, civis, militares e

ecíesíástícas e do povo em'
geral, tiveram lugar, sábado
último, com início às 19,30 Na qualidade de repres=n-
horas, as

..
solenidades de tante do povo daquele prós-

inauguração da Praça defron pero bairro, usou da palavra.
te à Igreja Matriz de, São o sr. João Gualberto Cor,
José, no bairro de Oficirias. rêa Bíttencourt, o qual dis-
,

Apresentando as boas vín- se da: satísfação com que o
'

das ao sr. prefeito munící-; "�tqvo'
de Oficinas recebia. a

pal e demais autoridades;' uêle belo logradour.o pü-
em nome do povb de 'Ofici-

'. líco, mandado. executar ple

nas, díscusou"o professor Ni 1'0 sr. prefeito Dilney Chaves
colau Phillippi, ocasião �m Cabral, que - salientou -

ressaltou a .ímportante obra com tanto carinho e inte

alí reãlizada pelo atual che- rêsse vem olhando para o

te do Executivo de, ,Tuba�ão gairro de Oficinas. O orador,
que veio ao encontro de' �t;- 1Ji0 finalizar, fez um .apê
ma velha aspiração dos mo- lb ao senhores vereadores,
radore� de Ofiêinas_

.

corrio intérprete do pensa-
Em seguida, realizou-se a mento do peva de Oficinas,

missa em ação de graças ce- para que aprovassem uma,

lebrada pelo' revdo. pe. Is!- lei dando o nome àquela
doro Ghislandí que :r;'l'ofe- 'Praça de "Prefeito Dilney
riu magnífico sermão ahisi- 4h;lves Cabral".

tais como: - Educação, E

nergia Elétrica, Rodovias e;
por nossa cidade. os Srs.

Inaugurada a Praça da

Matriz de São José

.vo ao ato.

U T�NT PEDE E$FORCO
5 por cento nas receítàs na-

NAÇÕES UNIDAS, - O cionais dos 'países em desen:
Secretário Geral . U.· Thant volvirnento.

pediu um intenso esfôrço
global para que se possa
atingir os obl,etivol? do. ne-.
cénío de Desenvolvímento
das Na�ões, Unidas_

Escreveu:

/ ZANZIBAR LIMA

ma placa em homenagem ao

�:;:�ã:e::::O�i��:r��a �:.'

Noll'CI·O·s de }' 'u'ba'�l'-a-ojes. A estas solenidades com- '. J..
poreceram as mais altas au- .

. .'

Itoridades de nossa cidade I) , ,

povo em geral, imprensa �; Ap�s a missa, Q sr. preteí
talada e escrita. (Do Correspondente: .

to DIlney Chaves Cabral a-

Jabes Garcia) ,cendeu.os luminares 'da Pra-
l.d _.

Iça, sob calorosos aplausos
do numeroso públiCO presen
te. Na mesma ocasião foi

1
inaugurada a iluminação, a

das au- 'flo�rescente, da. rua Altami·
ro Guimarães, em tôda sua

extensão.

Disse U Thant que um

meio de promover êsse es

fôrço é a aplicaçã,o da cien
cia e tecnologia ao desenvol

vimento, com os cien,tistas
. das nações novas e das na

ções industrializadas' traba:
lhando juntos, em íntima

associação.

Falandg na primeira ses

são da Comiss�o Assessora
sóbre a Aplicação da Ciên
cia e Tecnologia ao Desert:
vOlvimento, declarou u\
'Frant que, "se �e qui�er aí
cançar as metas do Decênio
de Desenvolvimento, os es

forços da comunidade mun

tiad e' de nossa organização
internacional têm de ser in-

, ,

tensificados e seu escopo,
ampliado".

O Decêilio de Desenvolvi

mento, foi proposto pela pri
meira vez pelo falecido Pre
sidente Kennedy e mais tar
de oficialmente apoiado pela
Assembléia Geral das Na

ções Unidas.

O objetivo do Decênio de

Desenvolvirnento é uma ta

xa de crescimento anual de

. Pa�a O trallsporte de suas cargas· é encomendas
de BelO Horizonte, Rio ,�e Janeiro: São Pa�IQ. Curi�

.

t�bá, Pôrto Alegré, Pelo'tas e Rio Grande.
'

.'.

FlorianóP91isExpresso
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E ·agora ma'i� um ,Ia:n,çamento da sua empresa:
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Em nosso .artigo de hoje
Iremos conversar a respeito
da bibliografia umbandista,
que a nosso ver, procura,
quase que impingir,isto é,
quase que obrigar o umban
dista a seguir as normas

descritas por êste ou aquele
compêndjo que trate, isto
é que fale sobre a religião

-

que professan,os.
Não queremos nos preci

pitar que, este ou aquele
I compêndio seja ou não o

certo,. o que podemos afir-'
mar daqui é que, todos os

compêmiios tem algo de a

proveitável, porém, é preci
so que o umbandista since
),'0 os saiba ler e interpretar.

I Dissemos acima' sail?a ler
e interpretar,

exatamente".para que o mesmo possa a

proveitar o que há. de bom,'
de interessante, de conheci
mento, enfim, o que há de"
('ssenciàl para seu conheci
mento, para seu uso próprio
ou em benefício de seu se

melhante_

5. �.,

Todo o Umbandista.. por
pO�ICO conheciment!) que te
nha, sabe que as linhas dos
ORIXA'S são sete e que ca

lia uma dessas" linhas, ou

melhor, qúe cada ORÍXA'S
tem Sua côr correspondente,
a.contece que, se para �dqui
rir mais . conhecimentos e

le ler, verificará que 'discre
pância rio_ que di,?'; t;e�peito
as codes dos OEIXA'S;< u

ma vez que ):lá Ii:vros que a-
.

firmam ser'esta a -côr de
um determinado 'ORIXA',
ou�ros dirão' ser aquela 'a
côr do. ORIXA', seu, PAI ou

MÃE de 'SAN'1,'O di.á. isto é,

Deputados 'Federais Dr. Os
ni de Medeiros Régis (PSD)
e Dr. Laerte Ramos Vieira
(UDN), representantes da
Região Serrana de 'Santa Ca
tarina . na Camara Federal.

Por último, visivelmente
'emocionado, ocupou Ó mi
crofone o sr: préfeito Dilney
Chaves Cabral que, em feliz

improviso, agradeceu as ho

menagens de que estava sen

do alvo naquele instante.
Quanto à denominação da

Praça; declarou o edil tuba
ronense que tícadía muito
mais satisfeito se aquele lo

gradouro, ao invez de rece

ber seu nome, tivesse' o de
seu saudoso pa, Marcolino

Cabral, que também 'fôra
Prefeito de Tubarão e muito

trabalhou pelo desenvolvi
mento da cidade: Pelos vi
brantes aplausos, o povo
disse sim ao pedido do ora-

dor.
As solenidades foram en

cerradas com um churrasco}
no salão Paroquial, em ho

menagem ao' sr, prefeito mu

nícípal ,e às autoridades con

'vidadas, ocasião em que vá

rios oradores se fizeram ou-
vir.
Com' farta iluminação a

mercúrio, e comdois magní
ficos lagos artificiais, a

"Praça Marcolino 'Cabral" é

'agora a mais bela da cidade,
.

construída que foi sob a téc
.

nica moderna da nossa en

genharia.
Est'á, pois, de parabens, o

povo do bairro de Oficinas
com aquêle recanto adorá
vel para suas horas de lazer.

•

irmão umbandista' ficará'

•
sem saber' qual será exata
mente o certo, ainda mais

que existem apôdos à nossa
religião, ainda há quem di

ga ser bobagem, sEfr estapa
fúrdiO. o. culto de UMBAN
DA; por isso, meus irmãos
leitores, .

quando vós ,pe�ar-'
des um livro' pra ler; LEIA

O, -isto é, r�ti're somente o

que lhe iJlteressár e que, fôr

parll ço�hecimento, para vos

evitat futuras confussões.
Meus irmãos, quando vós

,lerdes' um livro e aparecer
um assunto do qual vós não
tenhais conhecimento, do
qual vós não tenhais conhe-

. cimento, do qual vós não
tenhais ouvido falar, procu
ra uma pessoa (Babalaô,

. Íalorixá) de sua confiança e

peça-lhe explicações, peça
lhe que lhe dê a luz nesces

sária sôbre aquele assunto
para que vós possais, mais

tarde, aproveitar êsses co

nhecimentos para praticar a

caridade.
Nós achamos e podemos a:

firmar que, nossos escritores
nossos tratadistas, nossos'
UMBANDA que manda pu
especialistas em assuntos de
blicar seus conhecimentos
em livros, só tem conheci
ma vez que êles afirmam"
mento teórico do assunto, u
certas. coisas, que se êles ti
ves'sem -::onhecimentos prá
ticos, não o 'fariam_

Portanto, pedimos e reco

mendamos a todos os um

bandistf;lS sinceros, leais .e
que adquirir conhecimentos,
ql!-e leia:m, lei�m. bastante,
meditem,. tirem ·suas conclu
sões mas não s,e esqueçam,
nós recomendamos, leiam
mas SAIBAM LER.

SARAVA A UMBANDA UNI
VERSAL!

CAIXAS DE
DESCARGA

.. _.A�:,
O certificado

atesta
a' experiência
comprova

, .

',;

o MAIS PERFE;ITO FUNCIONAMENTO
• Econdmia de águ� e facilidade de instalação
• Mecanismo totalmente inoxidável
• Funcionamento suave e silencioso,
• Estéticas e funcionais ...

ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARA,NTIA

REVENDEDORES AUTORIZA,DOS EM TOOO BRASIL.

S�· A. TUBOS BRASJLlT
Ma,("oni. 131 • 7.· andar - Tel,: .34-4127 - São Paulo

RII'a XV de Novembro. 415 - Bf u m e na u

RUIl

'Instituto de' Cultura Genrtânir:a
Sucursal do Instituto dõet��-' , 'i,\�/�

• -,� s- .�;·�!1�
APRENDÀ ALEMÃO'

'MATRICULAS

2as - 6as: 9 11,15 - ,19 hs.
Rua Vital' Meireles, 38 apto 3

8 - 3 - 64

,..

. Cia. C�farinense de Gmento
PORTLAND .

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presênte', ficam, convocados os Sr3.'

aci9,!1t§fâs';' 'ua�à' jimà \à'SS�!llbléia geral extra-i
ord'irl'ái'ia, ""a'se rea1izar'TI1{ s.,êtlel.-�s�âl, .....em j

, .
,

Salseiro, nesta cidade de Itaiaí às,9 horas do
di� '"19 de março) e q�� t�ni' por fi� tomar

conhecimento dos atos relativos-à Eub�criçJo
do ?ument,o dE; <;apital e ,dã a1teraç�o do art

tigó 5° dos est�üuto-s' �oCidis,., ...

ltajaí (SC), 25 de fevereiro de 1964
"Pela Diretoria

,

'ldro AnW.,·t�ad§)'" ... ��-�. ,
.. I ",':j,� f'.""'''"I' .... �. �--

" ,Dfi,�:.::etentE· ,',
'

",
.

"
.. ;. '6/M37

. ,

: Universidade de Santa· Catarina
DiviSã� \ de Matêrial

.

,

-

REI'TORIA
E'DITAl N.".15/64

O Diretor 'da Divisão de Material
Universidade de Santa Catarina,' devida"!
mente autorizado pelo M.agnífico Reitor,.Ia
ciente aos interessados que se �.cha abert

Concorrência Pública, 'apiâzada para à

1400 horas do dia 13 dé março de 1964, pa-i, . .

ra aquisição de material odontológiéo par
uso 'da Faculdade de Odontofogia desta Uni

, vérsidadé.
I

Divisão de, Mate�iali em 27 ge
.

ro de 1964.
'JOSOE' FORTKAMP

Diretor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLAdORAUORU aPECIAl�
MAURY BORGE�,. GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COt...JtBORADOItIES
RUI LOBO � MILTON F. A'VltA

ORILDO LISBOA MARIO INACIO
COELHO MANGONA

III II

j
--""'-'- -,-

14 - Sábado '- no. Rlo, Fluminense x

Vasco, em 'São Paulo. x Portuguêsa de Des

portos. . � ....

15 - domingo. - no. Rio Bangú x Palmei .

ras, em.SãoPaulo. Santos x Coríntians.
21 - sábado - no Rio, Flamengo x Vas

co, em São Paulo, Pal�elra.s x Portuguêsa "

de Desportos.
'

I
22.c- dor-unge - no Rio, Fluminense x

Santos, em São. Paulo, São Paulo. x Botafo- f'go, - -

28 - sq'J,::ldn .. no Rio -B('m�/! x São P'l.11 :
� , . �

lo, em São. pp��o, Corinti�1í1s x Eluminensc. j;29 - domingo ..:. no. ·RIO. Botafogo x Por "

tugnêsa de Desportos em São. Paulo Santos
x Vasco.

ABRIL

1 - Qusr+a-Ieira - no.' Hio. Flu-ninens»

I� Bangú, em São Paulo, São. �aulü x Cor+i .. , :tíans. _ .

5 - do�in�o - no Rio, FJamengo x Por
tuguêsa de Des=ortos x B;:lnO:ú

8 - (1 l.::trt.q-f�ir.::t em São Paulo. S.�D
P::l,1710 x: PnrhlP'l1P<;'::J, ele Desportüs em São.
Paulo ��níltr�� Y R.:Jngú

,

11 - s�'hqdo - no 'Rio,' Fl.:::lmenp"n x·,
Bütafügü, em· São.' Paulo., Palmeiras, x San I

..

tüS.
'

!
:

.

] 2' - H"mi",Q'() - TIn Bin. V�W'I"\ v ��o
P::anln P't'n <:;!�() P!l1110, Portuguêsa ·de Des;.
pürt.ns' x Flurninen.t::e, '. i.

J 5 - rm!'lrb-foir::J - no- Rjo.·-no:t�f()qo I
x V::I�(>O, em S:iü Paulo., 'Santüs 'x po�tuguê.:.l
,sa dp npsDnrtos

. ,

J R - �'!;1-.!>rln -. TI"" Pio: Fr::imo;l'«:r� 'X.

B::al1�Ú, .em São Paulo.; SãQ'Pau1o. x Corinti--
ans.

1 q -
..Hn'YY11-nO'() _. 1'1o,'Ril"\ �hl....,,1�oTl"p

x' "Rnt.afügo em São Paulo, 'São Pqulo' x San�
tüs.

?'> _._' nn':lrf':l .. f"'i ... .., _ .1"\": 'p;1"\ ';;1;';.....,,,,,,,_
·goo -: V1',.,.,...,i,:,oTIse, em Sa-,ü Paulü',"" P 1" •

- a melras
x iS\:ln P::Ju1ü. '"

,

2fl _ �6'h!)rl() -._ -no �in .. '�()t�t�;"nx ,

San�tn" PTn S:::n P!'I1l1o: rm';"",+i'!::m" x' H"'nQ:Ú
'

?� - rlr\'YY1·;nO' ..... _ TI,... 'Rin, H'11""':V'I:;�"'",,�
v p:'_ T ......oil'"!)C em SqÜ Paulo., São 'Paulo. 'x,. iFlamengo.

. !
.MAIO

P'YY1 ��r\ P""lllo.
Cnrl1"\+i""n�.

� - ,:Ji"1'V'Ii""r.r1"1l

Portw1UêSrt dp D'
, ;t' ��

- esnür os �

nf) Pi", �l!)mo1"\rrl"\ v

Palmeiras x Büté1-em São. Paulo. ,

.6 _. quarta-feira
Cürintians,

,

no. Rio, Vasco. x

9 -. sábado. - em São. Paulo. Pürtu-
guêsa de Despürtüs x Vasco..

'

10' - domingo. - no. Rio., Fluminense

xJ São. Paulo., em São. Paulo. Palmeiras x

F-amengü.

iJ

CARTAIESd� PUBLICIDAOl
EM ÔNIBUS .�-.

•

\
.

. /

"Pion íro e Kon-Tikyl' Di'videm a
. �,.

-;

,

dó. Estadual De Sh
o campeonato catarm-nse 4c res com, 703 ponto,

vela; para <
a cla'h� Sharpre fqi ''I. rugar - Raj

á

com .Níwaldo'
injci:tdo. ofi'll' manhã Pr: dnming.... N()rb.e�to Hübeaer, '. Ortando
-1'1 ;.-.... rl�ali:l:t::�i) r ., P"II))' r.1 "e : Frnnao:n2 Com !J78 pontos
gata ,que ,a�rseento', a seguint'C 50. lug'ar - Vendavai com Ade

ordem de classfftcução : mal' NuneS Pires Filho " E,l'-

10. l'lIg�ll" - KOn Tlk COm 08- mar pires com 4�1 pontos.
'valdo NuneS e Al'redn Hrlmunu 60. lugar - Na"til!ls com J(,ão

somando 1.180 lHmtos Pedro Soares e '\V�.ldir I.OJ1�S
20. lugllr - P;Dn,,\ro com V\'�l COm 402 pontos.

.

mor SOares.e JOií'l Soares toiali 70. lugar - Dunga com' Joaquim
zando 879 pontos. Bello e Odínaldo OJlvd'�a soman

30. lugar - Ar�wnavta com J� do 335 pontos
sé Chirghínt 'e Dalmu o Soa- 80, Iugãr - Saycnara com Faus

to P�niplona t Luiz Car):t;s Napo·· 30; lugar - Argoitaula. com '103
.

.

leão -com 27'l' POÍlÜls pontos. -,

. 90. lu�ar '- ',Cair,ó' com Jit0bf,i'to 40: Iuga� - ',;1\"autitns com 578
. fI;'" �.� .!e Dalj un 't;.....�..�, t.,· ;,_o�n,'.. POlltP·S., "-

do, 22& ,pon.t� "50. lugar .,' ti;',Ilga co�, 481 110n
t- ;,'.,

.

1:00. lugar' --: XANQO Com Ney tJOS

Rubencr e f Gabriel ..Berenhavsea 60. lugar � Biguá "om 402 pon-
tfltal'71ando 180 llont.o.s
110. lugar - BigulÍ com Luiz

tos

'70. lugar - Ca.rú COm 335 pou

tosCartos Melo e Lili" Bairão COm

120, lugar - Gavíão com Mario

: I: pontos, 80• lugar
-

- Sayonara com 277
AcreScente-se qule no período

da manhã partidparam 12 em

barcações enquanto que à tarde
somente 8 barcos tOrnaram par

te na c�pctição iá qu� o barco'

Ra'[á por, ingrigir o regulame:t
te; ao. bater numa das bolas

abandonou a comdição. Venüa
v,al; abandono.u a 2a. prova

por imperícia do proeiro Almir

talizando 101 pontas.

A CESC: ,anuidades elevadas pJra
600 cruzeiros

No período da tarde a J'eg;�ta

teve seguimento. Com os' vele

jadores S'e desdobrando. ante o

forte 'vento nOl'te que soprou na

oportunidade.
Nesta segunda· �tapa do c�.m

peonato catarinens� o balCo.

A dire'tori� da Associação' c!.!M às anuh'lH�.CS; cobráveis em dll;t�

'Cron stas; Esportivos de Santa p.azcela$ por semesbe.
Catárina;

SETOR, DOS eSPORTES

�8 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA /

NO

arpie
Ia'te Clube e Veleiros da Il'ha.

10. 'lugar : Pioniero e Kou_Ti

ki com 2.059 pontos
20. -,lugar - Àrgonallta C0I11·

••

1.406 pontos

6'0. lugar - Catrú COm 578 p.Jn

tos

80. lugar - Sayonara com

554 ponros

Soo lugar - Vendaval com

30 lugar '- Nauti,lus' com 980 481 pontos
pontos 100 lugar

40.. lugar -". Dunga com 816 pon pontos

Xandõ com '226

tos.
50. lugar - Bigll1á 'I COm t";S� pontos
pontos

.

,

�

Gastará . milhões para monar um

grande esquadrão a A. A. TUPY
Conforme vinha Se . propalan como a terceira força de Jolnv.l

do nos quatro cantos do Esta le; do próximo estadnal; e p-n

do; resolveram os diretores da sam-nzo dug mentorse da A.A
Fundição. Túp'Y; organizar "ma

-

Tupy contratarem vários joga

grande equipe de futebol. desta dores de renome do cenãrío es

c,lDdo vara isso.. uma verba cS-' portivo catarinense; tornando-

est"ve reunida em post"riol'mente 3. Assembléia r ,.,neiro VenCeU: �.<!"i11' �,,(' Xandô e Gavião deixaram de pecial que se eleva a milhõeS ele Se aSsim o nô,-o clube milionário

aua sede provisórja; na lH'ite G"ral:; reuniu-Se a Jiietoria; jlÚ KOn Tiki'; invertenlo-se assim participar temerosoS com o for cruzeiros. Como' o tempo é e�)- do futbeol caturinense
.;:" liIl�teOlttem;' tratando de 111'0- gando l�Ovas propostns de 1ISSO- as primeiras éol'ocat;iies. Eis co te vento guo; pois o ,r:lube 'vai disputar
blemas relaCionados com a ..n

tidade de classe; através do vo_

t!l Soberano da Assembléia I;e
ral Extraordinária que fOI pS

pecialmentc conv�caGa para ê,;

te fim. Resolveu a assemblé'" ma

jorar de 300' para 600 cruzeiros

mo se classifiCaram 68 barcos

nl'lta fase,; eseus númdoS d'e

pO!ltos alcançados
10. lugar - Pioneiro cOm 1.180
po�tos
20. lugar - .Kon, riki com 819

pontoS.

dadoS. Foram aceiías as pU,))()S
I

tas, dos radialistas Elêl\z.lr :t;as

cimento e Cal'los AiÍlcl·to Cam

. pos da Rádio Guar.ejá e 'Camar

go }o�ilho; 'diretor ';0 DS'par(a
mento Esportivo da l{,ádi Clul>e

Após a realização das dua,

etapa; ficou 'seUdo. a seguln[e
a classificação' geral e ocWal
do ca�peonato est�du\1 de vel'l

que se dse�n·vo.lvc na baia ,uI

de Flo.rianópolis; contando com

a participa�ão de yelejadores dod( Lages

! .,--'
v

I

,

I

IMPRESSORA
,

desenhos
clichês

folhetos - �atólooos
c,artazes-e carimbO$
impressos em oerol

Dapelaria....

A IMPflESSORA MODÊ'LO �Slui todos os recursos
I! a necess,ória experiência poro oaralltir sempre o

mó:.imo em qualquer serviço do �mo.
Trabalho idônea e perfeito, Im q"e' v. pode cClllfior.

IMP�ESSORA MODÊLO
QE

ORIVALDO STUART. elA.
\

RUA DEODORO N133-A ..,

FONE 2517 - FLORIANÓPoLIS'

------�--,..., Mo�", Bor,e.
O Figueirense de�ejava ,apli- dos do.is clubes; na cidade de Ita

.

Car Um grande "golpe" no Avaí jaí; oS mentor'es mareHls!as'
Co.ntra:t;tria o treinador azurra vão organizar o grande progra

•

que levaria consigo para o pre

'to e branco Os jogadores Ca

vall'azzi e Rogério que o clube

aindà "namorando'. Ao que pa

ma de inallgllx:ação da rêde de

iluminação do estádio dr
•.
Hcr

cílio Luz. Haverá duas prelimi
,nares; com dois clássicos estan

do. em pespectiyas Um encontro.

entre .Avaí x Figueirense e Ca

xibs x América pm Itajaí. ApóS
as d,uas preliminares jog:ariam

FIame'ng·o. ou Palmeiras x Mar

cílio iDas. Será pOr certo llma

grande tarde - noite esportiva
poiS os jogos deverã.o iniciar-

se .por 'volta das 15;30 horas e

terminará pur volta das 21 hO-'

ras

li, tempo e tudo perm�nec��t co,
!

mO �staYa.

x X x

Dep()is de anttnciar de que I>a

via contratado o pohteiro qS_

qUerdo Almerindo;. cOmo rcfor

ço da equipe, IIlarci:lista para a

temporada de 1964;' o cx-inte

grante do scIe�ionado catarinl!u

se acabou ingi'es�ando nO'Co-'

merciário. de ·Criciúma lIue lhe
,

aCenou com urna vautajosa prO.

posta.' Almerindo foi; '"ill e fi·
co.lt

•.•

x X x

A terceira força do

brusquensê é o Usaty
futehol
de São

ioão Batista qI1(. vem sendo diri
gido. pelo conheeido Hélio l'i-

'x X x ,mentel. O,s diretores .do cluhe
, estão emperihados em contratar\ .

A diretol'ia: do Clube AtléticO reforços uma "ez .qUe seus dese

Guarany está estudando a pos jos foram realizados na última
sibilidade de retribuir'a visita

qUe lhe' fêz em dezembro a equi

pe de juvenis do Coritiba FC.
do Paraná. O elube índio. 'da ca

pital catar,inense poderá jogar

reunião de ASsembl-éia Geral da

·'·F.C.F. que' o.ptou pela'. formula
de três equilles !)Or Liga

x X x

cOm o' Onze paranacuse na segn.n:

da quinzena; dependendo ainda

de futuros entendimentos entre

as duas 'diretorias.

Além da Associação Atlético

x X x

Tu�'y; através' de SeUS direto

res; ter revelado. que seria eBt,t

dada 'urna fórmula para a cria

ção de uma eqUipe rigoro.samen

i
I

te de profissionais; incIush,e

Os mentores do, Marcílio' l)i-,
,

revelando as prováveis contrata,
as continuam ,'tentando traze1' ções; sabe-se que .um treinador

até ItajaÍ; nêste -m�s. de Il1ar f'",'unomé ta,m I,,! ". s,ria Co ntTa

�'. � represe1'1+a:.i'fi d" "'I�","J' tado; recaindo as preferêncJas
go. campeão da Guanabar'l. Ca no catarinense, Lourival J�l)rcnzi.
so OS entendimentos fracasllem
o Palmeiras Será· sondado;. p!lis xX x

o clube' dispõe de represent.ante
nO Rio para tentar trazer fla- Dois clUbeS de outros E,tados
I,'·· g"istas 0.,' p�lm,l�pnse,s pa

ra urna exibição ·em Santa Ca··
-

deverão se exibir em gramados
catarinuse\s.. Al'tléitic!l Oper:í.r:io

, .

de Ponta: Grossa deverá atuar

em Itoupav� Norte; frente ao

Gua�ny; enquanto qUe- o Brita

ni?, 'de Curitiba vai atuar em

D.esde que fique assentado .d.e"tajai; frente ao 'Barroso e

finitivamente, a e�ibição de. 'IJn'.'Bhlm�na1�i'�9ntl'a
;;,:_,�_> -":; _"I:. --'.:

... ",o'"f �'-!_�. .�_( -"_ .'

tarina.

x X x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



No próximo dia 5 do c t
� ,

"

li d G
'

.

-

" .

' orren e mes sera rea lza o em OlR-
- ma, a PrimeIra ReunI'a-o d Ad ..

t
'-

d S rr
as mims racoes e aneamento,sob o patrocmío e pro -, d D

�
. -,

" !1ll0çao o
-

epartamento Nacional de
Obras de Saneament .

d 1
-

, \

1 '

o e orgamza o pe o Departamento Està' ,�----",_,;",;___;__,:""_,,,;,,___-,"-,-__'�f',--_, -__'I<-) ..........""---'-'dual de Saneamento de Goias.
I

• r
JOVEM 'MEXICANO

o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, �ngenheiro Geraldo Bastos da Costa Reis, prevendo .a amphtude desta reunião, e, considerando os benefícios
que advirão para o DNOS, recomendou a participação de too.

do� cs en�enheiros que labutam naquela autarquia,.'
-

, ,Indisclrtivélmente será urn marco inici;J na politi ca de en
tendimento e debates' entre as organizacõs brasileiras de Sa
neamento.

Neste sentido seguira hoj-e para Goiana. os 'Engs. José
"R rlh f di 140 D'

.

.

,rsessa, \.--- e e ,o -', ístrito Federal deObras de Saneamento
c Ayezo çÇlmp�s, Presidente da Associacão Catarinenss d� En
genheiros; e como reprsentantcs d� Govêrno Estadual os diri
gentes d�s órgãos de, Sanea�ento, Engeiros João Mar13 Siquer-
ra e Annito Zeno Petry._ .

-
-

�'--------------- '-�--_:'_-.---- -,-------'----------

Rei Paulo'Continua em Estado Gravel _

t , 'j

.- ') { ,--
,

-

� PROCURA' :EMPRÊGO
I"

'
: : ,I _

Esteve untem em nossa redação, solici-
tando emprêgo de qualquer espécie, o jovem'
JORGE, PAZ, de nacionalidade mexicana,
que há três ,4ü�_s . encontra-se em Florianópo
lis, a procura. de trabalho.' Seu estado é de

sesperador;' motivo pelo qual �e algum dos
leitores souber, ou mesmo tiver alguma o

cupação. para. JORGE, será favor, se comu

ni�à� c�m\ a redação, pois estará fazendo
uma, grande obra de caridade.

JORGE é motorista e mecânico,
rém, .dadas as necessidades qualquer
ção lhe servirá.

po- '

Iun-

Não peço caridade,. qí1ero apenas ser como você.. Desejo estudar, trabalhar, ser útil
Com .

d d
,_'

a aju a,. q:ue .me
_ eta�, já sei dar alguns passos, aprendi a ler, e escrever. Mas ainda.

posso melhorar 'muito, eu' e milhares de outras crianças defeituosas que, queremos ape-
1):8

- uma oportunidade de reabilitação. Colabore com, a gente, aj ade a nossa Campanha.

Presid,ente de Honra ....••...... : .. , ....Amador Aguiar
Presidente da Campanh' L d N 1a .. , .. , . , ... ',' . . . . .. au o ate

Diretor-Executivo _ . , � , ... , .... ',' ... .jayme Torres
Secretário .: Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros , , Alberto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidente da A.A.C.D.......•.Renato da Costa Bomfim

I

Coordenador , •.• < •• ', •••• ',' ••••••Ulysses Martins Ferreira

Camp.atlha Pró-�riatlçq, Defeituosa. � Associação Brasileira h,_-'",""",,_-.da Criança Defeituosa - A.R.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL t�"

ENV�E SUA CO�TRI8UIÇÃO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIAf�ÇA DEFEITUOSA, �, ENTIDADE FILIADA DE SUA ClIlAOE-:
Associação Pernambucana de Assistência à Criança Defeituosa _

Rua do Espinheiro, 730 - Recife.- , '"
'

•

Associação Sanatório Infantil Cruz Verd,-Av.Jandira, 1.002-São Paulo
Associação Santa Catarina �eReabilitação- Rua Gal. Bittencourt, 102 _
Florianópolis. li
Instituto Baian9 de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas'
544 - Salvador. -

. ,
Sociedade Campineira de Recuperasão da.CriaosaParalítica-Rua Lusitana�

� 369 - Campinas, ,

'

,

'

®

v

Associação 'de Assistência à 'Criança Defeituosa - A.A.C.D. -Av. Prof.
,Ascendino Rej�J esq. Pedro de Toledo, - Sã_o Paulo.

I Associação Casa da Esp�ança-Rua Imperatriz Leopoldina., 9 -Santos�
'Associação Nossa Senhora. de �urdes. anexa à Sta. Ca�a. de Mised•.
córdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos. -.�'

Associação Mineira de
',..Reabil!taç�O:-,7!:�' M._R. - Avenida Afonso

,

Pena; -2698 - .ijelo R0m<?n�e. . .., ' .'.

·�sod���o_���i�rd�������O�A.P:���Iguaçu.811-Curitiba.
_ p.�::��__J:<''''".-�,�i�,�,,'·1,:', 0:':'-,' j'.' ,.' "�o'

- j'

.'

>('pessn
.

V B· Sociedade
. ,

ma
MATRIZ: CRJCIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO . TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
leJvi{:os de cargas e enct:meQdas entre São Pamo - Sa,nta Catarina e Porto Alegre

Filiais: _ 'São Paulo Rua João Teodoro, 670 - Curitiba Av.. /

_ ,
-

Iguaçú 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de Setembro� 691 - fone 7818 - Florianóno iR Rua Paflri" Roma. $f,
r� an a erm· .

CAMINH6ESPRóPR,:'�' �M

ATENAS, 4. -(OE) -- O Rei

Paulo da Grecia, ap=sar de
ter passado umd noite' tran-

-Reí está enfraquecendo len

tamente.
quila, contínua em estado

grave, as médicos tia famí

lia real Informaram que o

Foi a tarde, nUE} instante de aborrecimento, que apanhei
do chão onde rolava este pedaço de papel agóra à minha fren

te.

"
- (�ue será? -

" Pensei.
Estava sujo e riscado, nos cantos .e à margem, e na parte

inferior, ao pé' da -pagina. mas sôbre o que ne:� estava imprés
SO, sobressaia-se uma multíplicecão ':'';:1, numeres disformes re

pletos -do maior desanimo, Ao 'prodúto sôrnente haviam acres

centádo dois zeros pequeninos e 'melancólicos, cheios de um

desalento desesprador. Olheio-os compungidos e não retive
-

o

meu suspiro: -

•

- Oh! gemeos magoados e sofredores!
'

Um mais agarrado ao risco, outro mais distante, e ambos
irregulares em suas Iórmas tristes. Os i racos brutais, em tinta

_

vermelha, denunciam-me ou a mão �!'�ss2ira, c� o espirita re
ty;lde' que os golpeou ali. E além, como a escorregar do canto,

1" , . r ! 1 <' .,

d
-

ou a querer escapunr ue sentença m.._�'2::n!91, '-.OIO, e Jaz e ca-

beça para baixo, o numero quinhentos e cinquenta e dois. To
ma os ares" e dou-lhe os ares de 11m palhaço acrobata.

Ainda à margem, o mesmo' t:r::)�o rude, desviando, talvez,
o rumo tristonho de, seus pesares, rrccurou desenhar com de-

, - - I

nodada tendência a fazer-se elega:"i.'e, sem exito . visivel, um

querido nome de mulher.
E transparece uma pausa, e calculo, depois dela, um de

sabafo selvagem, pois por sôbre todo, o C01'::--0 da fôlha, apare
cem sucessivos riscos fortemente calca.lcs f::�1 tentativa violen

ta de destrui .. la. Então, creio; algo ou alguém deteu o malsão

intento, e me pergunto: -

- Teria sido o vento, ou teria sido o carinho de alguma al
ma generosa quepreservou o trágico fim daquela Iôlha? Dêssas

ternas-e piedosas almas que somente vagam em nosso Mundo

para zelar pelos tesouros que as traças não corroem? Estou que
sim, que foi realmente uma' dêssas 'àlmas ilunlinadas, e por si
nàl :!��r b'ertI:' q�et'er'-® T0�'à l"��aro �;�oreyra.

-,.,

Dele1 ou melhor, a fôlha desbotada que o melt desaponta
m'ento juntou ,do chão, trazin uma crônica de sua lavra., onde,
sob o titulo de "Solidões" ele extravasava com muita !er�ura o

. seu quieto qu�ixume.
E dizia: - l

"Ascriafuras descrentes, muitas, q_ue se riem, das pou
.

('�s ai:aéla fiéis à bondade e à beleza, talvez não sejam culpa
das, m_·:,s sào elas cert2men!e que espalham a solidão, cada vez

mais tri�:'e, sôbre a humanidade.
\ Essa angústia vem do"princípio do mundo e foi-se tor-

n;:,�,-J J o sentimento máior. Fêz Q mêdo. Fêz a esperança. Fêz o

c!.t..:- :�2ano. Não conseguiú levar o desejo do corpo para' 'o espi--,
-;:',:,'0. Criou o cansaço � o aborrecimento. Viu na guerra a glo
ria. Pôs no dinheiro a fe:icidade.

Houve um tempo em que a solidão levava para os deser
tes o 'sonho do céu. Outro tem��o houve com a promessa dQ
!:rmndo melhor. Tanta palavra. Tanto grito: As cidades enche
rm:n-se de mutilados por fora e por dentro. D"izem os q�e con

'tj2:uam falando sôbre os que já se calaram, p'ensam os que já
�,e 'calaram sôbre o� que continuam falando: -

.. Estão doidos. '

O último egoísmo é a solidão. A solidão que se mata. A
SOhC�20 que �ão quer morrer. O sono enorme. A insônia sem
.ç'
... l11L

E a terra ê bela! E a vida é bôa!
"Olhai os lirios do campo

"

"Amai-vos uns aos outros "

"O �ol nasce para todos "

E assim é que' pejo que si está, que bendigo a generosa aI
,

ma que preservou, esta fôlha, e só uma tristeza em meio 'a tan-
•

tas· a.legrias põem crepe em minha festa: o desconsolo de saber
que ;;:em todos nascem para osol. . .

'

R.S.LEV1l

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Oontesme tivemos opor- '"
tunidade de noticiar esteve

. em nossa Capital, na úlIJ
ma semana, o �ngo Sérafim '

Bertaso, S�cretário dos Ne

gócios do Oeste, o qual
manteve 'contactos com o

Governador, do Estado e

outras autoridades, .fratan
do de .assuntos de real ím-

,

portâncíá' pàra, a sua região,
Na oportunidade O' �Se·

cretário do Oeste, prestou
algumas declarações' ao Ser-,
viço de 'Imprensa do G,R.P.,
'relacionadas com sua atua-

METAS, PRINCIPA�
'\I

Prosseguindo, com suaá
considerações disse o Se
cretário Bertaso: "Banco.
mítantemente com .a ínsta
lação ,da Secretapia. não
nos, escusamos dos traba
lhos externos e das nossas
metas. Iniciamos nossos

trabalhos fazêndo duas reu

nlões éom todos os Prefei
tos da região, trinta e um

Municípios,' e alí examina
mos' e' discuti�os as neces

sídades de cada Munícípío.
Dêsses entendimentos sur-

.gíu o no�so programa de

trabalho, 'cUj0 ,ítem mais
tmpõrtante ,é a elétr}fica

" çãe.: A zona ': di) extremo
"oeste está até

.

agora pràti
camente às escuras, pois

QuaIlto a criação. da Se- não dispõe ainda' de
,
uma

cretaría do Oe�te' assim '
se Hidroelétrica ou Termoelé

expressou o seu 'Titular:j trica que sirva ii. região.
"Instalada no dia 2 de Essa é, portanto,

'

a nossa

dezembro 'de 1963' iniciou grande 'meta e na qual
seu trabalho -pràtícamente aplicaremos quase a metade
do nada. Contudo graças, do nosso orçamento. A se

ao auxílio de outras Secre-
•

gunda meta é a de, estradas
tarías e a constante bôa de rodagem e para isso es

vontade do Governador ,CeI- tamos nos aparelhando ade
so Ramos hoje ela já está quadamente, adquirindo má
produzindo resultados (PO- quinas para em conjunto
sitivos. Devémos salientar com o D.E.R. podermos ta
também o esfôrço e a com- zer o trabalho 'que permita'
petêncía dos ,.funcionários, o escoamento da produÇao
alguns já com bastante ex- do Oeste de Santa Catarí
periência, que têm nos auxi- na".
liado s6bremaneira".

ção naquêle órgão admínis
. tratívo estadual" criado pa
ra, atender os "interêsses do
oeste càtarinense. , ,

,
,"

.

.,_ , ....
,

ORGANIZ"_ÇÃO ,DA
SECRETARIAMomento em que o Eng" Serafim Bertaso, Secretário, dos Negócios do Oeste, pres

tava declaraçoes ao Serviço de Imp..nsa do Gabinete de Relacões 'Públicas do
Govêrno. Ao seu lado o Dr. JacobNacul, Diretor do B.D.E.

\

Governador Celso Ramos, Secretário ,Serafim Bertaso e o Diretor Comercial da
CELESC, Sr. Herrnelíno Largura, quando dá assinatura de um convênio entre a

Secretaria .do Oesta e' a CELESC

Ontem' a AlIl� Magna
, '

da :U,niversidade,

"

Rotary vai promoverconte
.

rência em Florianópolis
A reportagem' do' matu- Victor da Silva, Dr, José: 'largo das senhoras 'dos

tino' �'O 'ESTADO" epteve Ruhland Junior e Nabor taríanos do Estreito.
visitando o .Secretario Ge- Schlichting. Estes são os clubes
ral da V" Conferência do 5°) O Governador Varella, participarão da Conferên;
Rotary Internacional, Sr. quando' de sua recente vísí- cia com os palpitantes
Nabor Schlichting, ocasiao ta 'ao R. C. do EstJ;eito, to- mas mencionados.
em que Q destacado mem- mau conhecímento do pro- 7) - Porque o 'Rotary
bro do n.c. do Estreito con- grama elaborado? Clube do Estreito foi .esco-
cedeu rápida entrevista sô- Teve conhecimento do lhído para anfitrião do coo
bre os preparativos daque- programa que a Comissão clave?

)

"le importante conclave .

rei- ,Organizadora da Conterên- Creio que o

tarío:
"

cia elaborou, em todos os Varella na sua operosa, cfi.
Fizemos ao nosso entre- seus' pormenores, e para ciente e extraordínârla ges,

vístado as seguintes inda- satisfação nossa aprovou-o tão governamental, quíz he-
gações: '

cm seu to.do. menagear á capital do nos.'
1") Está confirmad..

'

a da- -

6°) Qn�is os Clubes 'que' 80- Estado. sabedor que é
ta de 16 de abril para o apresentarão trabalhos na do êxito que teve a Grande
micro da V' Conferência? ' v- Conferência Distrital? Conferência conjunta dos
Realmente a data está Seis são os clubes que três, estados ,to sul do pais

confirmada, e o início da apresentarão trabalhos por em 1.�58 sendo séde
'

deste
V' . Con;ferência \ será no ocasiao da V' Conferência, 'memorável acontecimento"
dia 16 de abril de 1.96.4" li participará da mesma o a cidade de-Florianópolis.
sendo a séde da mesma, a representante

: do Presiden-" E por saber que pode
Capital do Estado, e o Cln- tc' do Rotary Internacional contar com 'o trabalho do'
be anfitrião o Rotary Clu- Comp. Carl' Miller, segundo Rotary Clube do Estreito,
·lre ')1'10 �Ü&t-l:""� r ,�'-'Pt�-:�MmtlO- �''''"t}Be- -modéstia, a parte, nos

2°) A Secretaria geral da mandará este. ilustre en�ia. seus seis anos de existên
Conferência' já está manten- do e que dirigirá a saudação ola sempre tem colaborado
do contato com os clubes do Rotary 'Internacional a em todos os ernpreendimen
d'o Interior? todos os convencíonaís, e tos rotários e estado, sem

no decorrer da Conferência pre presente em tôdas as

serão apresentados Os se- Conferências e Assembléias

gUÍutes trabalhos pelos cln- Distritais com representati.
bes que a])aixo transcre· va caravana.

Universidade do Rió Gran

de do Sul, juntamente com

o projeto definitivo da Es

cola de Engenharia Indus

trial, que será edificada no

referido conjunto.

Com a presença do Go
vernador Celso Ramos e do
Reitor João David Ferreira
Lima, alem de altas autori- CONJUN,",A Tn-nVERSI·
dadex, instalou-se na noite TARIO
de ontem a Assembléia Uni- Aínda.. nu. noite de on-.'
versítáría. da Universidade tem, foi oficialmente entre
de , Santa' Catàrina, oC!lsião" gue: ao Reitor João David
em que o professor Elyseu Ferreira Lima o Plano Pílô

Paglioli, ' Reibor ,Magnífico to do Conjunto Uuíveraíta
da, Univers'idade,' do Rio rio da Trindade; elaborado
Grande do Sul, proferiu a pela Divisão de Obras da

correntedoAula

ano.

....--.'
- RELATóRIO

O 'professor' João David

Ferreira 'Lima, Reitor Mag-. "A Secretaria, continuou
nífico da USC, leu na opor- o Engo Bertaso, foi criada
tunidade 'o relatório das .» para' servir de ligação_entre
atividades da Universidade, a região dt) Extremo Oeste
no ano que passou, fazen- e a Capital do Estado, dada
do, também refe-rências ao as' dificuldades de,' comuní

plano de, ação' para o cor- cação, e também para des
-rente ano. centralizar um pouco a ado
Em riossa próxima edição.' mínistração estadual.' E de-

'

daremos, maiores detalhes vemos ressaltar, ser essa

sôbre o írnpórtante aconte- uma experiência inédita no

ACôRDOS COM OUTRAS.
FINALIDADE

• SECRETARIAS c

"Esta minha viagem a

Florianépolis, disse o Se
cretário do Oeste conti
nuando a entrevista, pren
de-se principalmente a êste
assunto, ou seja, entrar em

acôrdo com outras Secre
tarias de Estado. Tenho 're
cebido por parte dos Secre
tários o .máxímo de colabo
ração, para.vque num en

trosamento de trabalho pos:,
sarnas integrar inteiramente
J Oeste a San;' Cátarina.
Ainda sexta-feira assinei
um convênio com a CE

LESC, na importância de,
Cr$ ,400.000';00, afim de cons

truirmos 'uma 'linha de
, transmissão da região de

Esperinha, F�xinal dos Gue·
'/ des, até São Miguel D'Oeste,

ainda, com interligações em
todos os' 'outros Municí
pios, para que numa fase
re1ativamente' curta pos

ral disseram que ainda não sarnas, eletrificar tôda a

receberam oficialmente cor..- ' região.
"

Foi assinado tum

vite 'para servir m�!s' �wa 'bém outro co�vênlli" <:0n1 ia

vez a seleção do BnisiL PLAMEG, que delego� p�
Contudo. àfirni�ram' 'que es-

'

ra a SecretafÍà' do i{)es,te " a

tão prontos para a .luta e 'construção de 76 salas de
aula, Com a Seêretaria! da

,"""

'O". ,

- O fl!Al.S M(1 lGO

Florianópolis, (Quinta·Feira), 5
"

Brasil".cimento.

A3scmbléia 8ea�re: Re�ime EItraor�,nâri'o
�

Não receberam
Convite

Sim, está mantendo 05

contátos protocolares, atra
vés de correspondências ,e

telegramas com c�ubes, prin
cipalmente com aquê}'es
que foram escolhidos pelo
nosso Governador de, Rota:
ry, para apresentarf'lU os

trabal.ftos de 'jJraxe junto a

Confc,i-êntifi'-iL.\: : 'ii
, 3") Pode' antedtlàr á!''P�e

,
sença, ':ge, a!!?i�lmas delega-
ções? ", ',,:.; "i ,!(, ri,

verei:
Unidos Rotary Clube do

Estreito e o sim Clube' pa·
drinho, Rotary Clube de

Florianópolis, sob ít; 'orfen.
'tação dos S1'S. 'Acy Cabral

.. .., ". -. .� ",' � .

T�i��C pt�sid�p�i>flOS f,ra:!!,a
lhos', da, :coIlh\rêtiti.a :-e IDr.
Arnoido' Huttréz:'GÓneo,l. Coot·

SÃO' PAULO, 4 (OED
Vicente Feola e Paulo Ama-

TUBARÃO: -:- "Idéias; b�
sicas para Rotary na era'

espacial"
'

':", 'O'1i ,'1 �
JqAÇAB4: . '''?""

, ,:'1l'iTER-
ACT,s:;flfil Yàçãin�:.'. ;:, '

IiÚJMENAtI-NÓRTIt: ".L.:
'�',Questões transcéndentais
dà eJ}�ca\:� da�,,' i çcimW;idlt-
d'es" f'··JJi�'�'I(i\l!h!:rl��

di'W-ador ,da mesma, ,espera·

mós. não desapontar nem

decepcionar a confiança em,

nós dellositada pelo Gover·

nador Varela; tudo faremos

pelo êxito da Conferência c

pelos ideais que norteiam

a nossa causa_

que permanecerão na expec
tativa. Paulo JI,1:achado de
Carvalho por seu lado afiro'
mau ser "Homem dé ' lut,a
que quer ver o Brasil trio

Saúr;ie foram firmados ai- Até' a presente data ne- LAJES: - ";\: compreen·
guns convênio$ abrangendo nhum clube do interio'r se são mundial por meio de
hospitaL,;;, PÇl$tos de saúde prolll1Dci<!u, a respeito, nem contátos pessoais"

I etc, ,. Entramos em conta- mesmo os clubes escolhidos ESTREITO: -. "Missão
to �inda com as demais Se- como já 'disse para apresen, da mulher em Rot;uy, at�a
cretarias, os ,quais foram tarem às suas teses, toda·' vés da Casa da Amizade" a

coroíldos de plenO' êxito, via resta ainda muito tem-

esperandO' para breve tirar-
'

po para se. mánter contá-
mos proveito ainda maior. tos relati"os ao auspicioso
dêsses acôrdos." evçnto; ,resta-nos, porém, a

"esperança de que se repita
em noSsa Capital o mesmo

sucesso que' tivemos o pra
zer de prescnciar por oca·

slao destas I Conferências
, j
patrocinad�s por nossos co·

irmãos nos diversos pontos
do nosso Estado.
4°)' Aonde funcionará a

secretaria nos dias da Con

ferência, e quais' os Rota
'rianos designados para es-

,

sa tarefa?'
' . ,

A Secretaria Geral da
Conferêricia terá o !i\C'll Fo�.
rum, -, rios'" 'escritórios ,da,

Im()biliária MARA Ltda,' ai)
lado dQ Clube 6 de janeiro'
- Estr,eito" e ,os rotal'iano!i
que dirigirão esta tarefa; ,

são os senhores Dr. Rubens

campeão mundial".

SADOROS01
SÓ C A F E Z I T,O Fretes 'Rodoviários Aviso a' Praça

RECURSOS

As empresas dé
-

trans_porte rodoviário
de carga q� operam. ,no.s , Es�ados, de São,

,Paulo, Paraná, Santa Gatarina e Rio Gran-
o de do Sul, filiadas ao Sindicato das Emprê
sas de Tra'nsportes Interestaduais de Car

gas do Estado ,de .são Paqlo (SETICESP) e

.Associação ,dos Pro'pri�tários'
.

de, Erriprêsas
Rodoviár:ias de' Cargas do Estado

.

de:, São
Paulo (APERCESP) ,comunicam ao CQmét
cio e Indú'strià que à,� paptir de 1. de março
Óltimo efetuaram 'um' reajuste nas' tarifas,
que vinham mantendo desde setemhro de '

1963.

"

,

Encerrando suas declara-

C'II.'n'gre.S$'O ções, o Engo�Serafim Ber-

U taso refe(Íu-se aos recursos

I .. q,ue a Secretariíl do Oeste,
RIO, 4 (OE) - O sr. João ca da aquisição e distância dispõe pa:ça, o seu perfeito

Pinheiro Neto, recebeu ofi- das mesmas ·rod�vias. O sr. funcionamento:
cio do deputado José Boni- Pinheiro Neto respondeu "No dia da instalação da
fácio, primeiro secretár.io que determInou ao delegado ,Secretaria o Governador
da Câmara Federal solici- 'da SUPRA de Goiás, Mara- Celso Ramos 'afirmou à po
tando uma relação de depu- nhão e' Pará que, procedes- pulação ,da, ,.

minha regmo

tactos' proprietários ,de' ter-
sem o levantamento junto gue não faltariam recursos

, as prefeituras mumclpais para que elã também tives-',

ras ao longo das margens• das regiões cortadas pela se os benefícios das ou-das rodovias Belem-Brasí
citada I rodovia, para poder ,t'ras partes do Estado e pu-
precisar os nomes ,dos pro- desse" com seus próprios

. pri.etários de terras.
I Em recursos,' promover o seu

outro trecho da resposta,
-

desenv.olvimento. E isto tem

Pinheiro Neto diz do propó- realment.e
.

·acontecido. O
sito de respeitar o ,Congres- nosso orçamento para 1964
so 'como Instituição ;rndis- �

foi est'ipulado em 1 bilhão e

pensável a scibreviv�l1cii da 150 mil ,cruzeiros, dado em

vida Democrática Br.asilei- cotas mens,ais de lOQ', fnl

ra. lh6es de cruzeiros, as quais
o .Sr. GovernàdOJ; autorizou
o Secretário' da Fazenda" a

, destacal'�para a região, al�m
dos ,recursos própríos da
Secretaria. �sses recur�os,
como já afir,mef, serão ap!i
caqos em' reletrlficl;l.ção, em

estradas de rodagem e o

r�staI).te será utilizado em

obras que atinjam todo\, os

Municípios da região.
Dessa forma' pretende- '

I

do corrente.. a homenagem
da Assembleia ao primeiro
centenário do nascimento

: dé i.âuro'Müller, por indica
ção das lideranças de ,han
cadas..
C·

Q� 'fiagrantes mostram a

,Os parlamentares, 'etn sua Mesa-· Biretora, vendó'se o

totalidade, retoinaram ao' presiêiente,' deputado ,Ivo

tra,laalJ;lo, - e ,n,aquela, da.ta Silveira, ladeado pelos depu
m�,smo várias import!lntes tados Livádário Nqbrega e

prO'posições 'foram discllti.-,' Láuro Locks, secretários;' e
das, ressaltando-se a que visão do plenário da Casa,
marca para sexta-feira" 6 em�pleno' trabalho.

Supra x
A r!')união de 3 do corren

do Poder Legislativote

marcou o início de convo

cação extraordinária, para

apreciar importantes men

saRens do Governo � maté

ria parlamentar.

lia" bem como área em 'que
se localizam as terras, épo-

sessãO Cinematográfica para
.

l'niversiíários hoje,
� '�

·Seminário Fiscal'
Regional de Itajaí

cais d.a fazenda, coletores, dá referida região; com rei
escrivães, auxiliares de fis- ferência à legislação esta-

,..J I" I .

•

caUzaçao, contribuintes,' as- dual e federal regulamenta-
súciações cQ.l:nerciais, e pre-, dOIa lie mlj,téI:ia.
feitos, representando todos'" \.

os m1,lmclplOS que abrange �ste prirneiro seminário'
a região fiscal de Itajaí, se- regional' será seguido
r[!,O tratados outros, em todas as l'egiõe

fiscais do ,Estado, J.;lrevistd"

I .\

A Reitoria. fará 'realizar,
às 15 horas de hoje, no Ci-

Rêitor . Paglieli
,

·

em FlnrianóP61is
"Aula Magna da Universida-

A V I' S O'ne São Jose, l,lma sessão

cinematográfica oferecida
aos estudantes, pro,fessôres
efuncionários da Universi

dade de Santa Catarina.

O Serviço de Agua' e 'Es.
gôto do D.A.E.S. comunica Nos próximos dias 5, 6 ,e

7 do corrente, estará em

Itajaí o Secretário da Fa

zemta, ,acompanhado de di
retores é funcionários es

pecializados daquela Pasta,
pam a realização de Semi
nário �pal. semelhant.e ao

efetuadof'na Capital do Es-

", tiLdo, JÍJ.l1ho V)6�, ,

\":.:�;<�:;��':<>. ""J
'" "

-. ."

a seus consumidores que
remeterá a domicílio .-os
avisos de" cobrança de ta·
xa. Dos a'vísos constará o

local onde dev,erá ser efe·
tuado o pagamento. Esta

Na ,oportunidaqe, serão

exibidos "slides" do Plano

Pilôço do Conjunto Univer

siLário d.a Trindade e o fil-

11'1,(; "ENCClUnAçADQ PO-

Procederjt,e de Porto Ale

gre, encont,ra,se àesde on

tem em Flin'ianópolls o Hei-
r[q ele Aant.a; Catarina.

'"O E;í'lTA!)O" apr6senta
,
nosso

Rio Grande votos d,e boas vindas," feliz
, ,D81'11i'al1êl).Cia

!;l9�ê(), m�i(;:
.,' . .

':t\\i

Tn::NYIN'�, consideradà co-
"

Ç1qR' n�el-l1Qres
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