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o TEM P O' (Meteorol69icoJ
(Síntese do Boletim Geol1!�teorológico, d".:
A. SEIXAS NETTO. válida atê às 23,18 hs.' do

_

.

dia 20 de março de 1964
Frente fria: Negativo; Pressão atmosférica média:
1018.0 'milibares; Temperatura média: 26.1 graus cen

)igrad0s; .

Umidade relativa média do ar: 78.6%,; Plu
víosídadei 25 mms: .negatívo - 12,5 mms: negativo �

grupos cumulares esparsos' - Terppo 'médio estável.

I
. .

Ney Gaivão ,Regressa hoje após trat�r do
reescalonamento da dívida ,tlrasilei:ra

- \

. .RIO 19 (OE) O Ministro Nei Galvão
está sendo esperado amanhã de volta de Pa

ris, onde já encaminhou a "proposta brasilei
ra de reescalonament6_ da dívida externa. O

reescalonamento, pedido pelo titular da pas
ta da Fazenda, atingirá cêrca de um bilhão

\ ,

de dólares, ou um têrço das dívidas globais
do Brasil no exterior. O sr. Nei GaIvão, que
deixará '·0 prosseguimento das

\

'negociações
entregue aos membros da missão d e· rees

calonamento, defendeu a promessa Ide, que
o' compromisso financeiro a cargo do orça
mento 'governamental de câmbio, j não deve
exceder por ano, o' montante de 150 milhões
de dólares, previsto' para' aquele orçamento
em fevereiro.

I

Pronunciamento
,Ma'r4chal '[)utra

.

. I
.'_

do
. o Marechal Eurico Gas

par Dutra., ex-Presidente da

República, quebrando sua

atitude de reserva mantida

desde que deixou o' poder,

(
tia essencial de um Brasil
firme na perenidade do seu

destino 'cristâo, livre do co

munismo e tranqüílo quan
to ao futuro,

bem do' País, a fim de evi
tar o advento de condições
que lancem o Brasil no de
sastre da irremediável se:
cessão interna. O respeito .à

Csm:Jtituição é a palavra de
ordem dos 'patrtotas. A fi

delidade à Lei é o compro-
- Afastado da vida públi- rrusso sagrado dos democra

ca desde 1951 � quando fin- .. tas perante a Nação. Nã'ó se

dou o meu manda�o presi- constrói na desordem, nem

dencial - tenho-me conser- se prospera no sob�'essaltol
vado numa atitude:,�d� deli- Nada de' bom se resolve,
berado silêncio, recusandp- no clima do desentendimen
me, 'sempre,' a formular to, e'é impossível I sobrevi-

r

qualquer pronunciam�nto ver democràticainente na

capaz de provocar ,polêm, i,- subversão.' O regime tem' RTO 19 (OE) A'+ , pn-
cas ou agravar dissenções. remédio nat�ral e/ ckrto, pa- meira sessão prepar,fltóriaEm 'face, porém, do gravida- ra' todos os nossos proble- da Convenção'. será realiza
de das circunstâncias 'que. mas, inclusive' os p.a autên- da ,às !3 horas, com'a apre-,
'caracterizam a atual situa- tica Justiça sqc}al. A fé na sentação. das . .: credenciais
ção brasileira,. não _me pos- liberdade, a perseverança no do� delegados pFesentes, se- ..

so furtar\ a fazer um apêlo' esfôrço ._con�trutivo, a su- guindo-se, às Íl horas, a or

ã luciçiez e ao' tradicional perior e impatchtf inspira- ganização J
das comissões -'

bom senso dos meus com- ção do interêsse público, o de reforma dos -Estatutos,
Patriotas, no sentido de que exato cumprimento do de- de Reforma' do Programa
se unam os democratas,· en-

.

ver de cada um, a indepen- Partidárb e de Organização
quanto é tempo, com o yen-

. 'dência' e a harmonIa' dos., dos Planos de Campanha _

sarnento só voltado para o t)'ês Podêres constitucipnais .

e a 'apresentação de pro-
da República

'

são 'a garan- postas $àbre os est.atutos e

partidá- cial do PSD ,à Presidência
da República, em 1965, de

vendo, em seguida, dás es
cadarias do Palácio 'Tira
dentes, falar, através de
uma cadeia de rádio e tele

visão; parai todo o País.

Cêrca ,'de 3.200 diretórios
municipais terão direito a

voto na Convenção Nacio

paI do PSD,. que se inicia'

hoJe, no Palácio Tiraden-

,para ,homologação do

nome dõ Senador Juscelino
Kubitschek como candidato

fez" ontem, no Rio, o seguin
te pronunciamento:

rente).

A .:grande
r"acional Imp�sío sindical

o Chefe ·do Sector da Co·
missão do Imposto Sindical
(C.LS.), Secção de Santa
Catarina, torna público aos

senhores dirigentes sindi
cais e trabalhadores em

geral, que se encontram à

disposição dos ojJeranos
sindicalizados, bolsas de' es
tudo e convênios, a serem'

firmados com Sindicatos
interessados para. conces

são de auxílio para manu

tenção de :cursos. Os' inte
nissados deverão dirigir-se
ao Sr. Hélio dos Santos, De

legado Regional do Traba
lho, no 3° andar do Edifício

Convencão
.

- t

do PSD
país. Entrement,es, é aguar-

"Ontem encontro Lacerda Dulra
kIO, 19 (OE) O Go-' da transpirou oficialmente cional. O Marechal Dutra,

'do partido à,s eleiçôes pre·
sidenciais de 1965:, .Ipase, em Florianópolis,'

até o dia 31' de março em

curso.

ja ,se m'anÍfestou

Deixou a
ASPSC

Recebemos, ofício ·do sr.

Jupy S. Ulisséa, através do

qual nos comunica não
mais fazer parte da' Càmis�
são Especial, promovida pe
la Associação dos Servido:
res Públicos do Estado.

,

.

---

. ';
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Ministros Militares não vão
I

Divulgar M-an!festo
RIO 19 (OE) Os três Ministros Milita-

.

res 'estão plenamente identificados com o

Presidente da República e com seus ideais

reformistas, sendo
. dispensados quaisquer

manifestos, como vem noticiando a Impren
sa nacional� Esta informacão é do círculo
responsá�el,' do Gqbin�te -',do Ministro da

Guerra, desmentindo que os Ministros das

Fôrças Armadas tenham intenção, de divul

gar manifesto ao Congresso, encarecendo a
.

necessidade da adoção das reformas de base.

...Prestes ,diz na ADI Que o· comício da:
Central foi sugestão sua a San Thiago 1
d 01 s-. LUIS Carlos Prestes injustiça que 'é. a pena eter- clamou O' apoio de todos os ximas semanas. E, por que-'ec arou o�tem na ABI que na que êle cumpre, quando brasileiros ao Presidente não dízer;" nos próximosquando fOI procurado pelo no Brasil não há pena su- João Goulart, no momento dias?" '.

. ,
Sr. San 'fiago Dantas co' . ,�'. I)

I/ 6' .

,or- penor .a 30 anos e as leis de- em que o Chefe da Nação, .

- Quando ô povo foi pa-denado p Iítíco do Presi- terminam que os eleitores com. os atos' e .as palavras' t
'

dente' da República "mos' _.
ra as ruas para pergun ar

_ ,po<;lem" ser' elegíveis e a proferidas .no .comício do ao Presidente da República·�rou .a êle que para chegar "1'
'

/
.

e e não permitem que
.

se .día. 13, se colocou à frente, se êle estaria disposto a co- .

a unidana (las fôrças demo- candidate".
.

-I-
do processo democrático e locar-se à frente do procescráticas era neçessário le- Em sua palestra, sob o revolucíonárío dó País. so revolubionário contra o

va.r. o povo para as ruas tema Situacão Política e a Iniciou o Sr.' Luís Carlos imperialismo espoliador _

Ipara que êle
_ dissesse de VI': I
-.

.

mprensa . do Povo, o líder. Prestes, dizendo que "a si- disse - demonstrou o gran-va voz o que queria: daí o comunista fez um relato de tuacãó politica do País as- de passo e-o. grande avançO-M-.----·----·----.--I-._;..__;,-----------------------C-------:-·....,.._-'----.--------------comício -do dia 13". suas atividades afrerite do sume proporções das mais, no.c.aminho da maturidade,. azzl I diz que. u""'.
'

onqresso naoO líder comunista
'

brasi- movimento leninista-mar- interessantes. Fatos novos política. . .' """leiro falou -na, ABI durante xista no Brasil e peniten- se verificaram na vida po- - As .idéías ganham' 'as

;ãOso.��ni��f�tode ���eerms'i: . ciou-se dde terro's p�sdsados, lítiCI� -do BrasiL O 'comício, massas - continuou' -' e" •

d re''to r no a' Guana b' a' ra'
.

- como: o e er queri o pa- realizado recentemente, te- como já dizia Marx, quando C'O9 I ta 'o '

do jornal Novos Rumos, do ra o País uma revolução ve profunda significação pa-
'

as idéias ganham as mas-
"

"

'.

. '�qual é um dosdiretores, copiada de outros. 'países. ra o desenrolar da nossa sas, tornam .. se fôrças vivas
docasião em que também Salientou a importância do história política, cujos re- e atuantes. Nós, que vimos BRASILIA 19 COE) '_ 10. Presidente do Senado, tratou-se exclusivamente a ins-

disse que" a reforma cons- momento atual para a so- sultados. se farão sentir nos lutando por um poder re- Ranieri Mazilli voltou � desmentir hoje qual- talaçâó da rádio do Congresso Nacional emtÚucional virá corrigir a cialização bra:-:ileira e con- proximos me'ies ou nas pró- volucionário, cometemos sé-
'

.

•

quer movimento por parte das mesas da Câ- Brasília, que será a emissora mai,s. potenterios erros na busca pelo -

caminho. que nos levaria'a mara e Senado, para a volta. do Congresso da América Latina. Afirmou ainda, que as
nossa meta, Um dêsses l Nacional a Guanabara. Disse o Presidente mesas diretoras das duas 'casas do ,Congreserros. foi o afastamento das
maSS'1S. 'Lenine sempre cha- da .Câmara -que nada existe nesse sentido, so vão se reunir no Rio durante' a Semana
mau 3. atenção para a ma-

I não passando de especulações'
"-., as� ,n�tícias. \ Santa, para reexame da instalação d a: em i s

neira certa de como encon-]
if.llr

.

os yf)l'�a,a.efrm;, e!mi� sQh�e f;��sun�Q. ,Disse que�durante a_ reuniã� v s?r:�;::ã,? .�� .�o�.�taI�do _ d� m�n'e.i'ra alguma do
n�CJ��I"� partir de 1963, 'iSri-j conjuüta de ontem das m,'esas. da- Câmara í) retorna eró LegislatIvo a Guanabara.
ficando nosso erro, estamos I

\

;�:�:f�:��,:;:�:�lad'fl�
. Sargentos vão homenagear(Transcrito do' JORNAL ... .

DO BRASIL, de 18 do cor-
RIO, 19· (OE) - Os Sar- nagearão o Presidente João dada, para qualquer mo- recendo a necessidade da,

• gentos das _3 armas home- ,Goulart, oportunidade em- mento, a dívulgaeão do ma- 'adoção das reformas que a

que manifestarão sua solí-.": nifestb dos 3 Ministros Mi- Nação está exigindo.
daríedade a 'concretização Iítares ao Congresso, . enca-

das reformas de base no
-

----�----------------

Hoje Q Di'a geSão José:
PATRONO D0S OPERARIOS,.. .

CIDADE DO VATICANO,
19 (OE) - O Papa Paulo VI

.

deverá celebrar hoje a fes
ta de S,.• José; patrono

.

dos.
trabalhadores, rezando mis

sa na Bàsílica de São \Pedro,
para 3.00� operários de uma

Jango

fábrica de automóveis. Em
toda a Itália, centenas de
milhares de trabalhadores
se preparam para c�eJ:;ÍT�.r,
o dia com desfiles, procis
sões e diSputas eSp0JJtivas.

EE.UU .. propõe a' URSS
GENEBEA, 19 (OE) -

,Os EE.UU. propuseram ofi

cialnilente a União' Sovié-
. tiéa, destruir conjuntamen
te tQdbs os bomba·rdeiros

B-.47. norte ...americanos,
T-U-2l6 soviéti-cos. Tal

9ueira de bombardeiros, dis
se o representante norte

americano a conferência do

desarmamento, seria um

exemplo da' reduç,ão' <;le ar-

e
.. mamentos para .0 mundo

fo- inteiro. \

Monopólio Estatal na
Importação do Papel

RIO, 19 (OE) - O Pre

sidente João Goulart as

sinará, nás próximas horas

o decreto estabelecendo Q

monopólio estatal da impor
tação ao papel para a im

prensa e á sua distribuição.,
Alega o GovêrnQ Federal
---

que o paí:; pe�de divisas de

quase 50 milhões de' dóla-
res anualmente,
fim. Informa-se

para êste

qlJe o

creto já está pronto, e o

Presidente da República
pretende assiná-lo ainda es

ta semana,

I Pinheiro Neto afirma que
vai/voltar a S'ão Paulo

/

, ESTR·ADA BRUSQUE-GASPAR
O GovêrJ;l,o rdo Estado in

clúiu
•
em' suas metas a, i.9'J

plântação da rodovia Brus
que-Gaspar; onde- se obser
va apreciável ·movimentação.
de 'hômens ê .

máqUinas,
conjngados na "OPERAÇÃO,
i>�OGRESSO;'..

.
.

Realiza os trabalhos a'

firma "PATERRA' S.A.",
cujo representante, sr. Al
berto de Alencastro, se acha'
em Florianópolis, efetuando
demarches em beBefício da
acelera.çã.o ciãquela impor
tante obra.' \

Garuya já· é Município
Em data .de 29 de feVf�rei

r'o pró:cimo 'findo, 'foi insta
làdo .solenemente o novo

5-

'�:tl7,;�,al;�?'é\''- ,as-
-Jmesma\,�_l;lta .

rio o Sr. Olive'ira Nobrega,
para o qual foi nomeado
.por ato do Exmo. Sr. Gover_'
nador dg Estado, datado de
19 da:SLuêle

RIO, 19 (OE') - O sr.

Joao .Pinheiro Neto em en-;,
trevista a imprensa disse

que foi impedido de falar
em são Paulo por meia du
zia de transviados de luxo,
PLAY BOYS dos clubes ri

cos cevados com dinheiro
dQ IBAD. Após dizer que

gi,larda. uma bala de metra
lhadora encontrada em seu

carro., o presidente da SU
PRA anunciou que ,após as,
desapropriações programa
das vai voltar a São Paulo,
acentuando que se o gover
.nador AdplUar de Barros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S, A S S A R U Ê Orna Promoção' do Departamento Soda! do L.T.,c. Organizaçãó . e Direção do Cronista
-

-'

Engenheil0$ aglÔnçmOS
..

fundaram socíedode
crianca .

,

,

Drs. ALVARO. JO
SE' DE OLIVEIRA
ANISIO. LUDWIG

'do hospital
dona. Edith

o Diário Oficial de Santa
.

Catarina, do dia 14 de mar

co corrente, publica na in

tegra os Estatutos da' Socie
dade -Gallarinense de Enge
nheí ros-Agrônomos.

médicos
infantil

Gama Ramos
atendem diària
mente a partir
das '14 bs.

Rua Ilhéus 2, esqui
na com Fernando

- Machado
Consultório

Esta entidade, tem sua

séde em Florianópolis, e

. suas finalidades, é a defesa

e coordenação dos ínterêsses

profíssionais e
.

sociais dos

agrônomos que trabalham
em nosso Estado.
Dentre os objetivos previs-

--------�.---�-

Ind, e C6m&cio Metalúrgiea A'fLAS S.A.

._

Filial Florianópolis' _

.

.

��- r��-
.

.

. <tTJII_I",
Rua: Deodoro No. 23

Menina Claudia Regina de Jesus
Encontra-se em" festa no dia de hoje o

lar d� estimado colega sr. Lauro Bento dê

Jesus e de sua' exma. Sra. dona. Euzira Ma

ria de Jesus, com a passagem do-primeiro a

niversário da inteligente menina CLAUDIA

REGINA DE JESUS, que na residência de

seus papais oferecerá "aos seus amiguinhos
uma lauta mesa de docês e guaranás.

A CLAUDIÁ bem como aos seus .pais,
os nossos cumprimentos.

---'-

1--,. -_.---
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Agentes e correspondentes e111 tódos os munic!
PiOS de San.ta Catarina -. Anúncios mediante
contrato de acôrdn com -a t.a))ela em vigor•.
ASSINATURA ANUAf... CR$ 4,000,00 - VENDA
AV'UrSA Cr$ 20Jlí)

.

eçfio liã.o se l'CSílOllSábiliza líeios cODcelt!ls'
emitidos nos arti!!os assinados)

VANINA VÀNL'II
E,,,,,mnnco'[or

. Levamos ao cohhecimento dos senhores -aci�nis-t!;ts 4

q1..Ú! ' ücn"uln 'até H anos

se acham à disposição, na séde da Sociedade, em Capivarí
de baixo, município de Tubarão, os documentos a que se re
fere o art. 99 do Decreto Lei 2.627 de 2U de setembro de

I

1940.

que outra greve surge.
Êste país está precisando é de sangue às S hora,

limpo e novo.
L,x Baxt(r

, EsteJla B1ain
O que está circulando em suas· veias os PIRATAS DA COSOA

e artérias está muito contaminado.e sifilf .. , EasmanCo}or

tico ...
.

Aplicaç�o de' uma terapêutica perfeita
e que dê ótimos resultados:

�Será que o DR. �UCELINO como mé
diCo não será também um pouco milagrei""

I (obrador
!

Pfocura-se um que' seja
capacitado: e tenha meio ex

pediente de fOlga. Informa
çêj,es sr .. Wilson Silva, Hote�
Id�l; das 15 às 17 hs. hoje.

�'�:;t.! ,,". 20
;�""�'.::';_�t:_:}·.

ill>)g�i',_',,·

tos' pela nova Sociedade,
consta o manter publicações
que visem a expansão da a

gronomia; institutç�o· de

bolsas' de aperfeiçoamento;
fomento de intercâmbio in

telectual; colaboração com

os poderes públicos nas re-

Tabela de Paqamento do mês de
março de 1964 da Delegacia fiscal

do Tesouro Nacional'em
Santa Catarina '

'

Dia - 19 � Ministério. da
Fazenda, Poder JU(Iliç:iárin,
Tribunal de çontas,. Minis
tério da Justiça e 'I'rabalho.

, Dia _;_ 2úl � Ministé't'40 .da·

'Dia - 25 -'- Aposentados
provísóríos, Procuradores e

06 . que não receberam nos

dias próprios.
(

Dia - '3úl:_ Pensionistas
Agricultura e Educmção. Militares e Provisérios.
Dia - 23 - Ministério da Dia - '31' - Pensíonistas'

Saude e os .que não recebe- . Civis e Procuradores.
ram nos dias propríos. . (;j a. lO - Procuradores e

Dia -' 24 _ .Áposentados os que não receberam nos

De:irutiv,os, Salário Faniüía dias ilr<Óp!l'ios.
e A<.tidonal dos que recebem �'O'rA - E,s,ta tabela po-
proventos pelo IPASE. derá ser alterada.

Comp,anhfa Pery de Eletric�dade
'.� C I P,'E [, .1AVISO

De conformidade com o art. 7g§ 1 "da Lei de Scciedadss
Anônimas, ficam convidados os· senhores acionistas em a-'
trazo com as prestações de suas subscrições para efetua
rem o pagamento. das mesmas nos escritórios da CIPEL, à
Av. Salomão C. olé Almeida n. 316, dentro' do prazo de trin
ta (30) dias.

\I Curitibanos, 2 de março de 1964
-

._,--_

-:l!irnr.lHIfi\! r
. _. . t'''.�JVr,\.,Hermelino Largura - Diretor Presidente .'-

Albino CoI DebelIa -'Diretor Comercial
'I'emistoeles Formighíert _ Diretor Técnico

.

22-M.

Sociedade Iennoelefríca de
Capivar'j - .sOlftCA

AVISO

• Tubarão, 17 de Março de 1964 .

Eng"Jolio Eduardo Moritz - Presidente
Jayme Sá - Diretor Comercial

OSVALDO MELO
GREVES' - QUE TERMINAM

TRAS QUE SURGEM - As greves no Bra

,sil são uma furunculose. O Brasil é um cor-
o' \

•

po cheio de furúnculos.
Supuram uns, rebentam secam. Fúz

runculos de todas as raças.
Outios apontam. seguindo-se o mes

mo e doloroso processo.
�

.

, Quando a gente suspira aliviado,
.

.eis

,'.

OU-

ro?

Quem sabe?
Não sei o que pensarão os surrealistas.
Bem. Evitemos o galicismo e digamos:

super-realistas.
- Fica bem assim?
O termo é nosso.

E bem brasileiro.
Bem e !l gréve agora, um furunculo·

dos grandes, sem dúvida, é a gréve contra
os boatos� .

. � .

�

� Contra os boatos., "mas porque?
- Ora. porqu� é a gréve dos telégra

fos sem ecomfío e pon isso, é'IÓgico: não
haverá "nutíçi.as". . . .'"

.

. E.. nãq,lQ-9;vendo notícias,
bQa:tos�':�<i 7�' •.

.'.
-

,., !'�''''�/�'' .

110. fiirne tio festival COLU�f-
RIA �1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I"1I11111111111111111111111111111111"1I"Fr,·ô lIaclUul'ray .

uorothy G rcen
..

I

.AUDACIA DE

soluções de problemas agro-
nômicos.
Os Estatutos publicadlJs

estão assinados pelos enge
nheíros-agrônomos Francis
ao Hoeítgebaum e Clóvis De
ruiz Beduin, respectivamen
te, presidente e primeiro
secretário.

CINEMAS
CARTAZES

DO DIA
" --CENTRO.

. São José
às 3 e 8 horas

FORA8TEIHO
EastmanColnr

....Cens/(·ra até Ú' anos

Rifz
às 4, r 8 horas

MaXimiliano Schef l

1{()s,lIind R"Ssell
('I="CO l\.\IOlà:s

c"�n$ura at(t ;, anos

,

)\otícjas de Sta Outurina 64x3

�\tlLalidades Franeezas - At
.

\,.
. ..

Roxy
às ;j e 8 horas

Sandra 1I1i'11s

BAIR.RP·
, Jioria

às 8 horas'
GabrieHe I?�rzettj

Geórgc _\lbe.rtazzi

-em-
. LABIOS VERMELH_OS

Censura até 1 Sano"

às S hora.'

. I
Glenn Ford

J')onal.rl 'O'COllllUr

'CERTA CASA DE CHÁ EM
KYOTO

CineÍnascope - Tecnicolor
lCensUrl1 <lt.é 14· aROS

raJá

Perdeu-se
A -caderneta dà Caixa Eco·

nômica, Federal de Santa Ca
tarina p,úmero 81.968 - 10
serie.
Pede-se quem a encontrar

favor entregar 11a Agência
d� Caixa Econômica do Es·
treito.

.

Vende,-se
Vende·se uma . Geladeira

GLlMAX; 7 pés em perfeito
estado. Ver .e tratar à; rua
Júl�o MlJura, 13 NESTA.

I

24

25

NOVO!'

.

, MEYER S�A.
\ .'

•

flaute ce�/D n '�astn de
Ensaio feito no Instituto _-o ---------.---------

•

mverno
agrônomico do Sul revelou

que à aveia produz mais pas
tos quando semeado cedo.
Não deixe, pois para tarde
o .seu potreíro de inverno. As
chuvas de fevereiro são o
melhor sinal de que esta

chegando o tempo de prepa
rar a terra. Semeie em mar

ço, porte, ao menos, de seus

potreiros de inverno ..
No sul a maior produção
de mel "de abelha
A produção .

nacional de
l�el de abélha prevém de

. todo pais com predornínan
cía dos Estados doi Sul. De
um total de 7.540 toneladas
obtidas em 1962, o Rio qran
ele �9êREL fi�ur.�1J J:9.ii}.:t790Santa ;::;Cafarma com. 1716,
Paraná com 1.441, e São
Pau).o� com .920. Os demais
Estados e Territórios apre
sentam quantidades reduzi-'
das _ Minas Gerais 472; Bá'
hía, 271; Pernambuco, 156;
Rio de Janeiro, 130; e Cea

rá, 112, Outros mais, .com

índices inferior.
O valor da produção de

mel de abelha, em 1962, ele
vou-se a 6'30 milhões e 122

mil cruzeiros, contra 395 mi
lhões do ano anterior ao

que se informa o Serviço de
Estatistíca'Tda Produção do

Departamento do Ministério
da Agricultu'ra.

Casa Aluga�se
Ótima residencia .ern Coqueiros, recem

construída, sito a rua Juca do Loide n. 131,
com 3 quartos, 2 banheiros, amplo living,
copa, cozinha e. dependencia de empregada:
Tratar pelo fone 2911 na parte da manhã.

20-3-64

Financiamentos Industriais
Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de questionários para im

W�qp.taçãQ ou am�l�aç�o de indústrias .de ü

� com as exigenesas- dos estabelecimen-
tos financiadores. Ó.

. .
.

EDvVARD NAVARRO
-Economista

C. R E. P. - 683
Res. Hercilio Luz s/ri � Ed. Esther .

Apto. 102 - Fone 3728
,

._ Curso Preparatório Continente
CURSO ESPECIAIS .

. PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

I

ARTIGO 91 (GINASIO -EM UlV� .
ANO,

PREGINASIAL ADMISSÃO DURAN··
. TE O ANO

- Baseado nos n:iais'modernos proces�
seis pedr-tgógicGs�

�. Dirigido pelo \

.- PR-OF. VICTOR FERREIRA D'!
SILVA·

HORAaíOS bnJRNO$. e NOTURN:OS
.

Faça sua inscrição a Rua Dr. Fulvicr
Aducci, . antiga 24 d�e Maio, 748 - 10 anda1'

EC(1,liuéido . com máquinas novas.

.

.,....•.. .i�_, PIZZARIA

I« »
..

RESTAURA NTE

CpN fEITARIA
lAN-CHES .0

BAR
Rua Trajano 2 one 3125

Florian6polil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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pasto deRenda e Estados
Il!I��o19d�O Diretor do te à fraude e à' sonegação

.

que visitamos," foi extraor- Fiscalização 1 pios, muitos dêles €lontando

via Prado F·l�nda. S�. Otã- dostributos. dinária a acolhida à nossa com estas quotas - mais
1 o, afmnou iniciativa por parte das Se- Depois de esclarecer que de 80% - como a maior par-em entrevista à imprensa.,' C

�. -

f cela' de sua receita..onvemo cretarías 'de Finanças qU!3 os convenios oram, expres-
que a arrecadação, do I _

'

\ '
-

mpos- manifestaram o maior em- samente, recomendados pe- "Com a celebração dosto de-Renda para o exer
' .

d 1964 t' CICIO O Diretor do Imposto de penho em' nos aNdar, dan- lo Ministro da Fazenda, Sr. convênios, afirmou o Sr.
e
_.

es a previs'ta em,
-

renda, que acaba de regres- do a mais ampla colabora- Nei GaIvão, e pelo Diretor- . Prado Filho, reequipamento
a�r�xlmadamente, Cr$ 330 sar de uma viagem de, ínspe-: ção ao êxito da 'mesma." 'Geral da Fazenda Nacional, do material recomposiçãobIlh�es: superando de Cr$. çã •

• 's "Os Governadores,' por Sr. Werner Grau, o Diretor do pessoal .das Delegacias e90 bIlh.oes a do ano passado cio Pará, Maranhão. '·�eará.\ sua vez, não só aplaudiram da Divisão do Impôsto de a intensificação da fiscaliza-
o 2ue' fOfllde Cr$ 240 bilhões, .tc.lU \.;1" .......'" ........ 'VHt:, .� "_",.I.- a idéia dos convênios como Renda revelou que outras ção, a ser executada a partir
.sem a a1"' na coleta do eha- ba, Pernambuco e. Bahia, prometeram o seu integral unidades da Federação já do dia 2 de maio do corren-mauc lmpôsto de Lucros Ex disse que: "Al.ém da verifica apoio à Perfeita execução têm preparados idênticos a- te ano nos centros onde há
traordinário.s e empréstI'm - d"'- t b

"

restituíveis".
os çoes das condições e ra a- das medidas dêles .

emana- côrdos que deverão ser fir- maior concentração de ri-
lho das Delegacias Regionais, das e das quais' se espera mados nos próximos dias quezas, com a mobilização,
conhecendo suas necessída- uma fiscalização mais etetí- citando, entre os que se a- enfim, de' todo o. pessoal do
des e deficiências, levou-nos va e eficiente, cham nessas condições, Impôsto de Renda, inclusive
ainda às .regiões citadas ou- od Estados do Amazo- dos Estados,' contam as au-

tro objetivo: a celebração - Na realidade. - .ajun- nas, Paraíba, Pernambuço, torídades do Ministério da
com o Govêrno dos: Éstados tou � êsses convênios, do Santa Catarina, Pararia e Es Fazenda incrementar enor

mencionados, de convênios maior ínterêsse para a Divi-
.

pírlto Santo. mernente a arrecadação .trí
visando um plano. de . ação, são do Imposto de Renda, _ Tais '. medidas - !frisou

. butária, atendendo. assim;' a
conjun�a no setor de fisca- importam numa colaboração _ se enquadram' num vas- política do atual' Govêrno
lízação atravês de

.

troca de-," preciosa às Delegacias Re- to 'plano de intensificação trad.szida por um sério. e de
. informações' cadastrais'

.

de .. , gíonaís, 'que nêles terão um da fiscalização .do Impôsto cidido empenho; na redução
interêsse tanto da nOSSa re- suporte capaz de posíbílítar- de Renda orientado direta- do deficit orçamentário."
partição' como das dos .Esta- lhes a ampliação sensível da mente pelo Dr. Valdir Bor-
dos signatários dó' acôrdo. sua área de fiscalização, gra- ges, Chefe do Gabinete do Arrecadação
�.' np, "p'!';"",lf.ar, continuou'. ças a ajuda inestimável dos Ministro da Fazenda.Paralela
,qu.e" em todos os

.

Estados '

agentes do fisoo. est.at111"is. mente _ aduzíu _ cogita' o
K nossa repartição, em -con- titular da, Fazenda, Dr. Nei

trapartída, fomeceré, aos Galvão, de outras
_

medidas

órgãos dos E�tados informa- de igual alcance, como seja
.. ções ,e dados cadastrais que o reaparelhamento das repar

A CH1mRAsnARIA NA PRAIA DA J,URER:m ESTA possam ajudá-los no com- tições arrecadadoras, atra

ll'UNClONANDO DIÁRIAMENTE ATENDENDO ASSIM A
'bate à fraude e à sonegação vés de providências já' artí-

l'ODAS AS PESSÔAS QUE PARA LA SE DIRTGIREM. do ,�ributo. culadas e que incluem a re-

EXCETO AS SEGUNDAS FElPAS. novação de pessoal, por
meio de' concurso público, a

ser realizado em breve pelo
DASP, para o preenchimen
to dos claros na

.

carreira de

Agente' Fiscal do Impôsto de,
Renda, e que já ascendem a

mais de duzentos.

Voltando aõs convênios, o pública - salientou - a ar- '

Sr. Prado Filho lembrou recadação do Imposto. de
que, da sua boa execução, Renda em 1963, atingiu' a cí

haverá, positivamente. um fra de 242,9 bilhões de cru

reflexo benéfico na arreca- zeíros, afora a coleta do cha
dação do tributo, 'trazqndo mado Impostô ,de Lucros_:E;:X
como consequência o forta- traordinários·. e Emprésti7
'l-éciment� da receita dos mos restituíveis. Para o cor�
municípios, através dás I quo rente exercício, a previsão
tas que.a êles ,são destina- é de ordem de 330 .bilhões:.

das por fôrça' de disuositi- mas, em v�rtude das. provi
vo const�tucional. Os Gove;-- . dências apontadas, não se.

nos estaõ,uais, portanto, au· rá dihcil atingirm()s o kc
xiliando o Impôsto de Ren- dice de increqIento observa

da, estarão contribuindo, in- do em 1963; que foi de 100%,

diretamente,
.

para o desen- 'em refação 'ao total ar'l"e�a
volvimento de se'..lS municio dado no' ano· anterior"_

"'.

Adiantou, ainda, o Sr. Otã
v�o Prad? Filho que nos pró
�lmos días será intensifica
ao U"11 vasto plano de fisca
lização

-

do .Itnpôsto de Ren
da, orientadl> P�l,o Ministro
da Fazenda e éom a, colabo
ração das Secretarias de Fi
nanças dos Estados, que já

.
se comprometeram a assinar
convênio com a União no
sentido de serem trocadas
informações cadastrais ca

pazes de auxiliar no comba-

"PRAiA DA jURERE"

------'---------------------------------------�--------------�---------

Fortalecimento

,

J

Falando' sõbre. sua víagerr
aO Norte 'e Nordeste , OIS, '

() Dh:tor da DIR (JHe as De

legacias .dos Estados por. ê'
visitadas, ·.:apesar das' ,def':
ciências de material e de pes
soal, àcham-se.· em pIéna a

tividade, verificando-se enor

me esfôrço e dedicação por
parte dos funcionários, todos
empenhados em atender aos

apelos que a. repartição lhes
tem dirigido, . reiteradamen

te, nq sentido de tudo faze-
rem a fim de que sejam a

tingidos aumentos, substan
ciais na arrecadação.
"De acôrdo com os dados

da Contadoria-Geral da Re-

na Câmara, Federal e espe.
ramos que tenha aprovação
da totalidade dos' deputados,
um projeto-de-Iei p�la qual
e dada maior assistênciá aos

familiares dos .

seguràdo
quando os mesmos· falecem,
Pelo sistema atual, isto é pe
la Lei Orgânica da Previdêri
cia Social, a viúva passa a

perceber cinquenta por cen

to do benefício a que teria
direito o segurado e mais
'un:a quota de 10% para' ca·
da dependente, Pelo projeto

,

a' meSma viúva perceberá o

benefício integral. O deputa
do federal Valter Giornado

Alves, que é um dos defen
sores dessa �dida salutar
e humana, disse que é jus
tamente quando mais ne

necessária se faz a' ajuda e

o amparo à família do se�

gurado, . que lhe cortam em
50% os direitos.
Em Porto Alegre,' confor

l1le tivemos oportunidade de
,noticiar através desta mes

ma coluna, foi fundada
uma Associação dos Segura
dos Aposentados e Pensio
nistas do IAPC. Essa Asso

ciação tem lutado para ver

efetivado o projeto acima

mencionado. qs beneficiados

pela noSsa previdência social

residentes nesta Capital e

no Estado e especialmente
aqueles quê percebem pen
são' por morte, não devem

permanecer de braços cru

zados, esperando que outros

lutE)m pela causa .

comum.

Tomem a iniciativa de tele

grafar, escrever ou mesmo

falar pessoalmente com os

representantes na

,Federal, solicitando
.

.'

ápido andamento
:""',-;.

__
o
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MELdOR PENSÃO AOS FA
I. A. P. I. ATENDE 50% MILIARF.S DOS SE.GURA-

SEGURADOS DO PAIS: DOS: - Está ttamitànqo
"E�tamos providenci�ndo a

descentralização administra
tiva do Instituto para tor
ná-la mais dinâmica, eficien·
te e operosa", disse o sr. Nei

Gerhardt, presidente do

IAPI, em entrevista conce

dida à imprensa carÍóca re

centemente. Explicou que a

responsabilidade no atendi
mento de 40 milhões de se

gurados, contribuint.es e de·'

pendentes, e com orçamen
to de 20 milhões de cruzeiros

previstos para o ano de .,

1964, não será possivel man
ter à atual estrutura daque
le importante órgão, que ca

rece de urgente e, inadiável
reforma.

TA[
·UZEIRD DO SUL

Garantiu, ainda, que o'

IAPI, para cumprir, em dia

com tôdas as suas múlti

plas finalidades sociais, con
tribuindo :para a manuten

ção da paz social, o progres
so e, o desenvolvimento do

pa.'ti, não pode retardar a

criação qe novas agências no

interior dos Estados,. onde
os trabalhadores, inclusive

rurais vivem à margem dl).·
previdência Social".
"E preciso enfreqtar o pro

blema com realismo, cora

gem e decisão, antes que o

Estamos diante de situação'
mal se torne' irremediável.

dificilima, com um acrésci
mo no número de segurados
de mais de 17 milhões de

trabalhadores rurais e seus

dependentes, acrescentou o

·dr. Nei Gerhardt, mostrando
que o IAPI dispõe de apenas

. vinte mil ser,vidores no Bra
sil inteiro, para atender a

mais de 50 por .cento dos

segurados br;:tsiléiros".

Para o transporte de s'uas cargas 'e encol'nendas
de BelO Horizonte: Rio de Janeiro, São Pdulo. -

Curi·
t�ba, Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

Expresso Florianópo�is
MATR'IZ - Rua Francisco' Tblentino 32

Telefones 2534 - 2535

Florianópof is

E agora mais um lançamento da súa empresa:
.

.

h. RESE '

'
. E P. Fl • PI.

'��.�i�!����M sábado p�itRá!lio G�ar�já
i; -;-', . "o,� ".;, ,_ ,.: -,' .

. •.•;,�
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-

o desenvolvimento sociai e, econômico do Pais Está

funçâo direta 'da industrialização, ligada a uma agricultura
cional, econômica e socialmente organizada.

\ .

Os trabalhadores rurais somente superarão o estágio e

que vivem, quandoà maioria dêles fôr dada a 'possibilidade
'

. desenvolver sua atividade nas indústrias, e ao remanescente
grário, reduzido' a número -eompativel com os índices admiti
dos peja econômia' agricóla, fôr prestada _ .efstiva

capaz de, realmente, proporcionar-lhes a produtividade
consumo requer.

Entretanto, dentro de' sl;la�, iímitadas possibilidades, o

vêrno do Estado da Gua�abara vem desenvc lvendo um enor

n;e'�esfô,1-ço p,ara contribuir eficazmente na melhoria do padrã
de vida brasileiro,' mediante a criacão e ° desenvolvimento di
atividades industri�üs. .

-

"

E' conhecida a ação que a Companhia Progresso_do Esta

do da Guanabara COPEG - está desenvolvendo. Muitos mi

lhões foram· investidos, muitos novos empregos foram propor
cionados.

Alêm da atuacão sôbre todo o território do. Estado, pouco
depois da posse 'do atual Govêrno, foi criada a Zona Industrial
das Bandeiras. Muitas indústrias leves e de transformação ali
estão agora-fixadas, graças às condições. de infra-restrutura e

à .ajuda financeira que a COPEG proporciona e apesar da o

missão e, às vêzes; hospitalidade do Govêrn'o Federal, .

que
mantém improdutivamente 'em seu' poder a maior parte 'das
reas daquela região.. \

A�plia hoje o 'Govêrno do' Estado o am�aro que dá
desenvolvimento industrial, criando nov'a 'Zona Industrial

. desta vez, para atender as indústrias de maior porte.

Para ês�e fim. foi adquirido pela COPEG o Campo do Ma
ranhão. em S:mta Cnl.z. que recebe, por êste at�, a denom'jna
ção rlP 70n::l Industrial de Santa Cruz. Trata-se de uma gleba

,

dt:> 7.200.000 rrí?, em refúão plana, cujas características propi
ciam o aproveitamento qué '_Tai ser feito.

"

De fató. as condi��es-de infra-estrutura que a região ago- I

1':;1 ()fpror>p r.,ri::l}1'1 pv('pnfionais comlições ao desenvolvimento'
induRtr1::>1, C!lH' o F,d�rlo v�i ali promover:

I

eX('f.'l;,n+p rprlp de rodovias, desta,cando-pp. a Avenida Bra
sil (,11�::>� oh:r::>� rlp T'PViJ"llfmtação (Jo {tltiIT"� ,--,""-:ho estarão COl1-

clnlrl!)� 01'Yl 'agôsto próximo, e a BR-6 (Estnd3 Litorânea), em
�xeeu�ão;

1 f .,. ri M 'h '
.-'-, r�TY'I::l I'lrrmT1",rlO P.· angarah a., que ('f'H1.tara com o ter-'
min::>l 1'Yl"'r'i+im(i ,.1';' S°'!1ptib:J:;do r�mal de T""�",t;ri:o;
� �llnr;mOl'\t() de água assegurado pelo rio Guandtl, 'que atra
veS8:=! él rpP'i::ío;
, 1
- P1"Y\l"\rt:>l'lnr111'Yl",nt(\� fto vulto no setor de energia elétrica 'e da
siderurgia; alí localízados;

\
- mão-ne-obr:l. rp(JI'l'h;:OJn('�ria. es�olas. C'prcooc: técnicos, hospi-
tél.1R. sP:rvl(>o� CIp S::Iú(lp núbJica. C,(lr!1o' dp 'Rr'\1">1beiros e outros

SE'r'Ti;;ns públicos. existentes na Região Administrativa de San-
'ta Cruz. )

\

p�r+;(>111�'M'Y\t:>ntp no 011e se rpfl'll"P à m;o-·<le-obra. o f1�sen-
- -

,.

vo1vimpnto lnrll1C'frl�l 'Y'I�mJP1� rep'iiío nl'll"1'Ylairá a ahsorcão e a

c('n�pn11pnt� lYIpl1...o'!"iil ,lo nprlr::ío de vi(J;:OJ rl()� trab:lJhadorps '10-
ct=l.i� l"I(\��ihi1i+!ld � r?r>lon�lj7��::ío e o inrrol""'lol'lto na agrj(,l1lt:u
r::l ln"!ll t:> O'r!lrl�t;"m)1'Ylpnte, estenderá êsses benefícios a. tôda fi

região do Estado do Rio

R ' f To

G A d T;1td rIC'c:!� p; � riO .o,..1"Y\� �O'r!3rl::1 QUe o :r(\1TPr"'() o r,S ,a o _a

Gl��"'!l'h!lr� rlo.ç�,.,rlo· � l"T'l!lf';O e' o in�rPTYH'l'\fO de nov:=!s onor

tl11'\i;J�rlo� inrlllc:!tl"bi� n;:OJra -::Ib�orver a rn;o-�o-obra rl.lr�1 ex�
cerll'l'Y'ltp �n n1t:>c:!1'Y'IO h>1'Y'Inn pm Ol1e .. :ltrp"IT�� \/I(l sem� nrqqos de
arnn'lr", !lO �t"tri!""1t01" 'fo1'Ylpnt::l P r�(,1(\n::llj'76 � ativirbrlp ,10 ho
ir'01'Yl. do I!ampo; tal como à �rodução de alilnentos no Estado do
RIo;' '.

.

.

..

'. .

.

.
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,ina Carneiro amanhã recepcionaré
.

. �

vidadQs para comemorar ,15 anos,
I"
-

STIVERAM reunidos na "Ilhacap", os srs: Dr Udo
Dr. Geraldo Wetzel, Dr. Julio Zadrozny e Dr; Hermelino

I

a. O assunto foi energiã elétrica. / '

,

'

"São José" está passando o filme da "Produ
apresentando o comentado Baile' Municipal

...ANHÃ, a menina moça 'Regina Lucia Carneiro, filha
al Dr. Antônio (Irani) 'Carneiro recepcionará um grupo." ., .

vidados para comemorar os seus qUInZE. anos.

EGUIRA', amanhã, 'para Pôrto Alegre, o elegante casal
(Florina) Araújo, onde passará uma rápida temporada.
recepcionado com um janiar pelo casal Dr: Juracy (Car
de Souza, Diretor Super. do Banco do Estade 'do Rio
de do Sul.

ESTEVE na' "Ilhacap", visitando o Sr. Umberto GriÍlo e

Ilse, o Dr. Bruno Frantz 'e' Sra. Neusa, da sociedade gaú-

•

RESIDINOO na sua nova e confortavel residência o Sr, c

Engenheiro Dr. David da Luz Fontes.

O DR. HELIO Sacillotti, extreou pela primeira vez um
, \

.movel- um DKW, cinza claro,

. .;.'

A GUANABARA e m65, vai comemorar o seu 4. Cente
'o de F'â'hdação. o Governader Carlos Lacerda, em ativida-

MUITAS indústrias pioneiras flue' estarão reunidas' '.

a Capital, representadas -pelos' seus- diretores, _' vão
,
fazdr

I�presas. Algumas não são conhecidas e são de muita iI?por
,.cia. Este acontecimento está programado para o dia treze
1" , •

I:�unho.II!I

,
,

:1 O DR. OLAVO Rigon, Assessor da Diretoria das Organi-
I�ões SADIA, "efl�eve\ na "llhacap", a serviço daquela im-
:frtante Empresa. ,'� '\ "

'

iii' AS DAMAS dos industriais pioneiros, estão em prepara
:iifqs para a festa de confraternizBC'ilo q�'1s Industrias PIOneiras
te será realizada no Querência Palace Hotel. Um dos maIOres

ffntecime1'l'to� sociais dQ an,o 64.

de idade, h0je, o lOVi�m Pedro Guilhon Pe�

I,

ESTE CoLunista está, chegando de Joinv,i1le, onde, es>te'.-e
..

.

-

,

in atividades com a promo!]ão das Industrias Pinnejras de
anta Catarina.

COM um jantar s�rá homenage?do �.o
-

Qllé�ênci� P�lace,'
Dr. Anes Gualberto, por um grupo de amigos. A lista de' a-'
esões '�stará amanhã, na escritó�io do Querênciá', à partir dQs'

• \. • ..
•

_

r
.�. '.. _ •

! love horas. "
'

HOJE' no Salão da :Piscina da Soeiedade Bandeirante �de
,

I rusque; o casal Jaime Mendes, oferecérá mn jantar 80S "noi-""
,[!VOS Jaisõn Barreto e Asfrid Rtmaux

-,

,

Mais eneruia para��
,p Estado do Rio
NITERÓI, 18 (OE) - o

Presidente João Goulart es·

tará � hoje em Bom Jesus,
onde assinará convênio pa
ra l;1 construção da Usína

Hidro·Elétrica de Rosal que
fornecerá ,500 wats díáríos
ao norte' fluminense e ao

sul do E. Santo. Para recep
cionar o, chefe da nação" Õ
govêrno fluminense 'decFe
'tou ponto facultativo hoje. '

nas 12 cidades do norte do

Estaõà do Rio, devendo °

chefe da nação falar em

praça pública. Estarão pre
sentes os g""�rnadóres Bad

ger Silveira e Lacerda de

Aguiar,

Sr. ,Danfon' "

Parente Natividade
Vítima de mal súbito, que

y
zombou da ,ciência, veío. 'a
falecer, na madrugada de'
18 do corrente', no Hospital
de Caridade, para onde Iôra
levado por' familiares; em.

busca de recursos, o nosso
conterrâneo sr. Danton Pa-
rente Natividade 'que, há
longos anos, exercia o cargo
de Secretário do Departa-
mento de Saúde Público do
Estado.

Q
, sell ,p�&sam,e,qto" 1.f�J:len� , '�r'"

tino consternou a' quantos o'
conheciam e com êle priva-
vam, dadas às suas qualída
dades de' espírito' e coração.
Era o extinto, no exercício
do cargo, verdadeiro, fltnc�ó,
nário à altura ':::':""�omp�e�ri.
sivo, zeloso, dedicado, espí-
rito público à toda prova e

,de consciência do dever, ra
ra 'êle não existia o fator
tempo pára exercer a fllli-
ção que - diga-se de pasaa
gem - era absorvente, exí
'gindo qualidades de direção
e de abnegação..
O extinto era casado com

a' sra, E�a Gomes Natívída-
de, irmã do nosso colega de
imprensa jornalista" Adão
Miranda"-'e. deimil,-ps ,6egui� '� Í': 'l li,
tes filhos' - sra, 'Ida :Nativf;
dade Atàlljo, casada com o

sr. Orestes Araújo, alto fun-
cionário' da Assembléia Le-
gislativa do' Estado; sraMa-
ria' Augusta Natividade Car-'
doso, esposa do Sr, Árnaury
F. Cardoso, funcionário pú-
blico estadual; srs, ,'Dante
Natividade, runcíonãrío, jdo
Departamento de .s�iíà,e,�-
blica e Dalton 'Natividatle,

, funcionário da REl1'1NER" no

Estreito.
.

t..:.',

\

o,,'-,rs. Acy, Oabral 1'éive; João

Décio Pacheco; Edison Sllvllira
•

e Manuel de
,

Meneze,: represen

te.ntes(' rl',pectlvámente; d�a
emlssô�a, dL'sta Capital; ltádiu

G'uarlljá; Rádlõ Anita Garlbaldi
Rádio Santa ,Catarina "e A Ver

dade; 'Os ,jrS, Braz' Silv!l e Wal

',dyr dr Olevelra santos; repre

,entes; 'respectivamente; dU8

" JOrnais Diarlu da 'Tarde e A Ga

,zeta; 'o ,ra. Aldo'BrcK; Dirt;'t-or
'

da', Divisão 'eapeciaUdada' de
, "

transportes CUletivos; 'r.presen
'

tant" dó Conselho' tolluv:@.rlo du
,

Estad'd e 'oS ,rs; 'vereadutes;
Héliu P'eixutu; d,Q P.S.D.; Ge,

, ,

'

manu, Am�rlnlõ, da U.D.N.;
.(VIoaeir pereira;, du ,P.T.B,;
Jprge Plnhéiru; do ,,'·;D.C:; e

,
,

r

Arnaldu AI�redo; du p�s.r:; pa
ra :cpnllUtllirem aO eomissio;Espe
�iàl Q.ue deverá �preciar 'O �ed,hlu
de � aumento' de ,'tarifaS encam.i

nM.do 'ao Exec,�tivu .pelá. em

�,d�',,�, conces"ionárias,' de trims '"

p,�rt,,' ''coletivo Do. Mllnlé,íp,i'O.

O sepultamento' do"" sr.

Danron Parente Natividàde
realizou-se às ',16 . horas,
,quarta;fe�ra, úIJi'iP,�,::Í:íó; C� ,'\ ,

,nii�éri() :Públi66 'do �tfíicórô'· ::H"
bi, com grande acompanha
mento,
'A família I enlutada, !}S

condolências dêste jornal.

'PORTARIA No. 9
o Prefeito. l\lunieipal de Flori

anupolis; no ,U,o de' sUa, atribui

çõ�s re"olve:

DESIGNAR:

'\ i';;,i'IV Jfâ
�� r 'ii�,Ú';',. f�

�{rr�/f)rt� .
,Probel !
,
'-

,

,

. \.

"

','

, ,I'

'. ,:' J'o�ê compra ,

" q;l�lqritdr:>�:':;:
"pr.o��t�, �

"'.
\

"

.1 t I

t
'

. �

,

�";" ': ::.;

•

'c

COLCHOES DE MOLAS
c

DIVINO
'

Suntuosíssímo

-c '

O' máxime em, conforto.
Revestimento Inédito.
4 alças Plásticas

,

,(
Garantido por,12 anos,

SUP<)1 Luxo

,� "Revesl;do com tmiSSlmo,
, <,;;g tecido'''J:1Cquald' bordado

'

,

'1'
cril: elêvo:
G,'':i1ritido por lO anos

,.

'J ' �\I��r�t,l�r�av"L Rsv=stldo em '\
J

,ê:;"" _ ,JilciU,u 1\'siddo d:, aleqres
-

I.' "

"

'"nd;(',ad€3,
.

�
GJranlrdo 'por 5 ânos. " '1;

�':1':'
.

E uáo
r

se e5queça... ,I _<..:

Pague 1 (.)_ cruzeiros de en- "

trada, e o saldo". '

.., Você p�gara até em 12
meusalidaons !

• ,,'
("

•

tI S"',

� '.;� :.' "

.,"C. :,::./�' /.
•

._ I"�

·1�®JUN1�C�R:NA:�- •
- �1lf�1G'a houve '/IH conjunto I
,dEl,;m6veis (lt;: [<-'i1l1!Ca cue]
'pu�es"e dar tanto encanto

I.,e,', beleza �, SI kJ sala dr'

; fe}l'jçoes, 1\ R\:,sl::;terite! Não
.

"ti1ancha' e, "iío risca!
"�' \

E' 'não se esqueça",
,

)iague 10 crll!�ir()s de

Jr'ailá, fi o saldo. '"

"
, .

CAMA RESERVABEL
Prática! ConforUvel1
Fáci-l de guardar I

.'

'Cabe 'até no porta-malas
,de seu carrol

.

'Ocupa o mínimo de espaço!
','Compre-a I

,

E nã'o se esqueça, ..
':Pague 10 cruzeiros de en

,tra�a; e o saldo ...
I .. Você pagara até em 12

men,salidades ! ,

.s,
I

CONJUNTO BELMATIC
Lindo conjunto, 'elegante
e confortável I
Revestido só em tecido
de refinado bom g6sto, ou
em combinação com plásti
co, Poltrona elegantíssima
com almofada solta em

"Belflex",
E não se esqueçà •••
Pague 10 cruzeiros de eR

trada. e o saldo ... I
,õ,Você pagara até em 12

mensalidades!

,

Visite �

hoje rnF!smo

sem

COfT'lpronii3so
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�,'lir<

ria perseverado no 'propósí
to de ser padre" nem talvez

na vida cristã.
Lícencíado em Direito, não

podendo ainda íngressah
no, noviciado, apesar dos
22 cnos, por causa da guer-I '

ra 'mundial, Seguir meu pai �

a Pequim, em 1945: Aí en
-,

contrei um Franciscano na
tural da Itália, Frei, Gabriel
Allagra,

'

périto 'e� cíêncías

bíblicas, mas sobretudo pro
fundamente piedoso" que eu

tomei como cçnressor e dí- çÃO atendendo ao De-

retor espirítual. Uma vez créto Presidel�cial que

por semana, visitava-o ' na trata da duplicação de

AO� 15 anos, estudava co, Embaixada Italiana. Repon· matrículas iniciais já a

mo. interno numa escola dia êle, com uma clareza tão .partír' de 1964 -' para
francesa de inspinração crís-

-

sobrenatural e abrasada de ingresso no Curso de O·
tão Costumava pregar na amor divino, à� minhas per- dontologia, e dá outras

, capela e dar aulas de de Re- guntas que, acabada a con- Insfruções, bem como,

ligj.ão,' sôbre a doutrina da versa. eu cuidava de anotar condicionalmente, mar- F'GUrOAS S A E'NGENIlARIA E
'

-,

'AIgreja, um padre secular quanto antes os pontos mais ca I horários e designa i 'Ln
.

I I "' ;

. 'l'MPORTAC O
muito culto, licenciado em importantes. Ainda hoje, de. ,Bancas Examinadoras. Observação: ;Em hipótese

"

Física, Padre .Souty. Falava preendo quão' singular amor
"

I
alguma far-se:á' 'ínscríção 'Av. Assis' Brasil, 164,- PORTO ALEGRE

com doçura e cohvícção- do .Deus me manifestou 'ao en- Na qualidade de Diretor daqueles que não ,ti\lerem

I C A f E Z í N'H 0, NÃO!' " Filiais: Cachoeira do Sul, Florianópolis e Blu�enau
Padre de F'oucauld. Empres· viar-rne .êste anjo

/

vi�ivel e., dêste Est�beiecimento de abs��utame�t�c*'�Vl"l?.f��jlm·, os ,,,'
,', !-'. ",' 'UI", I. ,,; .:,í)II'( ') . I r

teu-me vários liVros �,em que tesouros .espírt uaís e1"� Ensino Superior, torno pü- .papeis eXlg_J.i;(�- t!\ �;,�('!�i "'1)"h·n '''oi, I'L �,',
t ( <, •

. particular, a primeira Encí- tão escondidos, �estas, pági- blico, para conhecimento IV) Q'tIe""õ'�Con�urso cons-
•

to - .�. 1,.'
r

,"', " < e, .ri.,t''''/'�' '''�''\-� J"("'" �'r.;l.. ..,,,",,,,f,..�
..._---. "' "_:'O '_.:,d"rpil!ar e Ci)t c;�o ml=lr<":'!<:: rpl'1ir.:fr:ll'hs rl'! r?f"rpillar Tractor CO"

clica de Pio XII "Sumrní nas. . dos interessados, ad rereren-. tará de Provas Escritas e

Pontifícatus" (D.P. 23 da Ed. Por que não ter Um con- dum" do Conselho Departa- Prático-orais de Química, !
V.ozes), cuja serenidade no 'fessor fixo e com êle mar- mental, o seguinte: Física e �iologia, encontran-

'
'

meio da guerra incipiente cal' entrevistas: como a zen- I) Que,' em ra�ão do Plano do-se na Secretaria, à dís- N t>tl
...

'

E5tudan' ti-S doS I do" E tad�uito me impressionou. 'Es·:· te faz quagdo preci.sa ir'" ao ,de Expansão de Matrículas, posição dos interessados os O IC Ias, .

" "U ' ,,' 'S o
te gesto do Padre Souty foi médico de corpo? O confes· a Escola manterá; em ,La 'respeétlvos' programas.

'

decisivo \na minha vida. l'fa ,SOl' é' 0, �llédico das almas. (priiheil'a), série, o máximo 'V) Que a nota final de ca- Laguna de pàl'abens
,do S�l do E'staq.o, em falan-

procela intelectual haveria E por qUé nã;o escre�er de· de 60 (sesseÍ1t�) alunos, pe-
da uma das diSCiplinas será ' do-se de Estudantes; Encam

um pôrto seguro onde. an-' pois" nUIl'l' caderno, ,os con- lo que restam, à preencher, fj. média aritmética da nota,
A terra natal de Anita Ga' ,pau as competições 'es�9rti

carar o"navio da alma imor- selhos mais importantes, já 24 (vinte e quatro) vagas) da Prova Escrita e da Pro- ribaldi, está de parabens; is- ,vas dos "pyquenõs daq�ela_
tal: ,o Papado. Sem êste pa- que são os coúselhos de Je- ,para matrícula �nicia;I em ..

va Prático-oral. to porq,ue o novo pre' iden- cida'de" ,e, ..e'
, 'n- tudantís e pela, oposição a-

dre secúlar, seria eu Jesu( Sü.s?"
. .

1964. VI) Que o 'aproveitamento te da UCEs é um estudante
. ,s� �IJ 's- presentou-se o 'estudante

ta? ,,' 'Sim,. Jesus Qão é mudo. II) Que as, inscrições es- 'dos candidatos far-se-á por
seu filho. Com a destituição ,J.li'ru - lei Souvenir Serafim ex- secre-

Aos 17 anos, chegava com� Jesus laIa pela bôea do Pa- ,tarãb abertas :-;, nos dias 23 meio do sistema regi*eatal'
'cto então presidente Ady"� ba mes, .et!mlo '. tario regional su! da ,UCES.

minha família à China ocu- dre.' E' só procl.trá'·lo, e ,ou- (vinte e trê�), 24 '(.vjnte e de classificação; 'Gonstante Vieira, F,ilho, no 9.0 Conse-,' dizem seus dirigentes, não

}Jada pelos Japoqeses, nessa vHo. Peçamos-ll;J.e, a graça qUat�O), 25 (vinte -é ,cincb), do' processo, n;. 6.249/64.' lho Estadual de Estudantes, 'iVive na inércia. De parabéns

,'BabÍlônia chamada Shàri- ,de ',um ,bom confessor. Ve- ,30 (tl'i.nta) e 31' (trinta e úm) VI) 'Que das 'Pro�as do
realizado na cidade de Con- '.os estudantes de Lauro Mul·

gh!ÍL; �eu paí, apesar de, in- rifica�emos, <:0111'0 'veriffq�ei, elo correpte. dás 13 '(trêze)' ,Conçurso de: Habilitação não c,órdia, assumiu a direção, ·ler.

créduio e pouco favorável a a .exatidão das palavras de às 17 (dezessete) horas _ na' haverá revisão, salvo, para
da UCES o estudante Sid

meu desejo de ser sacerdo- Pio XII: Secretaria da Escola, sita à corrigir êrro de identifica- ney Ribeiro, filho da LAGU

te, surgiu que eu tomasse ,"A palavra do Sacerdote Avenida Rio Branco, nr. 160. ção., NA. Esperamos que a UCES

,

como diretor espiritual um leva às almas luz e consola- III) Que para o ato de ins VIII) Que condicionadas entre novamenté na sua ór·

Jesuíta ,francês, Padre Ger- ção. Mesmo no meio do tor- crição, os interessados deve. ao ffj..tôr existência' de candi- bitra e que o colega Sidney

main, reitor da Universidade velinh.o' das p,ttixões, e�er· rão: 1.0) solicitar formulário datas regularmente iÍl�cri-' tenha ótimo desempenho,

,Aurora; que lhe ..inspirava ge serena, exorta à virtude, (requerimento) próprio na tos, nos dias Lo' (primeiro), 'nas suas funções.

confiança. Proposta muito anuncia impàvidamente a Secretaria, com o qual se 2 (dois) e 3 (tres) de abril

, 4nesperada! O Pai celestial verdade: aquela 'verdáde que dirigirão à Tesouraria da vindouro,' tôdas às 9 (nove)

guiava o pai terreno, que esciarece todos' os pr:oble� Reitorfa (Rua Bocaiuva, nr. horas. As Provas Prático·

"não pensava ser um instru- mas da vida huiTIana ,e os BD), para pagàmento da ta-' orais de QUimica, Física e

menta de Deus. Com efeito. .resolve ordenadamen'te; a- xa devida. 2.0) Suprida essa Biologia" respectivamente,
o Padre Germain C0111 perse: quela virtude, que ilenhúma, formalidade, farão entrega, nos' dias 6 (seis), 7 (�ete) e

verante bondade entregava adversidade pode destruir, na Secretaria da Façuldade 8 (oito) de abril vindouro,
me livros de meditação, Pt· nem sequer a morte, que an- do documento preenchido e tôdas aS,9 ,(nove) horas.

los quais fui aos poucos 8- tes a torna segura e imbr- . instruido com os papéis men IX) Que as Bancas Exami.

prendendo a arte da oraçã() tal". cionados no ítem 3.0 adian- nadoras' estarão assim cons-'
mental. Como conversad 'Sim, a palavra' do Padre te. 3.0) a. Çertificado de con- tituidas: Química - Drs.

com Deus? Eis o que eu des-, t:ranforma a vida, porque é clusão do curso secudário ou Lauro Caldeira de Andr,ada

eobri s'ob a direção do Padre a palavra viva do Deus vi- equivalente de curso reco- qsny Lispoa e Nildo Wal:
Ge.rmaip., Sem esta: Il1eqita- vo:. nhecido como de nível m�. mor Sell; Física - Drs. Mi-

ção cotidiana de vinte minu-- dio (2 vias). b. Fichas mo· ros�au Casemiro ,Wolowski,
Samuel F�nseca e :José Edú

Rosa; Biologia - Drs; Pe
dro Mendes de Souza,' Mi
gmil E. D.M. qrofino e Ade
rnar Américo Madeira.
X) Que os candidatos, em

tôdas ,as Provas, de,verão a

presentar, obrigatóriamente,
'às Bancas Examinadoras,
documento de idimtidade.

'

XI) Que às Provás qúe" o
candidato d'eixar ie' compa�
recer, será atribuida nota

O (zero), não ficfj.ndo, ent�é.
tanto, impedido de .realizar
'as �emais. "(', , '.

XII) Que tôdas as Provas
terão lugar 'nas salas ,de au- I

la localizadas junto ao pré
dio onde fuhCiona a Clínica

Odontologica da Escola, is·

to'�, rua Estêves Jt1nior, nr.
91 'Uundos) .. "

CLUBE DOZE DE AGOSTO DOMINGO DE PA�CÔA - FESTA INFANTil

'._'___,.P_e_1O_S--;..._,-_M_u_�,��ic�·ip�iO.:.__;_S_'__:___
Hotíéias de Tubarão

I, 1 '

se, para os próximos dias,
uma concentração monstro
de agricultores' do extremo

sul do Estado, ;:t 'rea'uzar-se
no munícípío de Turvo, com
o, objetivo de serem debáti
d,,'1 problemas da, cJa�se tu-'
.ral,

'

-Urn dos assuntos de. alta
relevância para os lavrado

res, e que será discutido no

conclave, é o que, diz respeí
to à fundação de c60p.er�ti.
vas, sendo que algumas já
f9r\1m fundadas e" estão a

presentando étímos resulta
dos.

, O .coordenador -do movi

menta. ruralista nesta, região
é o revmo pe. Osní . Carlos
Rosenbrock, da Diocese de
Tubarão.

da agricultura; bem coroo
os funcionários do referido
estabelecimento.
Após a leitura' do têrrno

de' posse, usou da palavra o

professor A�cides Abreu,
que como presidente do Ban
co de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina
disse da sua' satisfação em

poder contar' com o 'consur

so do, sr. Idalino Frétta nos

quadros, funcíonaís daquele
estabelecimento de crédito,
cujo trabalho - salientou
não será em benefício de ar

dern pessoal e .sím em 'favor
das populações do Vale do
Rio Tubarão" 'Finalizando, o

professor Abreu transmitiu
ao sr. Idalino Fretta os agra
decimentos do Govêrno do

Estado' por 'haver 'aceito" o

cargo.

FRENTE AGRÁRIA CATA.
RINENSE EM: AÇAO

''Do Correspondente
..JABES GARCIA

Está sendo organiz,ada pe
la Frente Agrária Catarlnen_

COLUNA
CATÓLIC.A\

llúlíllat__

Novo gerente' do' Bárico
de nesenvolvimento do,

Estado
Em substituição ao sr. A

genor Krober, que fôra

transferido para Itajaí, to

mou posse no cargo de Ge

rente da Agência local do'
Banco de ·Desenvolvimento

do Estado de Santa Catarina,....

no dia 13 do corrente, o sr.

Idalino Pretta, abastado co-
tos, nuca impedida por meus

A palavra do Padre �ransfor' estudos de Dereito, não te
ma a existência humano

'

". �

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

Contei; mim artigo escrí
to o ano passado., "como é
que eu me tornei Jesuíta''.
Recebi' depois uma comoven
te carta de' um jovem leitor '

de Santa Catarina: p�dia
que, expusesse outros porme
nores da minha vocação: Eis
uni pedido que devo satísta-

1�
zer, para nao .esconder as

maravilhas da graça divina.
As maravilhas que Deus o

pera pela palavra do Padre
na vida de um futuro sacer
(lote.

Abre ínscríçã« ao CON
CURSO flE HABILITA·

ULMES - Lauro �uller
A União Lauro IMullense

de Estudantes, se constitui

na mais nova Entidade Es

tudantil d� Sul de 'nosso
Estado. Completará um ano

no pr.óximo dia ,10 de abril;
Apesar de tão nova, é uma

Entidade que já tem sua

história a contar. E'empre
que convocada pela União

,Estadual, respondeu p'resen·
'

te; Fundou, recentemente, o

,Banco Municipal do Livro e

Material Didático' o qual' es-

Salas de PÓlmicd
Belíssimos conjuntos com Bufet

tá em perfeito .entrosamen·

to., Possui um dos melho-

'res programas, radiofônicos

Mesa Elástica e 6 Cadeiras

,I, '

Desde 1.0 pagamentos de Cr$ 26 . .0.0.0,.0.0

'�.

I,
,

..

,
.

",

ou à vista Cr$ 22.0 . .0.0.0,.0.0'

Mesa Elástica � 6 Cadeiras

Desde 1.0 ,pagamentos de Çr$11.4.o.o,.o.o
, -;' '"';" ,.

ou à vista .Cr$· 95 . .0.00;.0.0
,

I

Florianópolis, em 17

março de 1964.
.

���
....

, "

DANCA Dl F R t V O
,

','

Reltdimenlo inalterável, km jJor km!

�@u@lmDW[][1&[Q)@[J3ill :�� TI�
©&Urn[2���[1ill[�I- �.

Incansável, ela realiza toda a obra, do primeiro ao último
, , ,

km. Proporciona um ritmo permanente de trabalho e lucro I

Nivelar, pavimentar, abrir, estradas; escarificar, cortar taludes,

remover pavimentos antigos, conservar, espalhar misturas - eis

o que 'faz a Motoniveladora 1'1.0 12 Caterpillar, Um verdadeiro

padrão em maquínas de terraplenaqern, propiciando sempre

lucros cr�scentes. Faça-nos uma visita e 'constate 'as multi

'pias vantaqens que a Motoniveládora n.O 12 Càterpi"ar lhe
I

Motor de 115 H.P. -:' Potência máxima em'pode oferecer.
, ,

,

"

quaisquer condições de' temperàtura. Ernbreaqern a óleo,
Transmissão ,de "Engreno Constante" cóm 6 velocidades à

frente e 4 à ré. Total precisão nos movimentos da lâmina.

\t .... 1 ;

'3X-p res,idente da' UCES

Archimedes Naspolini Filho,
candidato dos Grêmios Eh-

menta Criéiumense e logo a

seguir se fará a apuração.

Responsabilidade de
.' Achimedes Naspolini Filh,o

, Ao contrario dos anos' an·
teriores as C'leições ,se' da
rão no' domingo rias 'salas
de a,ulas de um' est�beleci-

(ONFIWOIU.!t QU&!OUER 1iPi
Df (I!AVI

....: (rudsu !Q:Jollno, n.. lJ
Crisciuma pegando fogo
A "Capital do Carvão" co·

mo é corillecida a grande
'cidade sulina; está vivendo

'dias de inten�os movim�tos
:cta' política estudantil. E'

:,que naquela cidade haverá

'eleição para a ·nova di�eto·
ria da UESe - União dos

,Estudantes. de, Grau Médio

de Crisciúma - no pró)l:imo
dia '15 de março. Como sa·

bemos, a concorrencia para

a presidencia da UESC em,

Crisciúma, sempre se cpns·
tituiu numa verdadeira luta;
fruto da politização do es·

tudante Crisciumense.

Departamento Central de 'Compras
,

'EditaJ de Concorrência
Pública n. 64 - 007;

O :pepartàmento "Central
de Compras, torna púbIl.co
que fará realizar, no dia"
16·04-1964, às 15 horas, na

sua séde, à ;Praça Lauro
Muller, n. 2, CONCORRÊN
CIA PUBLICA, nas condições ,

seguintes:
I - OBEJETO DA CONCOR.
RENCIA

deverão' set ent�egues no De
partamento Central de Com
,pras, até' às 13 horas do dia
16 de abrir de 1964, mediante
recibo, em que mencionará
data e rara do recebimento,
assinado' por funcionaria do
Departamento Central de
Compras.

c. - As propostas serão a

bertas, '�s 15 hor:;ts do dia
16-04-64, e na presença 'dos
proponentes ou seus repre."
sentantes legais.

Concorrem ,à presidencia,
..,,�J;,t

como nos anos anteriores,
apenas dOis candidatos os

quais abraçaram as facções
de situfl-ção é oposição;' Pe
la situação, apresenta-se o

VENDA
1 Camioneta, marca

FORD, ,ano de. fabricação
1958, motor n. 15.486.372, po
tência 180 HP, cabine e
carroceria de aço, com, ca

pacidade para 8 (oito) pas
sageiros, em mau estado
de conservação, I unidade _

1 (um), quantidade -''Um

(1), pelo preço base de hum
milhão de cruzeiros (Cr$ .. '"

1.000.000,00) .

OBSERVAÇÃO:
O veíe,uio, se encontra ,a

disposição dos concorrentes
para exame; na COLONIA
SANTA TEREZA.

pI - JULGAMENTO
No jUlgamento da concor

rêncIa serãq observadas as

dispos�ções do art. 23, do
RegUlamento aprovado pelo
Decreto n. 25-08.61/322 ..

A concorrênda poderá ser

anulada, uma vez que tenha

sido, 'preterida formalidades
expressamente , exigida pe
las Leis e a omissão impor
t(;l em prejuizo' aos, eoncor

rentes, ao Estado ou à" mo
ralidade da Concorrência.
'O Departamento Central

de Compras, por sua Comis:
são Julgadora, reserve-se o

direito de anular a Coneor:
rência, caso as l?ropostas a.

prei?entadas não corespon
dam ao interêsses do Esta.
do.

II - FORMALIDADES

1 - Os interessados deve
rão atender as seguintes for
malidades:

'

a - apresentar declaração
de ,conhecimento e submis·
são às pormas do Edital n..

001-28·1-1963, Pl1blicaq.!p, no

Díário Oficiál n, 7,22'6) ,êle 6

âeMe�ereito d
"

-\'�-';:·\;:;..'�r;;�i-·
-

,
__ ,";.. - ,(� ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLASOillA"ORO OPleIAI'.
MAURY 80RGE� •. GILBERTO NAH�

GILBERTO PAIV�

�Ol BO�ÂOOR!.'
RU, d)BO � MILTON F A VllJ'I

0RILDO LISBOA, ,MARIO INAClO
COEL HO MANGQN.A .

I
,

I

At!
Com lIma esquadra , técniC

harmoniosa e sobretudo combato

vai o Atlético Operário edseo«

anteontem; no Campeonato Es

tadual de Futebol de 1964; COI'

seguindo; em pleno estádio ':.A
dolfo Konder"; levai' de vencidl'

o conj,mto do Figueirense; qU(

!(O perário2x Figuei,renseo
lotaços de Aldo e Arí. Marco,;.

,-o o zagueiro Rui; de cabeça

aproveitando Um chute' de escan

tdo batido por Peixe. O tento

final; consol idador @ triunfo
atletícano foi de autoria do 'cer

ter" Aldo; também ,de cabeça

laJjl'oveitando um chute' de pei.

lima yeZ mais decepcionou aos' xe ao cobrar uma falta de Carà

olhos do público; prjnclpr lmente zinho em Paulinho; quando o

Cronometro assinalava 18 mtnu
Iíâs ; à entrada dos 'jogadores "

tos do tempo complementar, No

na cancha não se esperava

tra coisa do alvinegro que' ser'
ti� bastante a ausência de zu

ton; J. Batista; Manoel e Mal

reco; todos exceção do último

em vias de si transferir

o futebol Inteniorano.: Assim; à

falta �e elementos de retaguar

da; teve o técnico que fazer re

cear OS médio. Valértos e Edi

para a zaga; onde apenas êsts

último convenceu; e O �<pol1ta de

lança" Helínho para o meiu-cam

po; fanzendo o time revelar QUE

. ainda; embora decorrido tant'

tempo; não' encoI\tcolI o seu e

quema de jôgo

O resultado
complete do

foi um ;'show'
time de Cric,úm.

que Consegnill chegar ào flUlJ:

estabelecendp o escore de' � li: I

marcando um gol em cada "il'8i!e:
isto depois dr dominar:,o. D�n

ta minutos na proporção ti..
para L

W,ipressionou magnífi!_;ament.
o pelotão atleticano' qu:e revelo"

apuro técnico adrr.i.rá'V�J e notá
vel espírito de luta. É 11m cOn_

jttnto CompletQ; com el-emcntos
de retaguarda e vanguarda man�

brando com entusiasmo, e deser'

voltura; sendo Ije apl'eéiar St
as condutas da ala Canhota ata.'

cantes Paulinho NeveS e do es

trema Ari que; pode-Se dizer;
fizeram misér'las nO estádio pra'

ano; envolvendo completament<
a retaguarda alvi negra com u.

lha .seric ele. manobras que Errar

c�" do público fartos aplausos,
O guardião foi outra deshcada

,

figll.r� do bando visitante; t�m

do efetuado Um punhado de int(>l:

Ven�ões seg'uras; uma das eXCe ..

im-p7�ssionante. Os demais eXC,

lenteS também. Enfim,; um qU3

dro que- prima princip:'-blente
pe'la harmonia .

e- primeiro tento sUrgi" aOs 4J

minuios da faSe inicial; minuto,
depo�s de ter o arco do Fig\�ci
rcnse sido atingido por doi, pe

ou

ite�

I

48 ANOS DE LABUTA:CONSTANTE EM

...

a n
r'"

.

final; Valério; indo para a' frei'!

te;" atirou fo�te; tendo a ,pd1<ta
"

Ido de encontro ao +ravessão

o sr. Laudíno Pecro da Silva

árbitro da Liga I1l"jaiens'e; qUe
teve atuação ace2'tável; f'acíllte

de' em g,rande parte pela ótima

cOnduta; disciplinar dos 'fogadG
=.

�ROl DE SANTA CAiARINA NO I '

SETOR DOS ':SPORTES
• I

Final: 'Atlético' Operário 2 •

. J .

. . Os quadros: ,ATLETIeO ,01'11
.

bertura
o

da .conragem..

,RARr()"'- Ca:tito� Eroni; Monge, 'Renda" - Cr$,304.900;00••
Rui e, 'Fpguinho; Da Stlvace Pei

xe; Art; Aldo;. Paulinho .e Ne'

ves, FI(}UE�:NSE - MAReIe

Zoríberto ; Valê·rio';· Cat�zinho RIO; .t.;, ..

'
.

r

•• ".

e E:<:í.'õ�; ;Helinh'o e eec�u;' "vil, . �E'm \')�íci"��a;·· ;��;lcta,npo �
son ; {t'o:; Sérgio e :Ronald�, .. i, "'. 1�;. T?q�d!�: �� t�Q: <,ià:, zo�,�) �§��§.. Cóíno' :partida cprdiminar:'.de, ',do Es'�al de" 64: . .'d�fr'o'ntarain ,to
fron�r�n':se .

os '���juritos )u o, se C�rii�l�lá.ri�;,' ;�càl; �, U�ussàn ...
venís . d� F!g�ci�e,risé � c Páula; gà: ,?':X (� fesui�dÓ 'e' ré�d�" d�·

----.....----..- ....1
Ramos'; � que emp'::-t.aram se'jp a. ':Cr$"31:5.4ÔO;00 '"

' '::";. "

.

URUSSANGA: 2 x ,eOMÉRCIA
,

-

....

.

\ :','

AtfcaRle rHulista d 'vel'á SPt, cnntra'lado ,u_IQ
:�v�:::�;:�:::::::��:::� n 'va': 'I' li a,., S· n r'�_, \f ,I"m'a S'

o, o

I, ( '['. ,','
i

f,. :�h�::!.��::; ":.:�;'á' ::�:
Futebol Clube t�do à:rente c N 1,1 I' li�. � Ven a a s�r 'contratado; 'se aín

esport,ista Nicolino ••r'�lCl��O; .

b d d f' 1 'h d
- da não ,o foi,· seja lan..ado COI'''1\ alvíceleste sO as 01' ens o pr nando avorave mente o SeU de tendo o coac o campeao da ci "

vem, reallanzdo ingrentes esfo, I.p�ràdor', J<!sé Amorim; Impressi sempenho na extr 'ma canhota dade recomendado à diretoria 3,
tra o Urussanga '; q'f/arta ,feira

ços para contratar valores pare prôxlmaj cno redlJto adversário
o SeU elenco de profjasionaís.
De .São Paulo mandou vir

phyer Osmar; que atuava pel'
clube que empresta o nome ii

"

",Manchester" brasileira. O j't
gador;'chegado há pouco; part nh'lt; qUe;,muiia� vêzes; dific"l

terça' feira; lo ensaio :tam o treinamento' de equipes
cippu;,

F-igueirense O •• ...
'

,.

Na direção do match funcionou

J.,oNDRES (BNS) - Os ..si

Iemoo de futebol coberto
prkho, do" tempo na Grã Bret"

fâ/ondo de,(odelro. ...
"

___....::.!...iJ$�\O,íI3�.� fi4--=:/,::_j
Rio - Março - '(Cortesia 4a Cru ciso renovar
zeiro do, Sul) RIl pOuCos dIa.

\

Ií; nos jornais de nossa Capital
notícias por certo a:Iv!çareira
para to�os; ,sôbre o desejo. da
A.A.'TUPy; de Joinville; de for
mar Uma ,grande equipe' de fu

tebol.
Num

.. 'E�tado: como' o �osso:
em ,que ,despontam algum:... bOá�

equipes; em q'Le se conhece a

d.edo qUais as capazes 'e quai�
as qUe seguem o curso do tem.

po sem' nada realizar; quandn
apa:t:ece um notic1ário d'esses é de
agradar a todos; pois temos a

Certeza da elevação imediata do
íadZce ��� de tais equipes
Não .é dizer ql�e Se vá fOrmal

uma grande "equipe; comprandc
.

se atíetâir iiô
•

próprio Estado;
de �utras equipes; já conhecido,
nossos. N�o que êles não pOSsU
am dotes, para ;ormar eIn tais
equipes; mas sim; porque é pr.

Convocados os jogadores para
o Pré Olimpico,.

A Confederação Brasileira d. Do Bot;fogo: Helio; Ed1'aldr

Desportos vem de divulgar a rel2

ção dOs jogadores convocados vi

sando o certame pré' olímpico;
para aS limpiadas de TóqUio. 'Ei,\
a relação:
Do Flu1ninense: Edinho; Ev.aldf
Iris; Tito; Valdez; Zé Luiz; R,

.

va e Wilson

Dim�s; Otto; Mura e Roberto.
rique
Do Flamengo: Ivo e Paulo HeI

Do Bangú: Fidélis e Paulo Bo

ges

DOI Sa,üos: Eliseu.
1)0 S. Paulo: Luiz e Rob�rto

j3ROTEJA' seus

,OLHOS
use óculos

bem oclc:!ptodos

pe'�ar valore" en,

otltros Centros; 'etc.
A A.Ã. OuPy; de há muito

especialmente Joinville; na in.

dústria nacional 'e mesmO intel

nacional. 'É Uma organiz'ação pe'

feita; on!le se trabalha a se tOl
ma-m

-

iécnic,os para o trabalh(

e indúll\{ia 'de 'que tanto CareC,;

o Brasil.
Mas Õ espo.rte alí já existü

O TU,PY já foi campeão da 2a

divisão de amadores.'Alí se pr,. . .
.

tica ba.squete; volej _f? futebol d
salão;, ,

Para ,,os aproximados 5 mil op,

l'ários;· a Tup,;Y;' além "de ofet,

cer trabalhó; estudo e prOgre!

sO ao ::Brasil; oferecerá; agora

de futebol;' Ievara-n to Ar,e"nal
a' lançar uma novidade: '11,n{ cam
po aberto.
Para isso; o clube apro�eitol'

Um de SeUs campos de' 'trei�3
mento'; localizado j ,lUtO de se,

Estádio de HIRGrIBUR:y
Cobriu'o intcirameMe; cOmo

lfall.. ginási�;' dotou-:,o de farta ilu

min;tção e resolveu o ,problem2
do treino revest.ind" o de "Red

gras"; uma s1lpetf'de prepa.rE

da artificialmente; ioemelha'nte à
terra batida; mas ; prcsentanao

p&l:a o futebol as me8m�'> ..on

dições de um gramado; é Com

mais duaS vantage,ls: reqUer

manutenção' cpoUca

S(lI'
. Co� essa pr,ov,idêr:.cia; o Arsf'

nal; .agora; ,po"'e mant�r em

dia' o treinamento de Sitas, eq,ô
,pes; mesmo quanlo O .t�mpo t

dos piores;
(

No campo cobertc do Arsenal

nenhUm

�ULT;IMAS·,DO ,ErSPOAJ�

ZABOT TREINADOR

Com "a ,S;J,ída do, treinador' Becr
da' equipe do. Amédca; a diret..
ria do' clube rubro da Manche

ter vem de convidar par� �ssumil
�. direção técnica da 'equ!pe ,o V('

terano Carlos. Zabot. Zabot acei'

,toll o coni"te e lá iniciou sua!!

ativ.idaie, a testa do clúb� fÇ

,bre.

REFÕJlÇOS NO' OLIMPICO

\

O jôgo realizado domingo em Criciuma
.

que protognizou Metropol e Guatáj trans-
ção pelo pôsto de tit,�tàr'da equi bcorreu po re em técnica com muito poucos'pe aZu,rra

lances' de sensação. Elementos que presen�
daram o combate, em 'conversà êom o' re

;'porter. tiveram a oportunidade de declarar
O �ag<!eiro L�zaro; que fig, "que (> Metropol jogou mal e por mais para- .

,

rou dura�te .�ários anos na .qui'" doxal que pareça, o Gua!á foi quem perdeu
pe do Palmeiras Esporte Clube .

•

·d d
de Blumenau e q,Ue recente�ente

as mqlO�eS oportunI a es para a:umentar a

.

teve pas;� °livre;' ingre�sou i18' contagem e mesmo chegar até o triunfo.
equipe !,lo CarloS Renaux• Láza Contudo, é preciso aqui ressaltar que o Me-,
:,�:a:���e�;:n:!!se::=::��:t tropol .

atuou, práticamente com uma equipe
:' mista. poupando seus jogadores para 'JS

,

g�andes compromissos.
',ZILTON' NQ FER.ROV,IARIO '_",," "_�""""""'__'"""�."'N'�""-"'

PARANA RÉTORNOU

.....

o atàcante Paraná; qUe pro

jeto�:se no OlímpIco; tran'sferil
do-se' em seguida para o fu tebo

paranaense; 'onde, defendeu vá

rias, equipes; acaba de "retorna;
ao seu c1u"be de' origem. P�rÍlni
no momento vinha atuando pel(o

Paranavaí; onde' o Olímpico fli
bllsCa:.lo. 'Pagou' o clube blum.

nauense pel0·.atl!stlldõ Úberàtói'i"
do jogador a impo'rtânCla

, Cr$ 150.00]);00.
'0.'

BENTINHO E O PE

O meia mêdio Benti�hó da e

quipe do. Avaí Fut.ebol ClUbe d.'
verrrê'fiar o aparêlho de gês,o
que imobIliza o seU p,é esq!lerdo
na próxima sexta feira. O joga
dor ·mo�;;ra"se esperançoso d',

voliãr o' mais breveÍriente às a

tividadeg;' lutando com" dedica-

LAZARO NO

anteontem
."

. � ..

tlm, está!lio nô"o e uma equipe
predestinada "a brilhar.
Na CBD encontrei-me 'com S.

bastião, Ramos; que arid"v" à,

voltas �om dirigentes de clubes,

afim, d,e' levar; para JOblv,l,e;
àlgllns craqt�eS, do futebol gUa

naba�ino. E c�nseguiu seu inter

�o; poi,' 'pelo. menos 5 atletas

'seguirão; Ou Já ·seguiram; pal'a

Joinvílle. Outros �aloreB comG'
Pico'lé; Gaeta;' AlCino; Peraci«

Ailtoninho e Fernando já eS

tão no clube industrial, de :!oh

ville. Sebastião Ramos; llrmig(
pessoal de um dos dirigente
do Tupy; e um dós direto!,.",

Sr. Gert Shmidt; afirmol/-me

d'O desejo de levantarem"o Cam

peonato Estadual por zona. E

não será difícil; para qUem ad

quire "alores; para quem organ

za devidamente Uma equipe e

cUja equipe 'princiv;tl esteve nf

:Brasil em .'1949 e :',951; poden
jogar-se perfeitamente partidas
de onZe contra onZe

ff ----
Dirigentes e jog'a 'oreS do Pos

tal Telegráfico; paLs1;J;ando cOm

o r:rÍJorter; tiverarr a op�rtuni
dade de afirmar qUe fOram mag

níficamente tratadcs em Tub;l
rão por parte dos mentores do

Fel!�rio que dis�ensaram tô

da a atenção à delc;:;ação posta
lista

'x x X x

A grandes figuras do postal

Telegráfico �oram O arqueiro
JoãozinJlO; o zagu' iro Haróldc

Encontram-se em experiênci�!
nO OlímpiCO mais três j'Og�do�cs
'Falamos do al'q"el�o Ra'rreira·

.- . .' .. '

do, lateral esquerdó Orlando, f de

mé�io Bira. Ao nue, consPJtui
mOs apuàrr� o arqueil'o,Blirreir,
,e o, médio Bira; qtle agcra'daram
deverão firmar compromJss'o e�
quanto qUe Drlando deverâ sei

conv�aao a' proCurar nôvo club,
." "

_

, ..

I

tre os jogadores foi eXelente; f.
cilitando o. seu trabalho.

O result;ldo: aQVerso colhid

NAUX

20 mil Cruzeiros.

" Ãpós U:acassarem os' primeiros

entêndimentos entre Zilton e Fer

roviário; ao que' tudo indica; clu
be, e jogadOr ..

Chegaram, a um

acôrdo devendo o quarto ,'zague
ro 'firmar compromisso' Com �,

clube tubaroncnse pOr uma terr

porada; rec�bendo 200 mil cre

zéiros 'de luvaS e 'ordenados men

sais de 80 mil.

seu

DIONEy PODERA SER BUGRI

NO

8org�

forma um esquadrão respeitável
Felicidade ao Tup:y e à, sua DirE

toria e parabens aos homf\n

da indústria que incentivam

esporte em tão g'rande indústri�

o ponta de lança :Cdio e o ex

trema 'Guara

x x X x

O conhecido ,árbitro da Fede

ração Catarinens.c le Futebol;
Sf!vano; Alves Dias; qUe foi iu
dicado para dirig r a partida.

pela 'r�prescntação do' Postal Tel.

g'rático ,em TUbarão foi grand.'
mente" lamentada pela aUsência
do zagueiro Deodato.', Acredita
:vam os postalistl\s que.' se tive'
sem contado cOm o concurso -d

jogador; o 'resultado seria' bem

outro.

x x x x

r
\

O arqueiro Wilson' Flôres;

O 'extrem<!, Doncy; eX ·integral'
te do ,Paula Ramos e 'de vário,

'Outros· clubes do: interior do E

tado; pOderá aSsinar 'nos próxi.
mos dias contrato, cchn o GuP.

ran,y de, Itoupava' Norte; ,onde
vem treinando Com agradO

�

O quarto zagueiro Zilton, "'pertencente
ao elenco .do Figueirense, deverá mesmn

.: ;a;s'SinaT'"C()mpromisso com o Ferroviário, de,
"Tubarão. o ex-campeão catarinense, pelo
Baw�' Ramos Esporte Clube, deverá receber
�. tÚul�::'de luva's- aO importância de 200 mil

'
.. éruzeiros e ordenado mensais de 80 mil cru-
zeiros, o. passe do jogador custará aos cofres
do Ferroviário a soma de �OO mil cruzeiros.
Assim sendo, Zilton após projetar-se no Iu
teb:ol '�a capital e ter seguido para o interior

\ onde 'atuou pelo Barroso e Marcílio Dias' (>
i; Comerciário, volta ao interior após uma
)'

temporadano Figueirense.

--------x)(x--------

Com a incll1são da Associação Atl�tica
T'ijpy no campeonato catarinense de/ fute

bol,.o €x-jogador Béco, que vinha dirigindo
a equipe rubra da Manchester passou para
ãs fileiras do Tupy' o nôvo milionário do fu
tebol barriga_'verde.

Foi chamado mais uma vez a prestar
seus esforços e sua colabora.ção ao América
o veterano Carlos Zabot, integrante várias
vêíes 'do selecIonado de Santa Catarina.. Za-

. bot, na qualid'ade de americano nato, a.c�i-
.. '

'tau o -convite e já está trabalhando p�lo seu

9úerido.América:
-------x}[x-------

-------x)Cx-------

,O'meia médio Bentinho, que foi reve
lado pelo Paula Ramos, c atualmente no

Av�í Futebol Clube, vai retirar o apãrê1ho
de gêsso que envolve o' �eu pé. O "colored:'
jogador está entusiasmado com a sua recu-

" °per::lção e espera adquirir brevemente-� sua

melhor.forma flsica e técnica para poder hl
tar'pelo pôsto de titular.

-------x)Cx-------

O·'Aváí Futebol Clube vai contratar os
servicos, profissionais do atacante Tullo Ca-'
vall...· ., f· .

...ZZI. que Ja Igurou no FIgueirense,
Paula Ramos e Guarany da capital. Assim
sendo, passará o elenco azurra '; contar em
.sua vanguarda ,c'om o"concurso dos irmãos
CavalIazzi. isto é TúIlo e Milton Vamos, �er
�e Ia dimJa consegue se destacar pois na'vár-
zea. os irmãos Cavana�zi têm feito sucesso

'

atuandó na equipe da ADID,' do Giríá�io Ca�
.

tarinense.

atendemos com ,exatidõo
sua receita de óculos

q,Ue 4!!éfendeu o grêmio pOstalis
ta duranTe a temporada' regional
de 1963; ainda não aCert'Ou deta

lheS para a renovação de

cOmpromisso COm o quadro do c1

Mais um motivo' para nós; da e, Metrollol x Guatá ;informotl à cudo do raio.
pital; copiarmos. Mas; é l�gic�, repbrtagem que a di3cilllina en

sem alegarmos faltá de dinheiro-

5anfos 3 X Corint:ans O
Pelo Torneio Rio-São Paulo;

jogaram; anteontem; nO Paca

e Corintlans; venc1ndo õ bicam

embú; os conjunt<>s do Santos
peão do mundo por 3 :x O. Renda

30 milhões.
}

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOD,fRNO LABORATÓRiO
No próximo dia 28 à noite em

Regata noturna na baia\ sul dia 28í
'Florianópolis; será realizada

a primeira regata noturna pat:a

a �1'Be sharpie; organizada pelO
,

'

dl,�)9 Iate Clube de Flori,lInópolia
",,::�, "', .

", '

'1::A ,b' ,

'

.re�1O , Ui:

da pOr possantes refletorq& da

P,olícia Militar do Estado.
, Existem possibiliuades de, vele

j dores filiados aOs Vel iros da

x ,x x: li

Falando' ao' reporter 'o dr.

Aldo Belarmino da �ilva; Info!
mou, que abida não respondeu a.

convit. formulado pela FAC. ps

1'8 ·acoJ1lPanhar; como dlljgente
a comitiva catarinense qUê va.

partlêlpar do Certame brasilelr.o

de Brasiiia.' Adiantou, ainda

,aludido dpsportlsta que ainda

não resolv.eu pol. às dificuldades

funcionais estão impedindo Uma

. rápida
. r;e�po5ta�

VASCO DA JOGADORES

O ,Vasco djl Gama deIxou d:

participar do certame;, tendo e11'

vista que was, atenções estãc

yoltl!-das para a construção dt

seu estádIo. Assim sendo os joga

do�s· vas�aínos foram cedido&'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de B,as�-Questã,
.I: '

" 1'-'
,.,

,

r
Sao' p'aulo; "16 (ABIlI'l), Uni-- tarile de hoje;, conse!l'ujra,ll,l

�er.iãade Pau listas inicia�am na �es. lliías inii ádesõr�.,
. -

tardi de�nóje' ne�ta Càpítal a

coleta ,_ç1e' a,,;.""ltlltas- j'íàr� � fn) jl'A.MBE�f NO (CEARÀ

Horlzcnte: . Reformas
, ,

'

Relo Horizonte; 16' (ABIl\1:)'
Encerrou-se em Brio Horizo tI

n e

�(lm 50 mil adesões;
,

a COleta
d rassinatu'tas para a interpela
co dirigida à Ação Católica lo
ca 1. COmo se sabe ; nessa intrrpe
lação ; os caf:;.icos da capital

mineira; afirmam que em- maté
ria de Reformas de Base existe
para os católicos; a QUESTÃO
DE CONSCIENCIA; como Sus{en
ta o livro «Reforma Agrária _

Questão de Consciência"; de au

to.ria de S. Excia. Revma. 'D. Ge

QR. SEBASTIÃO MOURA
f CI�URGIAO.DENTISTA '

CL_NICA' DIURNA E NOTURNAEx-Dehtista do Sem' '. .

-,

t,

marro Canl!1iano Pib :;::::.,( de S, Paula
Tratamento Indolar pela AI � t

-

'

HORA'- '0' D
ta .<t.o.!3,çao - Prótese

- ,.I.. as 8,30 à.'1 11;30 e das 14 às 18 noras
2's 4as e o' FEIRAS ATÉ bS 20 30

'

RUA )'TUNES �ACHADO. 7 ESQ. JOÃO piNTO"

��----..----�------------�----------�

SEM'ANA SANTA N,� ,CATEDRAL
METROPOUTANA'

Devidamente autorizados

pelo Govêrno Metropolitano,
fazemos publico que 'nos

'dias 22 a 29 de março do

corrente serão celebradas,
na Catedral, as cerímônías
'dR SEMANA SANTA, obede-'
cendo ao seguinte progra
ma:

Dia 22, de março _:_ DO-
.

MINGO RAMOS - às 10 hs.
Benção dos Ramos por sua

exçia. revma. o sr, Arcebispo
Metropolitano. A seguir pro
ciSsão em torno -,e -pDr�den,'
tro da CatedraL Ao terminar.
a procissão, 1'-/Iissa, Solene e

Canto da, P�ixão. ,

Dia 25 de março - QUAR
TA-FEIRA SANTA - Con
fissões, durante o dia e a'

partir (ias 18 horas (o que
se poderá fazer desde os

dias precedel'l-tes) e para o

\
' que haverá na Catedral e

'" outras igrejas, numero sufi-'
cient,e de confessores, em

preparacão à Comunhão Ge
ral do1ctía seguinte. (Alias os

fieIs, sabem do gr.ave precei
to ,da Confissão e Comunhão
ao menos uma vez no ano;
bem como o dever coirel�tO

, da des09riga, isto é, da Co

munhão durante' o periodÇl
pascal).
Dia 26 de março - QUIN

TA,FEIRA SANTA - às 9

hs. MISSA Pontifical, inter-.

,

calada pelos belíssimos atos

da Sagradação dos Santos

Oleoso As 18 horas, Missa

'Solene, com Assistência Pon-
\ '

. '.

tifical e Páscoa dos Flels,
em que tomarão parte, em

primeiro lu�ar tôdas as Ir

mandades' e Associações re

ligiosas da paróquia, termi

nada. a....qual haverá a Ceri

mônia do Lava-Pés; a seguir,
Sermão' pronunciado pelo
sr. Arcebispo Metropolitano.
Logo após, até a meia-noite,

f..doração ao SSmo. Sacra

mento n0 Santo Sepulcro.
Dia 27 de março - SEXTA

FEIRA SANTA - às 15 ho

ras Solene Ação Litúrgica"
pela Paixão e morte do Se·

'nhor, cpm alocução do mes

mo Sr. Arcebispo relativa ao

grande acontecimento é mo

mento Presente., - Canto

da Paixão, AdoraçRo da Cruz,

'A m€ia-noite Míssli Solene
de Vigília Pascal e Procissão
do. SSmo. Sacraniénto em

tôrno da Praça 15.

Dia 29 de março - DO

MINGO DA RESSURREI

ÇAO OU PASCOA - As 10

,horas Missa Solen€ com As

sistênciá Pontífical --'- alocu

ção ao Evange!ho peio s:r:,
Arcebispo Metropolitat:.') a

plicando ensinamentos do

grande ,aconteCimento. As

19 horas Missa Vespertina.
Nova alocucão do mesmo sr.

Arcebispo. Coroação da Ima
gem de Nossa Senhora.

.

NOTA - Para a comu�

nhão nas Missas Vesperti
nas, é necessário e basta

observar· o jejum eucarísti

co pela seguinte forma: a)

água não quebra o jejum;
b) até uma hora antes, é

permitido tomar líquido não

alcoólicos; c) até tres horas,
alimentos sólidos.
Para todos e cada � des

téS atos em que, sé, comemo

ram os principais misterios
de nossa Redenção, são con

vidadas as meretissimas au

toridades civis e militares e

'sodalicios católicos e fiéis

em geral. '

Florianópolis, 14, de Mar

ço de 1964
(ass) Monsenhor Frederi

co Hobold, Vigário e Cura

da Catedral.
Newton da Ji1JZ Macuco,

Provedor � Irmandade do

SS. Sacramento.

raldí de proeo'la Sigaud S.V_D.

Arcebisllo de Diamlnt�; .

S.
Excia. Revm�. D. Antô�io .de
de Castro. Mayer; Bispo de Cam'

pos ; Pmf Plinin, Corrêa de Oll-,
"dra e Economista Luiz Mendon

ça .de Freitas; c pede à,

Católica; de Belo Horizonte que

prove com ar,g'lImentos o contrú

· �o;; �á. qUe; em reccntç comunl-
.

cado ; afIrma ri que Os ctôilcog
cnqunto ctôílcos ; não tellt o rii

reito de ser contra as Refor

mas de Base "oci"Jistas e anti
-

cristãs.

Ein díveras cidade do ingterio1'
mineiro; iniciaram-se movímen

,tos visando coletar assinaturas
pa�a a rcferjd Interpelação," Em
Babca-na cêrc ade 1.000 .já uderi

ramo

NÂ- GUANABARA
. I

Riõ; 16 (ABIM) A iut-erpela-,
cão dirigida pelos católicos mi

neiros àAção Câtólica de Belo,
Horizonte está t!1UdO' o' mais vi

.,vO 'a11Oio l}O rpa�te da popu'laçân
· .

'

'cartoca. D,ez mil gllanabarinos,

'já as-ínaram a iJlt��pelação,. En,
trdanto; nem t.odo" aJ?oil\m.o
mcvímento da inidativ.ll dos uni

"e�sitá�ios cariocas. Elementos

comunistas; em' uma estranha

tomada de pogicão a Iavor i.da

A<;ão Católico.; agrediram os, 1t

njversí.dad-s que colhiam assina

tl/fas em Tijuca; qu-brando ban

cas e rasgando ca1:tar, s e listas
,

TENTATIVAS DO;;; COMUNIS
TAS DE IMPEDIR A, COLETA

DE ASSL\TATU�AS

,

É interessante notar que issO
nã-o aconteceu apenas' na Guana

bra e em Belo Hortzonj'e ; mas

igualmente...m Salvador ; Onde

Curitiba; 16 (.ABIM) Mais de ;;

rn'il curitibanos; em sOlidarieda

de aOs 50' mil Católicos mineiros

à Ação Católica de Belo Horizon

te. .ii população cuJitiballa tem

manife.tado inteiro. apôio. ao a

baixu assinado; de iniciativa do�

universitári05; af1�mando qUe;

em matéria de Refl}rmas de B:
'

·se;
.

a QUESTÃº D,E CONSCIEN
,elA e�iste e interpelando a Ação
Católica de Belo HOrizonte, para

'que fundamente cOm argumen

tos sUaS afirmações em �ontrá
rio. Elfu Ponta Grossa a mesma

· interpêJ"ção conta co.m cêrca de
mil adesões

__.,

NA CAPITAL PAULISTA

,Nada de

. REBITES
Exija em seu carro

Lona de freios COLADAS
- 60% mais no apro'v.eita·
mento das Lonas.

CASA DOS fREIOS,
�

,

Rua Santos Saraiva, 45:'
ESTREITO

Ação

te.rpeI.a<;ã,� dÍ(igid.,a iI; Afão Cató

11Ca de Belo Horizonte; REFOR

MAS' DE' B,\SE '';' QUESTÃO

,

de (onidê 1(la
ê'f' apoiar' OS cat<>licos mineiros em

sua interpel�,:ã;O ii Ação Catófi-
ca de lielp H�rizonte. O povo

I ,

"O mineiro; afirmaiqee em ma

Ínforma::'s'e q!,e no Ceará; tan

to na ::Capital come no interior

cearense; juuÚmente com � pO

téria de REFDRMAS DE BASE

existe a 'QUESOAO DE CONS

CIENCJA

, ,

. CAMINHÃO' INTERNÁTIONAl
tão' ,brasileiro
quanto Brasília!

)

\

),

, '

NO ESTADO DO aro

TOTAL DE ADESÕES EM TO

DG o miASIL

Em Campos (Est. dó Rio) e 80 mil brasrl-Iros já aderiram

à interpelação do povo mineiro

à Açoã Católica de Belo Horjzon

ü'_

VENDE-SE
Belíssima. área, de terra com .duas boas,

casas. Tratar com' o Sr. Pedro Dut�� em Sa
co dos Limões '(Fundos Vila Operárià,

.

anti-
go CAEIRA)

.

_\

Convite para ,Mj'ss�de30'; ,Dia
A família do inesquecível,

.

RALF PASOLD '. ., .

convid� aos,parentes e. amigos, para assistirem' a Missa de
30,0 DIa, que mandarão rezar no próximo dia 20 'as 19
horas, �a capela elo Coiégio Catarínense, pela alma' daque-
le querido ente falecido.'

.

,

'

Apresenta anteCipadamente sinceros agradecimentos a
todos os que comparecerem àquele ato.

. Florianópolís, 17 de março 'de 1964.

nas Cidades círcunvzztnhas , a
I

interpelação à Ação Católi';'l1
• COnta já com 3,OQO assin1\turas

'Na quclidode de revendedores outo

rizodos, -podernos- resolver seu pro
blerno sem' demora. Em nosso e�tàque
·/oce encontrará - com certeza - 'o

- peço' ou a 'acessório que procura, a

preço
J de tcbelc, 9€3nuínos, testodcs

em lcborotório. garantidos pela mor

co If-L E, no coso de qualquer CO h

sulta sôbre o seu tnternctionol, tere

mos o. máximo prazer em atendê-Ic.

Aftose·dos
Ar aftosa é uma moléStia cnm vas-e1inl!' boricada ott

contagi<lsa, causada por mi- pomada de oxído de zinco,

crorganisinos invisiveis co- Para 'os pés atacados acon

nhecido '>t-ambem na, nomen .selha..se fazê-lo passar por

clatura: técnica' como virus ,um pedilúvio com uma' so

filtraveis.
O contágio é muito fácil

através do líquido das altas
nos bebedouros e comedou

ros; ou pelas particulas de

poeira ,transportadas' pelo
vento, 'pelos sapatos, rodas
de veículos, etc.

Os animais atacad0s Pela
aftosa, ap::-esentam os' se

gUintes sintomas principais:
erupção de aftas nas muco
sas da bôca, bem cpm0 ;nos
lugares de pela fina como na

superfície entre os dedos,
nas mesmas, focinho, peri-,
neo, etc., apresentam-se os

suínos geralnlente com febre

alta, falta de apetite, tri<;',
,za, calafrios,

'

dificuldades
na movimentação e às Vê'7,ef3

.escorriment,o de baba: A do,

ença afeta priné;t;oalp-e�lÍ'e"
os pés, provocanào man0\:ei,
ra e não' raro, há iJms. gran,'
de frequência de abôrto nas

porcas n�e:11:1()s,
Os tratamentos para esta

doença são pDUCOS eficazes,
sendo de capital importân
cia os cuidados preventivos,
evitan,d01>e qu.e suínos sãos

entrem em contacto com os

atacaclos; os suínos ataca
dos pela doença deverão"

sofr3I" certos cuidados es·

peciais tais COmO alimenta

ção à 'bas� de sopas, tuber
cuIas cozidos, leite desnata

do, etc" sendo que .as feri

das da boca deverão ser tra

tadas com soluções adstrin

gentes 'francas e as peles com
tintura de iodo e cobertas

lu�ão de sulfato de. cobre a '

3% que atinja a altura do

boleto.

Suinicultura Janeiro 1964.

No final, da Ação Litúrgi
ca, os fieis que o desejarem,
suficientemente preparados,
poderão receber a sagrada
comunhão.:
'As 18 horas, Descida da

Cruz.
As 20 horas, Procissão do

Entêrro, obedecendo ao se

guinte' itinerário:
'

os Comunistas procuraram a to.do
Praça 15í rua Tenente Sil-

Custo impedir OS univ-rsftártos
, veira, 'Alvaro de 'Carvalho ,.

, "bahianQs de coletar as assinaíuFelipe Scl.midt" Joiro Pinto,
'Tiradentes; Praça 15 eCa-

ras tambi>m aqui em, Floria -

tedraI. J
nóPo.li� - oude o abaixo assina-

.
-"-�' _. _, " ,,,,,,,, SA"'-' ,t -·do ..iE-t�'m- 11��i< <l'l'i�:;' mil ,ttrl" sb�

Dm 2-8 de março - ,D.o.-.o
.'

DO SONTO OU VIGILIA contando os, comunistas tei'(,-�-

PESCAr. _ às 22,3D horas ram faU'r o mesmo.:A rápida in

'Bêncão do Fogo, ..Círo Pas- táven<;ãu da poHcia OS frz �esis
cal � da Fonte Batismal, tir do Seu intento,
Canto do Exultet Renovação
das' Promessas de Batismo. N PARANA

,Lucy Ga��nett Alves
MISSA DE 2 ANOS

Agenor Alves, filh.os e noras convidam
os parenfes e pessoas de �uas relações parü
assistitirem a missa de 2 anos Q_e falecimen-,
to de sua espôsa, mãe e sogra, que rnanda�
rão rezar rlO dia 24,.3-64 (terça-feira) às '7
horas na Catedral Metropolit�na.

A todos que comparecerem os nossos

, agradeçimentos.
22-·M3

'Ipre�so

;r;_ foné 2801 _:'''TlIbarão r 13 Lauro Muller, 5,0

"ª!ls�1f207 T.ifJ!le 765�
.o,'Y ,,;,,' \ '

'.- ,. ",�.' "",

t,->

o

RepresenÍímte BOI nesta cidade
G. SOCAS

COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES
FJU:IO 'AUucm 721

ESTREITO

Um terço a vista e o rest

.: em 12 prestações Ju'ro
... , .pena. 1'J>',

Ministér:o de Iducacãe -e Cultura
,

V�) ;,;:' �,�"Uni,\l,er$jdade de Santa CéI�arina
�''>0", �A'·M�lD t� '" � ,'r: �1F�r\�, l't�IA.-r \.,u r"iUl!.. l!PL", 1'- L.J.d , ..J\;

h) - Certificado de Re-
Pe. Bertrand de Mar

guie, . S. J�
EDITAL N° 6/64

sel-vif:ta cu cópia fotostática

autentic2da;
i) - 2 (duas fotografias

De ordem do Senhor Di

retor da 'Faculdade de Me

dicina da Universidade , de
Santa Catarina, Professor
D6u,tor Emil FIygare, e de
conformidade com os arts.
1.0 e 5.0 do Decreto' de .'

'26/2/64, estarão :tbertas, na

Secretaria, no período de 16

a 24 de março corrente, as

inscrições ao Conr.ur"n fie

Habilitação, em TERCEIRA

CHAMADA, no horário de 9.

às- 17 horas, somente nos

dias úteis.
Os requerimentos de ins

crição deverão ser acompa
nhados dos documentos exi

gidos por lei, abaixo espe·
cificados:
a) -,Certificado de conclu

são de' Curso Ginasial e Co·

.3 x 4;
j) - Abreugrafia ,(com re

sultp,do normal), expedida
pelo Dêpartàmento de Sau

de Pública de Florianópolis,
,ou de 0rgão oficial do país,
cuja data de validade, não

poderá ser inferior a de

20.11.63, com firma reconhe
cida.
A exigência da letra <la'

poderá ser suprida pela a·

presentação de diploma de

curso superior, registrado
na Diretoria de Ensino Suo

perior.
O concurso, que constará

de prova escrita de Portu

guês, Física, Quimica e Bio

logia, será realizado a partir
de 30 de marGo de 1964.

O PortuguêS continua sen

.do matéria de caráter elimi-
legial tem 2 vias sem uso do natório.
carbono), com firmas reco- O nôvo Concurso será rea-

nhecidas; lizado à báse do .critério de
, b) - Fichas modêlo 18 e

19 (em 2 vias sem uso de

carbono 'com firmas reco

nhecidas;

class�ficação. I

A nota zero atribuida a

uma das provas, eliminar,á
o candidato.
E' de 36 (trinta e seis) o

número de v-agas a . serem
, preenchidas

Seér�tqria -da Faculdade
de Medidna, 16 de março de

1964
'

f.'lf'

c) - Certidão de Nasci-

menta, com i'irma reconheci,

da;
d) - Atestado de Condu

ta, Cel):::, ;'i.r'YI�l, reconhecida,;
e) -,- }\.i;es1.<1o.o de Sanida

de Fisi("q e !/Lental, com fir
ma :rer>�·�lbecida;
f) � Título de Eleitor ou

cópia fotostática autentica-

da;
. t

g) -=- Carteira de Identida "

Bel. João Carlos Tolentino
Neves - Secretário

Vis!

Prof. ,). !"rY'iJ P'1ygare -
de ou cópia fotostática a" �1 Diretor.
tenticada; t 2Q:-? ."

',-

'CD

�', II � .'
.

non·J1H
.

MATRIZ,: CRIC'IUMA -�SANTA CATARINA
� . .

.

ENDEREÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE,
, Serviços de cargas e encomendas entre São Pauto - Santa Catarina e Parlo Alegre (",'

; 'J'
São Paulo Rua Jo�o Teodoro, 670 - Curjtiba Av.. . ",' ,

,� .' ,

�\n:�:re: '

,
. Iguaçú 2117 - fone 1.2171 Pôrto Alégrp Rua 7 de Setentbro. 691 - fone 7818 -- Florianópolis Rrm Padre Roma> con-

fone!147fj -:- Ax�ranguá Praça Hercílio Lu�,; �3� � fo�e 23 :_-- Lagu�a ��Ia'ºv:o:tav(),,�ichfl�d 514 - fon�ll��l.,--'. J(Í�n"Jm,,�,it�Ja '.A:biM·;'i1�·
;i,��;'�: ,CAMINlIO PR()PIUO�"y'" ����ç,,,�

,

..

, ,L .'!'
,." /'�\:'�?'�".' .

";i:..L':�"'" 'i��;�ID

,oticiar que a

,ndo fundos,
m novos se

\tos e l'egis.

:�a{,tos 'por

,.,',_.;.,,.. ' •.� •• , ·14�·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
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Hoje às 14.00 Q Qovernador Celso Ra- �-

"tnOi�i.nstalará a r��nião dos Secretários f::da '."Ca'm·,b,or"I·u", CDU',ulry' 'Cl,u,b'e ,y' 'a''IIIFazenda 'que deverá se prolongar até o dia
21. Estarão presentes os'Titulares das Pas ..

-
,

'

tas da Fazenda dosEstados dE! São, Paulo,

apresenfa P R-h
·

Paraná, 'Santa 'Catarina' e RiQ' G. do Sul.
'._

� r,
'

, e,ry .1 e IroDiversos assuntos de interêsse para os, - f
o Maanífíco Reitor solicí- João' David Ferreira Lima

.

'CAMBORI
-

. I I
� referidos Estados se""a-...J traaados na oportu-. 'u, 19 .!_ No pró-

'

- -

teu-lhe Iôsse marcada outra 'em Blumenau. Contínua as-
.... ti 'v '

, ximo dia 28 do corrente te- 1
'

qduataal parta, 'p'o rP_rograma ,do tSi"m "PdR;ETO NO, BRANÇO" _

nidade, principalmente.os de carater econô- re!ll0s no "Camboriu Coun-

D. ,:-l'- E'_IS"T,'.

par lCI a a. razen o as ma.1S expres-···' .

'

d S
T' f try' Cl b " ti d

'mICO e para ISSO ca a eeretário se az acom- '

"
'

u tj a par Ir a zero

Segundo, "O ESTADO" po- sívas personalidades' para '
-.

"

.' '" . ,hora, grandioso baile aos

de adiantar foi marcada a um diálogo com O' povo" panhar de técnicos e assessores, ,vIsando a seus' associados, quando es-

primeira sexta feira d81 abril através das, prestigiosas on- solução de, problemas' concernentes a,o siste- tar� ,se apresentando pela
para a presença -do Reitor das da Rádio Nereu �amos, ,

'

f'
. I

d
'

. _

I do Pai
primeira vez- em Santa Ca-

ma' mancerro a regiao su o PaIS. 'Entre tarína, o conhecido cantor

os assuntos de .maior importância destaca-se 'da,musica popular, brasílei-

da
, '.. ,

I I
.

• ra Pery Ribeiro.
.. a emen a constitucional numero 9 e a dIS- Per Ríbei 'tO

•

'

, Y 1. eIra con 'mua em

"criminaçâo de rendas da União. prijmeiro lugar nas paradas
"

_;. .
.

--------------------------f- de sucesso em São Paulo e
sa, trata de ínterêsses da: "

;;;:tigiosa emi�sõra ���e �i-, Aberfa Concorrência \ Pública para
consíruçêo Colégio -Esfadual

de JOINVILLE

Evilásio Caoo hoje no
Preto· no Branco

.
. , '

O Deputado Evilásio Caon,
líder do PTB na Assem

bléia Legtslativa, estará par

tícípando hoje, em Blume

nau do conhecido programa
da Rádio Nereu Ramos,
"PRE:TO NO BRANCO".

Como se sabe, dia 27 do

corrente estaria sendo en

trevistado no conceituado

programa o Reitor João

David Ferreiua Lima. No en

tanto, 'face a viagem do

Magnífico Reitor a Brasília,
'

'onde ',foi tratar de' assuntos

ligados ao início das obras

do Conjunto' Ulüversitário,
'a sua presença em Blume- �

nau teve que ser adiada:
Em contato com o jorna
lista Evi�á�io Vieira, Dire- Em nossa Capital, o co

tar da Rádio Nereu Ramos, nhecido homem de impren-
-----------------------�------

tâmara Mcni�lPal ue Irês Barras aplaunc,n:Oeo.
B�r��,VO ��d�ei�l;:����� Tr�� ,

n II� I, f.h�,rnm, '

'

'��::�b���a, ��bgi��:i�:m:
território Canoinhas, U ...., lU, L
vem procurando solucionar Satisfação comunicar Vos-

os seus mais sentidos pro- ção estadual no que tange
sa Éxcel�nciá Câmara- Ve

blemas através dos estímu- à saude pública; edücação e
readores Três .Barras, ses

los que a administração do transportes, Testemunho' de são nove corrente,' por' índí-"
Sr. Celso' Ramos vem pro- tal afirmação é expressado cação v��e'ador Leocádio :ea'.
porcíonando às novas

-

co- pelo telegrama que, acaba checo, consignou' em 'ata

munas caêarínenses. O Pre- voto louvor e reconheci
feito do mencionad0 r-,1uni- de ser recebido pelo depu- meúto 'nobre deputado, mo-

d ... tado DIb Cherem, lider do
cípio, sr. Sezinan o AntAra- tivo nosso município haver

de, através 'Elo deputado Dib Goyêrno e da bancada do
sido contemplado aquisi-

, ção motoniveladora. Respei-
P,S,D. na Assembléia Legis, tosas Saudações Medouro
lativa" nos têrmos seguin- Neves de Menezes Presiden
tes:

Jornalisíe EvHásio Vieira
Encontra-se desde 'ontem

em Plorianópolts o jorna
lista Evilásio Viei'ra, Dire

tor da Rádio Nereu Ramos "O ESTADO" � apresenta '

ao jornalista, Evilásio Viei-
'

, ra votos de boas -víndas, fe-
de Blumenau. '

líz e próveitosa permanên
cia em nosso 'meio,

Cherem, representante da

quela região, vem obtendo

amplo apoio da administra- te".

"Recebi emociollado ho-

menagem prestada ilustres

veread.Qtf�,v; Proc1,lro _ inter-

,pretar fielmente anseios ês

ses município mercê sábiá
política municipalista vem

sendo adotada Govêrno ca

tarinense Cordiais Sauda

çuet> DeputadO Dib, Che

l'éln".

Em resposta o deputado
Dib ,C11erem endereçou aos

vereadores de Três Barras o

seguint� telegrama:Um fato·.Auspicioso
So� o título aCIma, O Globo, de ontem,

em editorial, escreve o seguinte:
Apesar de tôdas "as ameaças' desta hora

carregada de intranquilidade e, receios, ,um

fato político, de maior relev�ncia fortalece

as esperanças dos democratas, que -desejam'
uma soluçãb' pacífica. e constituóonal para d

crise brasileirR.
Reúne..;.se o PSD em conven�ão naCl()-

nal que teI�minará com: o lanr:amento do 'can;'
didato do partido �à Presidênci� da Repúbli
ca Ao Se�ador Juscelino Kubitschek cabe�
rá

-

defender as côres pessedistas rio mais im

portante prélio político da nossa'Históriá
,

Bra.sileiro dos mais ilustres, ,qu,::, em se�.t

Iperíodo de Góvêrno conseguiu empolgar ;1

imaginação de nosso wvo com :a mi�:tica, di)
desenvolvimento econômkó, sua ,figura te

presenta, para �ilhões de pa.tríciós; a certe-,
za de dias melhores, Que possi�ilitarão a,)

País retomar o caminho .9,0 ,.pr�gresso,: num
clima de paz e confiança.'

'

; NUNCA deixamos de fazer ao Sr. Jusce

lin�, quer quand� Presidente, quer depoi,�,
as críticas que nos pareciam 'p,rocedentes.
Não é êste, porém, o momento de repeti-las.
Nêle queremos saudar, apenas, aquêle que a

maior agremIação' política' do País escolheu

pa:r:a repreE.�nta� o pensamen,to partidário
na carnpanha sucessória.

_ Títrtlos não faltam a S. Ex. para apre

sentar-se diante do eleito'�ado, que bem o co

nheée.�O mais significativo, sem dúvida, é :1

sua inabalável convjcção democrática, 'pro�
vada durante 'Cinco anos de Govêrno, quan

;'; ;ao as insütuições 'não sofreram o menor 8,--;
""alo e todos os cidadãos tiveram Seus direl

assegurados.
\ "

'

IEom o Lançamento
..

� tomará corpo a

, l

A ativa determinàç.ão
atual Govêrno 'catarinense
em conseguir recursos que
auxiliem a execução do ma

gestoso pEano administra-

no Rio de Janeiro, e deverá
, assím proporcionar aos as

sociados' da mais u'ova so

Ciedade de Santa Catarina,
um "Shaw" espetacular.

');;"

'o"'·�, �'
�� ..
"', ..

..

Florianópolis 20 d. Março de

o fIlAiS '\H'I'GO OlARTO Bt SANTA CAJAlIIN/,

1964.

Adhemar Agradece a Celso e con

gratula-sé com o povo' caterinense
O Governador Adhemar

de Barros, de São Paulo, en-
'

viou ao
' Governador Celso

Ramos o seguinte despacho
telegráfico:

O Eng" Felix Schmíege" construção, do Colégio Esta
low, Diretor do D,E. do· dual de Joinvílle. O local da '

PLAMEG, está comunícan- concorrênc-ia será no EdIfí
d,o aos interessados que o cio, das, 'Diretorias, 10° an

Gabinete de' Planejamento dar, sede do PLAM�G.
'

daquêle órgão estadual, fa- Para' rríaiores esclarecí
rá realizar, no' próximo dia mentos os interessados po-

, ió: /. às 16,00, concorrência, derão dírígtr-se à Divisão

pública para: completar a de Execução do PLAMEG.

, ' Câmara vai se reunir
-

extraord inari amente
Convocada pelo seu PresL

dente, _Vereàdor Dakir 'Poli
,doro�' ,estará reunida ex-,

'traordináriamente no dia
23 do 'corrente a Câmara

Municipal para apreciar o

414, que reestrutura cargos
públicos, Este projeto é de

origem, do ,Executivo' Muni
cipal.

-------_------,------------

Moradores do Bairro . da

Prainhã, compreendendo
-

o

Morro do Mocotó e as ruas

13 de Maio e Servidão Pur

tado, dirigem:, por nosso in

termédio, um agradecimen
to especial ao engenheiro
Anni�o Zeno Petry, diretor
do Departamento Autônómo'
ue Engenharia Sanitária,
pela p roviC\ência de colocar

do qistro Oliveira Britto, soli

citando recursos' adicionais

,para a execução do progra"
ma de' eletrificação êsta
dual. Acentuava ',3 -CELESC

L1VU qu traçou e realiza pa- estar executándo' amplo
ra Santa Catatina, vem cu- 'progra�a de' investimentos,
lhendo os seus frutos e ob- financiado, atrav�s uma des

tqndo resultados realmente

anim'adores. Ain,da agora,
sabedores que fomos da

possivel participação ,da

Eletrobrás nos
� empr,eendi

mentos energéticos à cargo
da Centrai§ Elétricas de

Santa Catarina S/A (CR
LESC), 'procuramos, ouvir
um dos mais abálizados di

rigentes ti,essa Emprêsa c;le
écor.l.Omia mista, Dr. Wilmar

Dallàrihol, Diretor 'Finan-
'ceiro é técnico que te�n' 5,E
bido interpretar com o seu

talento as 'aspirações do' po
vo nêsse setor, dando CNm

primento às tarefas que,

'correspondendo' ao Plano

Quinquenal de Eleuifica

ção, estão a 'seu cargo, pa

diretoria da Centrai's Elé
triCas de Santa Catarina

S/A. Recebida cordialmente,
a repor.tagem inteirando:o
do seu objetivo, ouviu de
S. Sa. a declaração de que
"Coroando de êxito ,o esc

.
.

I f

ofiC!1;l1 de sua cJln-:.
campanha sUcessó-

tinação maciça de recursos

de ,Santa Catarina, 'o' qual
sofria violento' impacto 1Je
lo 'processo inflacionário

que se' agra':a , dia a dia.

Obras d,é vital importância
para a economia, estadual

deviam ser conClí.'lidas num

prazo 'curto, e requeJ;i�m
uma complementação de re-

, cursos".

crédito especial que, em .ou

tubro de 1.963 Q Sen110r
Presidente, ,da República ep
caminhou ao Congresso �a
cionaI. Imediatamente o Mi-

nistério das Minas e Ener-
!

�pois de outros tópicos con�lui:
1 pação de recursos extrnesta- a executora do crédito, 'ao

rmulámos votos pe o êxito da con- duais' para obras do Setor que decidiu essa 'elYlpr�sa

pessedista, desejamos que a campa-I energético dêste 'Estado, a s)1bs�rever capitàl na- CE

iO ,Sr. Juscelino Kubitschek' coneorr'll ELETROBRÁS decidiu par- LESe, na importância de um

ticipar do capital da CE- bilhão cento e cincoenta íni-

O revigoramento da democracia íj' nos-I "LESC, �ubscrevendo, um bi- lhões de cruzeiws", E ITlft�s
,.?átria e' aDoreciamos (1' f,�to p,olítlco da 8-

lhão e cento e. cincQenta adiante: '�- Aqertando êsses

I
milhúe::; de crüzeirQs". Mais, detalhes o Eng" Paulo Ricfuer

esentação-ôe seu nome como um au:'i ido·. adiante, prosseguiu 'o Dr" - Presidente da Eletrobrás,

,O' fudício de (11)8 n Bras-i:L., Y:ê1i ultraDn�?,;1-!', Dallanhol:_ JJei a Santa -Catar-in, -i-m-
" ;. ..-. -:: )�. .'. '

dr', C'')1-rl

,pac};figaril,entÉ\ ,.�sta f�l!''ê:�;,,,
�-':J..

,

'. .� _' �., -c�. ::7·':;···· '.':";:..\ .......'.';"/

que se destinam � ,êsses 're

cursos? - perguntamos.
_

. "Sucessivos contatos
com o Presidente 'da ELE-'
TROBRÁS e com o seu Di-
}etor Financeiro __:_' Profes
sor Manoel 'Pinto de Aguiar
_ ,permitiram a elaboração
do Plano de .A plicação, des-'
tinando aqueles recursos à

Usina Garcia I, à barragem
do Palmeiras,"e à linha de

Minas e Energia. E aduziu
o entrevistado: ,,_ Segun
do o esquema 'estabelecido
a ELETROBRÁS liberará

�quela quantia no' de�orrer
f
de 1.964, em parcelas men

sais e de ac6rdo com a ne,

cessidade das obras, pos
sibilitando ,assim, através
de uma, coordenação de

ação entre a e;.:ecutiva fe·
I, deral e estadual, a solução'
oe .um, dos problemas ',mais
graves dêste País e que em

Sahta Catarina 'particular
mente, sem empenhO go
vernamental .durante vários

anos. o cuidado especial e

"1, rvnli)''3ciclu cUn5.mka. rtl}

Si:, vê-lo

O.'Minis'fro da AgricuUura e 0,
problema das sementes

'

ber bôas sementes e tam
bém produzi-las, sob a for
ma de culturas fiscal_izadas.
Tudo' faz crêr que teremos

no ,Estado, muito breve,
uma produção para o con

sumo interno e exportação.
A_ Delegacia Federal de,

Agricultura e o Serviço Fe

deral de Promoção Agrope
cuana estão processando
um levantamento geo-econô
mico e ecológico, como base

de tão importante atividade

\ ,

"\ Em, '''eooperaç,o com' o

Serviço, de' Promoção Agro
pecuária, 'antigo Fomento
Agrícola Vegetal - IRFA, a

Delegacia Federal de n.gri
cultura enviou expediente a

'todQS os, órgãos públicos do

agiícola.
'

"Agradeço presença sole
nidades declaração' Aspiran
tes Fôrça Pública seu Re-

presentante ílustre : Maúor
Edmundo ,Bastos Junior, en-

" via eminente Governador

congratulações povo paulis
ta e meu Govêrno pela, pas
sagem centenário Lauro

Muller expressão qualidades
cívicas e\c�ltu�}., nobr�
povo catarínense e patrímô-

,t·,·, ii .•

nio moral: "pacionalidade.
Cordiais sã).ldatões Adhemar
de Barros 'GQ;'vernadbr do

Estado." , r
U
4�

SABOROSO?
SO CAFE ZITO

·pela
O Governador Celso Ra-

. (!etrO�llás �aftici�ará �a �elesc
, ) ,

O Dr. Wil'mar Dalanhol, diretor financeiro da,
CELESC fala a reportagem

, Estado," visando articular
I

'Setores, :'para um planeja
veto do Prefeito o'svalâo. menta estadual do Servico
Machadei, apôs ao' projeto de Pr'ódução de Sementes' e

Mudas: do DPA do Ministé
rio' da Agricultura.
Um ,dos fatôI:es prepon·

derantes para o êxito de

qualquer cultura, éa' origem
e a sanidade da semente.

Agradecimento ao diretor 'de� deo'r���z��o vC::: S�!:����� 'Celso recebe agradecimentos
Engenharia Sanitaria tar o produtor rur�l rece- 'assinatura de convênios

, \
encanamento d'água, aten- �---'------------'------�---

dendo, assim, a solicitação I AWES,TERN' AO �UB,ueo E AO'Sque lhe fôra encaminh�da.
Segundo os porta-vozes SEUS FII�IClin�1 Á nlnselo testemunho de reconhe·

'
, -u pt '�P!�N

'

I

'cimento, a medidà, é de Face' ao movimento grevista que atingiu, desde as 18
inestimável valia para as ,horas' do dia 18 deste mês, os serviços operados pera signa- 1'es, que muito beneficiam'

pessôas que residem àque· 'tárja em todo o país, esta éntende de seu dever tornar pú- aos est.udantes de Santa Ca-
las ruas, !,,' ,')íJlico ,o seguinte: tal'ina,"
Em 'nome da comis�,ão"

'

O mencionado movimento grevi,sta não se relaciona, Do Presidente da Soeieda-
falaram os SI'S. Clodoaldb direta ou indiretamente, com qualquer reivindicação de de' Escolar Hamônia,· da ei
'Amaral e 'Osvaldo Lopes. empregados da signatária, tendo sido deflagrada, nos seus dade de Ibirama, o Chefe

serviços, sob cl fundamento exclusivo de solidariedade com

empregad?s de outras emprêsas de telegrafia, radiotelegra
fia e radiotelefonia.

Com -respeito aos, empregados 'c;iessas outras emprêsas,
mesmo sem entrar em cànsiderações, que não lhe compe
te sôbre o ,mér��o d,�s, reivindicações formuladas, 'lamenta a

��gnàtíi:Iij� que, :ªITÍ' t,êk dê: spbmeterem os prob�,bas 110 ca

So existe�te � à apI:eciaçíid das au�oridades co�tentes pa-
rama externar Vossência,

ra solucioná-los, tenham optado 'pela medida" extrema de sua gra,tiçlão aprovação con·

parahsação de ser�iços essenciais, com prejuizo enorme e vênia Estado fim possa mi-

'{njJ1sto para a coletividáde. •
<

J
nistrar ensino gratuito, seus

,_ .DE QUALQUER FORMA, O CERTO E QUE A ,EXTEN- alunos. !Saudações. Frans

,SÃo. ,DO MOVIM,ENTO A SIGNATÁRIA E NADÁ PODERÁ Blohm, P:t:esidente",

FACILITAR A SOLT,JÇÃO DE TAIS PROBLEMAS. A Diretora do Colégio �s,

'. Aos seus funcym�rios que se deixaram envolver pelo taqual Craveiro II, Irmã

'múvimento, dirige a signatária veemente apêlo para' que re- Modesta, assim dir1giu-se ao

tOrnem imediatamente 'ao trabalho, evit�ndo, asSim, que a Governador:

emprêsa se veja na contingência de adotar me"didas que,
,embora autorizadas por lei e impostas' pelo dever de as

segurar a normalidade <;los serVIços que opera, viriam ,por
'em risco o clima de boa harmonia até, agora mantido nas

\
'

,

relações com ,os empregados.
" The Western 'I'elegraph Company Limited:

transmissão, Tubarão-Lages
Joaçaba e duplicação' do
circuito da linha de trans
missão Ilhota-Blumenau:In
daJal-Ibirama-Rio do SU,I".
Regressando r;ecentemente

da Guanabara, o 'Dr. Wil
mar Dallanhol trouxe à Di-

'Elcgiando a atuação pa- retoria da CELESC a co'

triótica do Dop., Federal" municação de 'que o Plano

Joaquim Ramos 'e ehálte- de Aplicação da Centrais
c'endo a compreensão do ti- Eiétricas de Santa Catar i

tular da Pasta das Minas e 'nl,l. S/A, acaba de ser apro
Energia, continuou o ,en- vado pelo Conselho de Ad

trevistado: "�Sensivel a ministração da ELETRO
essa situação, o Sr. Ministro BRÁS, faltando ,agora 'uni

Oliveira Britto ,pr�parou camente, a ratificação dêsse

projeto pedindo abertura de Plano pelo Sr, Ministro das

Na Asse'mbléia -Leoislafiva
,

• oJ

Ocúpando a tribuna, da

'Assembléia, na tarde de se

gunda-feira, o deputlldo Nel
son Pedrini, vice-lider do

govênío, apresentou dois re

querimentos de relevante in

terêsse.
O primeiro, propondo a

expedição de um telegra
ma ,ao Senhor Presidente
da República, solicitándo

que o convênio que o Go

vêrno Federal irá firmar
com os govêrnos estaduais,
suplemerita.ndo os vencimen
tos dos juizes' e Promoto

nis, seja também extendidos
. aos serventuários da Justi

ça, em todo o, ,Estado.
A seguQda , moção do

Deputado 'Nelson Pedrini,
foi a'ex�edição'de despacha
telegráfico ao

_

Senhor Mi
nistro do Trabalho, pedindo
que o saiario-miniJ;no vigen
te no MunicílJio de Herval
D'Oeste, seja equiparado' ao
de Joaçaba, porque no pri
meir0 o salário mínimo é de

(Cr$ 35.600,00 e no segundo
de apenas Cr$ ,31.800,00,
quando as duas cidad s do

[l\,Je-

tam .apr0i"ação unânime do

Poder Legislativo de Santa

Catarina.

mos tem recebido das mais
diversas partes do Estaflo
agradecimentos, e congratu
lações pelas recentes assina
,turas de Convênios Escola-

d.o Executivo recebeu a se

guinte mensagem telegrá
fica:

"É dever Sociedade Esco-'
lar Hamônia màntedora Gi-.
násio Hamônia cidade Ibi-

"Cabe-me significar nos-

sos plllceros agradecimen-
tos pelo "honrosÇ> Convêni0

aprovado por Vóssência er).-

tre Govêrpo do Estado, e "i
,Escola Estadual Craveira II ,�

dirigida pelas .irmãs As-_
sociação Servas da Imacula
da LVirgem Maria, ,Murucí-
pio de Itaiópolis. Eterna-

"mente agradecidas. Irmã '1':
Modesta, Diretora".'

,

�
.J I Nas últimas horas� a panela de pre�são nacional,
já fervendo e ainda ameaçada de receber" tôda a ener

gia de Paulo Afonso, pareee haver es�riado bastante.,

Para isso, sem dúvida, 60ncorreu o PSD, com a sua

•

monUlpental convenção ora reunida, para lançar' hoje o

nQme do futuro presidente: JK.
'Também concorreu a decisão do Prof. Carvalho

Pin.to de açeitar o lançamento do seu nome, com o do

governador de Minas para vice.

Lacerda, ainda não lançado, não deixou de contri

buir também, pois, com suas explosões, éstá contri

buindo caiu o esvasiamento da �ua calldiGlat.ura, ,

Com JK temperando '

a panela democrática; não

teremos canja de corvo, mas de pinto com pinto, mui
,to gostosa em tigelas de barros. ,

:
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