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O TEM P O (Meteorológ'jcn)

(Síntese do Boletim Georneteorotógíco, de
Ao SEIXAS NETTO válida até às 23;18 hs. do

dia 10 de junho de 1964
Frente fria: Negative: Pressão atmosférica média:
1030.6 mtlíbares: Temp�ratura média: 17.0° Centigra
dos; Umidade relativa média: 89.1%; Pluviosidade: 25
mms: Negativo '- 12,5 mms: Negativo ..:_ Cirrus -

Stratus - Nevoa - Tempo Médio: Estável Bom. I
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O lOIS ABTIGO DlAato, ',DE 'SANTA CATABINA)"
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PARIS ._ 9 (OE) _ O embaixador
Sette Câmara, anunciou que o {eescalona-:
menta das dívidas brasileiras, 'po�erá ser as

sinado depois de amanhã. Várioã delegados
do Clube de Haia, contudo, acham mais

prudente convocar para alguns (fias depois,
o terceiro encontro multi-lateral.' Se não for

possível encerrar os trabalhos ': 'depois de

amanhã, a reunião seguinte se realizará o

mais depressa possível, tão logo as delega
dos consultem os respectivos govêrnos,

Roberto. Arías.: em
� .. estado grav�
CIDADE DO PANAMÁ, 9 . discussão política. Arías, re

(OE) - O· embaixador do cebeu 3 tiros no tórax e um
.

Panamá em Londres, Ro1jler- no pescôço. Os disparos fo

to Arías, se encontra hoje. ram feitos por Alfredo Jí

em estado grave, em conse-
.

menez, ex-guarda.' costa dó
quêncía dos ferimentos a chefe do partida paname

bala, que recebeu durante nho.

Sucursal de Visão em Sta. Catarina

. "4
• .,.

"Visão" tem agora em Santa Catarina
sucursal do Departamento de Assinaturas.
O jornalista Ney Barros Vaz, Chefe d'il refe
rida sucursal es'teve ontem" em nossa reda
ção, quando disse da campanha que a con

ceituada revista vai· lançar em Santa
-

Cata
rina, .visando o aumento, de assinaturas. Na
oportunidade. o .iornalista Barros Vaz man

t�ve encontro ItJ��tii6ss6's'rêdiitl�res aos quais:
foi apresentado pelo jorp.álista Amaral e Sil
va, Correspondente de 'Visão. O flagrante
fixa um aspf'do da visita, vendo-se· os dois

funcionários da conceituada revista.

,
.

Adhem�r não ,-se pronunciou
Sôbfe J. K, }-

.

SÃO PAULO, 9 (OE)
Inteirado da cassação do.
mandato e da suspe�são dos
direitos poloiticos do sr. Jus-·
celino KUbitschek, o sr.,
Adhemar de Barros não
quis se manifestar. Há dias,

o chefe do executivo pau
lista, afirmou

-

que evitaria
pronunciamentos, enquanto
qualqu«;lr manifestação pu- .

desse motivar agitação' no
ambiente político:

Só no povo reconhece o juiz das' minhast
j"Saibam os brasileiros os brasileiros que fui; o orí- agressao a que me subme- meu 'povo ,�no meu país.

que daqui por diante Só me de não ter perseguido .a tem é de serena tranquílí- Creio 'na gloria do castigo'não lhes falarei, só não me quem quer' que seja; o cri- dade. Sei .que o tempo con- Imerecído e no repudio aos
defenderei se fizerem sílen- me de ter dado ao Brasil fundirá os', meus inimigos castigadas odientos. Não
ciar à minha voz. Estou pa- uma dimensão interna e ex- gratuitos, surocarã os .odíos me arredarei da luta em
gando, nesta hora em que o . terna, jamais sentida em e restaurará a justiça, agora favor da democracia. Serei
meu destino se confunde toda a nossa história repu- duramente "espezinhada. Sei mais eficaz e mais ardente
com a sobrevívencia da de- hlícana: O crime de ter pro- que os meus inimigos me, agora, quando já não estámocracía em nossa patria porcíonado a esta nação temem, porque temem a em jogo 'l- fitinha pessoa. Es-
- e isto me consola de tan- cinco anos de paz, de garan- manifestação do povo, e IlS- te ato não marcará o fim
to' -sofrimento - estou pa- tias constitucionais, de cu i- sim, com esse ato brutal, do arbitrio. O vendaval de
gando o crime de .ter luta- dados administrativos. O afastam-me do caminho das ínsanías

'

arrastará em sua
do índormídamente pela in- crime maior de ter feito urnas, unica

.

manifestação violenta arrancada até mes-
dependencía economica do nascer no coração dos bra- valida num regime verda
meu país; o crime de ter sileiros a esperança e o deíramente democratico.
governado isento de odios, sentimento de grandeza. Nada me constrangerá
como presidente de todos "Minha atitude diante da tanto quanto a ímpossíbílí

dade, pela víolencía, de de
fender a minha' honra e a ,

Cassaç'ões vão' continuar: ���d�t�er�ov:i��ea;�:el;:�
alguns momentos, mas não

N I I · para sempre. E-t a missão

O"v-aiiste e'nvo ve ra' mais ��t::iS�:�:'�r�e �:�n��a!i
forma de enfrentar os meus

algozes; silenciado pela ti-

d 'h' rania, restarão documentos

e .quin entes...pessoa s ��.:!�:���:::,:e::i:�:r�o�::
rece, dignificando os que

.

. .

d
-

T b Ih G h' t C"1 da forem sacrífícades pela máCêrca de 65�
...expedientes sôbre suspen- DIZ am a que a apuracao ra a o, a me e IVl.

,

- dos crimes cometidos con- Presidência e vários outros fé, pela incompreensão e

são ide direitos políticos, e que arrolam.' tra a segurança nacional, órgãos civis, Por outro la- pelo adio,

mais de quinhentas pessoas, já foram enca,.., vem sendo feita em todo o do, continua repercutindo "Confio o meu, destino às

país de maneira criteriosa, nos meios políticos a' cas- mãos do povo
. brasileiro,minhados 'ao Conselho. de Segurança Nacio- objetiva e uniforme, 'Acres- sação do mandato senato- desse povo a quem tudo de-

nal, rela Comissão Geral de Investigações. centa ,que estão sob ínves- rial do .ex-Presídente Jus- vo, desse povo que me ti-

A
.

f
-

d t d' t íbuid
....

-tig'a-ções 'os Mínistéríos da celino Kubit�c�ek, ,��;a sus- rQl}.. da oo13curídad_e e. me
,

- ln ormaçao consta a. no a IS ri 1:":1' � '�_:;"� E.aze��: JU$tiC{«.," �úde. pensKo de"iSeus-� po- "��VÚU��rémtt''tná�stt-â-
lo Marechal l'atl��T'de ReSende, eX'lP}i�n.!.· -. .

.

t'� - "�o: '1ític&r' '�' -

"l :,.tUfa :�d�1t�ção. Creio ,110
do o funcionamento dos inquéritos policiais

.

. militares ainda em curso no país.

Manifesto
, '

Eis' o manifesto, do ex-presidente, -

,ex
senador e ex-candidato à presidencia da .Re

pública pelo PSD:
.

"No ,instante em que a iniquidade se

consuma e me obriga ao silencio, cassando-
.me o mandato de senador, conferido pelo
bravo povo goiano, e retirando-me os direi
tos políticos, quero pedir aos brasileiros, que
não se deixem .um só momento impressionar.

. com as calunias e as mentiras que os inimi

gos jurados da democracia certamente' hão'
de continuar atirando sôbre mim.:

------------- •.�--------�--------------------------------------

Aumento. do Funcional'ismo,
., I �

: _ .320 emendas
BRASíLIA, 9 'COE)-' _j A

.

comissão ,especial. da Câ
mara red�i!arque, eitúdi' q
atjmento de vencimentos
do' funcionalismo civil da

União, se reunirá nas próxi-

mas horas. Será ínícíada a.

triagem de trezentas e :vinte '

.emendas já apresentadas ao

projeto .: As que .ilIlplicaJiem!··
em aumento de despesas,
serão eliminadas.

- General ESGobar na Chefia do EME
. BRASíLIA, 9 (OE) - O Intera!�ericam. oe Defesa,

sediad'l em Washington. Por
outro lado,- o sr. José Jofi
ly, que teve seus direitos
políticos suspensos, foi ex�

cito. O CeI. Gentil Marcon-', nerado do cargo' de yonsedes Filho, foi designado pa- lheiro do Consélho Nacio
ra vice-S�ctetário da Junta nal de Economia.

Presidente da República de·

signou o GIlI. Décio paimei
ra Escobar, para a chefia.
do Estado Maior do Exér-

. Investigacões no Ceará
BRASíLIA: 9 (OE5 - As na Universidade

irregularidades . �erificadàs
do Ceará,

serão severamente. investi

gadas, isto foi o que infor
mou na manhã de hoje o

-

Ministro Flávio de Lacerd'l,
da 'Educação,. ao mesmo

tempo em que anunciava a

é'onstituição de' comissã:'o de
· inqu�rito que será presidida
por 'of1c:ial da '7· Região' Mi�
litar. :.

!

'ESTÓRIAS PIEGAS DO
SR. VI·EGASI'

sôbre os publicanos; nem' é inédito.
Mas, e a realidade?
Falar de ANARQUIA ADMINISTRATI

VA no Estado, é'querer impingir a poucos
o que a maioria absoluta não, aceita, nega
e ilide com fatos e números.

No Ensino, .

mais de 200.000 crianças
que não tinham escolas estarão escolariza-
das em 65.�· _Industrializado em revolucionário AU

Administrações que pavimentariam to.f.RAND COMPLI':TE, mais do que os que das nossas principais estradas, paralelepi-mais o tenham sido, nesta e em outras re- pedizaram dois ou três quilometros.voluções, o senhor Viegas se dá llutorida- Govêrnos qUe eletrificariam Santa Cade para arengar à Marat: "OS. APAVORA- tarina com gigantescas centrais elétricas,DOS, OS INTRANQUILOS, NAO DEVEM·. não nos deram sequer um KWA a mais!TER RECEIO DE NÓS, DA U.D.N., PRES-
-

E; agora vemos, -como vi, prefeitos eTEM CONTAS AO CONSELHO DE SE· presidentes de diretório!ii da U.D�N. aplau.,GURANÇA NACIONAL."·
direm inaugurações de usinas. E vibraremE os udenistas, de hoje,' de ont,em e de
nas palmas ao Governador.

anteontem nos govêmos, intranquilos e Para citar apenas esses setjJres e fazerapavorados - não devem ter receio de
a pergunta: a ANARQUIA é a que resolveninguem? _

os problemas ou a que os esquece?
A resposta vem do Estado todo.
Fora dele, hoje e amanhã, ficarão sem.

pre o senhor Viegas e a sua equipe de
RAIVINHAS, envolvidos de politicagem e

politicalha, óríaos de espírito publico, a

mendigarem nas portas da revolução o
De rl.�ntro de TRATORES ou, de cêrcas prest.ígi.o que 'perderam nas urnas da de.

<
de ARAME FARPADO,'

-

a visão se acabru- mQcnJ.cia.
\ -

oba, sem atingir os LATIFUNDIOS. , , Ê por isso, sentindo isso, que quando
Campar de hi1;)Cr-S1Jllra-rt'volucion�rio, fala"l fllil:em apenas PROGRAM.o\S DE

mas sem me· SAUDADE, e em vez dt' próctu'zÍrern defi·

.,.,j nições e ,tomadas (Ie posição,. a(;ocoram-st!"
quereui' decitlir e botam foiocas.

_ i)�
.;.':;'- '::�--:.:):,,��-----,._ -==-_-==.-,�""",=_"...,.....��,-"'\, ,.

.
-,_.

,

BRASíLIA, 9 (OE) - Foi

reforçada.
.

desde' ontem '

a

guarda ao Palácio do Pia
n'3.lto em Brasília: Soldados

portando metralhadoras,.
dão guarda à seáe admmis
trativa do Govérnü d&. R.e-

VII
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"O senh{)r Viegas niio olha 08 fatos se

não pelos ângtllos - da sua convemencia.
Não os 'vê de cima e do alto, apesar de já
ter' !'lido zeloso f1lDcionário da FOTOGO.
NOEMETRIA estadual ...

.

'Ma'ferial
Sübversivo
RIO, 9 (OE) - Cêrca de,

uma .topelada; de materil'11
subver.sivo continua che

gandÇ> diariamente ao Bra-

·
sil, procedente dos países
da cortina qe ferro, e' atra
vés das mala:s postais do

· DCT. O ml'1terial, está sen.

do entregue
.

a· DOPS, para
adoção das. medidas previs
tas em lei.

Guarda
Reforcada

,

--

açoes

mo 'os meus rancores desa
fetos. Um por um, eles seno

tirão os efeitos da tirania
que ajudaram a·. instalar no

poder.
"Qual a origem dessa fi·

xação obsessiva com que o

'governo dá prioridade à cas

sação do meu �andllto e de
meus direitos ,politicas. so
bre as tarefas graves da ad
ministração? Que temor é
esse da minha sobrevíven
cia politica? É o temor que
se apodera de todos os.

usurpadores das Iiberdades
fundamentaís da pessoa hu
mana. É. o temor do 'pro
nunciamento popular atra
vés do sufragio universal; é
o temor da força da pro
pria democracia. ,

"Volto-me j com piedade,
para' os executores da' mi
nha liberdade politica, por-
que .-S!lÍ .quãQ, frageis_ as ten
tahvas de um regime de

roroa no cenario .tradicio
nal da democracia brasilei-
ra, Não aceito o julgamen
to dos que agora me jul
gam. Só aceito [utgamento
do povo, porque só nele re

_ conheço o juiz das minhas

ações.
"Encerro - -estas palavras

.

com um agradecimento às
.

manüestações de solidaffe-
• dade e carinho que venho

-, � recebendo de todo o país,
,� de todas .IlS classes sociais,�'l
� mas principalmente dos 1m-

mildes, daqueles que jamaIs.
se aproximaram de mim as

horas de Úlstigio. As vigí
lias civicas dos anonimas
me reconfortam e me com

pensam fartamente d6S es

fQrços e das canseiras de'

todos esses anos de luta. É

ainda com-uma palavra de

amor a esta terra, de reco

nhecimento aos meus ami

gos e de esperança na re

denção do Brasil, que, af'ls-

tado da vida publica do

meu país, me disponho a

encarar, face a face, se pre
ciso for, os autores dessa

ignoroin.ia ...

Açucar
Continua
Faltando
BRASíLIA, 9 (OE) - O

Gabinete Militar da Presi·
dência da RePlÍblica, adotou
medidas à noite passada,
para solucionar (i crise do
açúcar na ·Guanabara. O Se
cretário .de Imprensa da
Presidencia, sr. José Wam·

be�to, ao dar a informação,'
não quis adi'c1.ntar quais as

providências, mas anunciou
que seriam das mais im

pprtantes junto a SDNAB e

o IAA, Para regularizar o

fornecimento do, produto
em gra.ndes mercados
sumidores.

con-

Moment� ('0'1 que .) 'professor João' David Ferreira Lima assinava o t�rmo de con·

trato t'ntre a lteitoria e a firma Estacas Franky, passo decisivo pa� a construção
dfr Conjunto Universitário. (LEIA NA 8: PÁGINA)

li
.-------- ----------........------

Demitido

PSD vai defender a realizaçdo
de eleicõt.s diretas em 65

,
. BRASíLIA, 9 (OE) o

presidente na'cion'll 'do PSD,
já se encontra na capital da
República, onde reunirá o

.
,

diretório e as bancadas fe
derais do partido na. Câma
ra e no Senado, para deba
ter problemas decorrentes
da cassação do. mandato e

suspensão dos direitos polí
ticos do sr. Juscelino, Kubi- .

tschek. Po'r decisão de seus

Caiu o Governador do Pará

principais líderes, o PSD,
_ deverá desligar suas banca
das do bloco governamental
no Congresso, defendendo a

tese de que o Ato Institu-

BRASILIA - 9 (OE)
cia da Repúblk� divulgou nova lista de cas

sação de mandatos, atingindo pessoas en-yol
vidas nos inquéritos instaurados ni) Estado
do Pará. A ,relação é encabeçada pelo Gov.
Aurélio· do Carmo, seguindo-se o vice-Go.,
vernador NéWton Buclamatte Miranda; o

Prefeito de Belém, Luiz. ,Geoláschio Moura

A Presidên-

cion'll, determina eleições
djretas improrrogáveis para
1965. �ão podendo concor
rer com O sr. Kubitschek,
os péssedístas pretendem
escolher um outro nome

que congregue as 1'ôrs�s, ho
je situadas em tôrno \ da

ind.iç;aç�o do

Carvalho; o vice-Prefeito TárdÜ' Soares, e

mais as seguintes pessoas: Alberto Nunes,
vereador do ptb em Belém: Agenor Moreira,
prefeito de Panetá; Adilson Moreira, . depu
tado estadual José Manoel dos Rei� F'errei ..
ra, deputado estadual; Ráimundo .Antônio
Costa, presiàente do CGT paraense; e Bene-·
dito G�lfre.dq Moreíra, delegado da SUPRA

RIO, 9 (OE) -. O Presi·
dente do IAPETEC, Hélio

W.alcacer, demitiu o delega
do do Pará. sr, Raimundo
Nonato Alves. Está envolvi
do em processos de corrup·.'
çiio e �·rimes.cbntra.a s�gh;"

naciortÍt1.
. ,. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIDA AMARGA ArNDA MÃ;rs AMAR-.ve't·O a·GA - A vida já estava amarga. �gorà, com
�

,

a falta de acuçar, mais amarga ficou o então,
com as providências para que tomados' se

jam os cuidados para não obusar do açúcar
nos doces, balas, caramelos, bolos, etc, então

.

é que a coisa vai chegar ao sabor do fel ...
Conclusão lógica (sem ser preciso,mui

,:ta.filosôfia) a vida' é um fel ou umavisicula
chei'a de bíÍis. .

; ('
,

,- .... ,',

mantém'Franca
1 rtazes do Dia

Conferência ,do Iine Sãe.José
às 3 e' 8 horaS�

..
'

... ':..

Recl Burtons

Desarmamento Shirley JOneS•

·GENEBRA, 9 -' o Chefe
da Divisão da Secretaria doe
Estado,' William C. Foster,
.reuníu-se durante a semar.a

passada, em Paris, a diver
sos altos funcionários norte

americanos num esforço des
tinado a persuadir a França
a participar da Conferência
Internacional de Desarma

mento reunida nesta lcida
de com a assistência de de

zessete países. Foster norte

,americanas revelaram-se que
Poster manifestou aos fran
ceses as esperanças de Was

hington sôbre a' participa'
ção da França no conclave,
embora suas' palavras te-:

nharn encontrado pouca re

ceptividade entre os círculos
of'ícaís franceses. Uma fon

.te autorizada norte-ameri
cana observcu que, pelo me

nos até agora, são poucas as

esperanças de que, a França
venha a aceitar o

_
convite

que lhe, foi feito naquele
sentido,

Sr. Reino�o' Alv�-f{lltcimgHtG OPERAÇÃO 2\1ATRIMOKIO

t
OinemaScope - TecniColorFaleceu ontem as 7,30 hs. no Hospital

de Caridade o sr. Reinoldo Alves, pessôa que
conquistara largo e geral respeito mercê suas

qualidades de carater e espírito.
.

O extinto deixa. os seguintes filhos: He
liete, Reinaldo, Gerei, João -e Auri.

O sr. UeiBoldo Alves, por sua atuação
na vida .publica, onde se pautou pela lisura
e lealdade exerceu as funções de Diretor da
Fazenda da Prefeitura de Florianópolis.

Seu sepultamento realizou .. se ontem,
tendo a acompanha-lo grande numero de
pessoas. í� ;,

A. família enlutada nossas sentidas con

dolencias.

x. X
I,

x
.

,
Censura até 5 anos

PIRAGUAI ESTÁ AGINDO É o que se

ouve pela cidade: O Piraguai está agindo.
. E está agindo -deci(j), tomando medidas

'que acabarão C0N1 'muitas faeilidades que an

davam por ai sem nenhum respeito à lei.
Assim é que o- povo quer. ,

Energia e' iustíça, ilustre 'Inspetor. Isso

é que é saber' dir1gir a coisa pública.

Cine Ritz
às 5 e 8 hOra,

Gabriole Ferútti

Joan Scberg.

K\I

'CONGO El\'I FURIA
x.X -

Censura até 18 unos.

.� '"

AQUELA AGUA.QUE GORRE PIA E
.

NOITE _ Ali na rua Fernando Machado,
'saindo por um cano para agua pluviais, es

corre em quantidade, dia e noite, indo até
encontrar um bueiro no canto da Avenida
Hercílio Luz, grande quantidade de agua que
não é agua da chuva, 'de'sde que não chove
faz muito tempo.

_ E" agua mesmo, potavel, dessa que a

Repartição de Agua e Esgoto pede que seja
poupada, que não seja esbanjada.

Mas anezar de tudo, a agua corre. CÚt'

re, corre, dia e noite ...

Q I será
. 1 A .})

nua a prov:, ._'nC'l� .

tine Roxy
4 e 8 horas

, !
, I

EDITAL
Jame s Crn ig .

Durante sua. permanência
em Paris, Foster entrevistou
se com o Chefe do Departa
menta de Assuntos Politi
cos do Qual d'Orsay, Coar
les Lucet, e com seu colega
-da Sccâo de Desarmamento
.

da Chancelaria francesa,
Raymond Gastambide

AUel,· Y Tottcr
,e

,

�MBrasileiro nos Estados Unidos recebe
titulo de personalidsde do ano

I

NOVA YORK, -.9 V.A. _ Um brasi
leiro que preside uma das grandes firmas pu
blicitarias dos Estados Unidos foi laureado

hoje com o titulo de "personalidade do ano",
outorgado pela Internacional Advertising As
sociation (IAA). O laureado foi Armando M.

Sarmento, do Brasil, presidente da firma Mc

cann-Erickson, Inc. O trofeu correspondente
ao titulo foi entregue a Sarmento pelo presi
dente da IAA, Robert Devine, em um almoço
promovido hoie Dor esta associacão no hotel
� ,

- - -

Waldorf Astoria.
. Sarmento, que aléni do, português fala
outros três idiomas _ espanhol, francês e in

glês _ nasceu no Rio de .Ianeiro há 50 anos.

Pelo presente Edital convoco os senho
res associados deste sindicato para a Assem
bléia Geral Extraordinária a ser realizada no

dia 10 (quarta Feira), na sede da =.união Be
neficente Recreativa Operária, a rua Pedro
Soares, com a seguinte Ordem do Dia:

'

10) _ Bases para renovação do' A�ôr
do Salarial.

,20) _ Revisão da Equiparação do QUél"
dro de Carreira.

3°) -- Outros assuntos de interesse da
classe.

MERGULHADOR

Cine!1laSCOpe

Cen su ra nté 5 a n os

A' destruição dos bombar
deiros será, com certeza, um
dos primeiros problemas a

serem discutidos pela Confe
"réncia Internacional de De

sarmamento, cujos traba
lhos serão reiniciados depois
de um recesso de seis sema

nas, Entretanto, '15 rentes
norte-americanas que divul

garam a informação obser
varam que os pontos de vis

ta socialista e ocidental sô

bre a .matéría estão. longe ele

coicidir, embora seja êsse
o terreno onde a dívergên-

il cias parecem menores. A-
106J �� lém dêsse, outros proble-

-----,-.,----,.--.�
li
t.:

tJ
r-:'
r�
h "congelamento" .geral dos
, armamentos nucleares, As

f; mesmas fontes, abordando
i '. as possibilidades ela nova

tr.:.,,: sessão da Conferência, ob

';: servararn: "A atmosfera e

1J;.l.
as perspectivas existentes

1 para chegar a um acôrelo

fi são melhores êste "1110 do

(ine Glória
(Estreito)xx x

DONA CELESC ESTÁ DANDO QUE
FALAR _' Sim. O povo iá está falando com

a faita de luz todas �s m�nhãs. ;
,

'�.,' �ora...nãa�e mais a�ELFFA;�··. '�.�.: i
-.l!- , • ..

. ,..', ...., - �',�.-'

E.J uma coisa com nome � mais bonito,
mais suave, mais poético.

Dona CELESC ... '

Que é que há, d.: Celesc?

às 8 horas

Sidney POitier.

Bohby Da rj n ,

'.',,'.
. �

�I�Itianópolis, 8 de junho de1964. '-

""'!Ir., .. ",,,,':',. .....
.�:2-. �, ".

Beny Rodrigues Machado
' .,-

Presidente
TORME::>iTOS D',"L�rA

CenSuni até.JS an os

Cine· lmnénn
.

mas apresentam-se -corn pos
sibílídades algo mais promís
saras: a extensão do acôrdo

,-----------------�--------

Brasileiro dirige
Hospital nos EUA

. RIO, 9 V. A. _ Regressou ontem de
Nova York o médico brasileiro Raimundo
Verás, diretor do "Institute for the achieve
mente for the human potential" de Filadélfia.

O dr _ Veras revelou que o corpo clínico
da instituição acaba' de obter um de seus

maiores exitos, com a reabilitação física
.

do
sr. Joseph Kennedy, pai do ex-presidente
norte-americano, acometido, há dois anos, de
um derrame- cerebrae

- Acrescentou que, em trinta dias de tra
tamento, Joseph Kennedy cleixou a cadeira'
de rodas e passou a articular inteligivelmen-:
te as palavras, tendo se deslocado, afinal, a

semana p1assada para Nova York, 'para ,parti
cipar. das comemorações do "Memorial Day".

(Estreito)"de fato" entre Londres,
Washington' e Moscou sôbre
a diminuição .da produção'
de matérias atômicos, e o

_;.
.�
".: às 8 horas

Steve Reeves

Gían na :?Iraria Canale

K\f
(

O FILHO DE SPARTACUS

CincmaScope - Tecnicolor
Censura até 14 anos.

I
'.,'

{ine Rajá

(São José)

i' que em qualquer ol!tra 0-·

i"" portunidade. Por isso, vere

r- mos de que formas os so-

viéticos vão raagir às nossas

'", propostas."

,
..

R�serva Entre os Soviéticos às 8 horas

.lames Robert Justice
EM'

..
_

'., �
::. Da parte'soviética, o am-

biente parece muito mais
, reservado e menos otimista.
r
I

h

i�

THTANGULO PASSIONAL
A proprósito,' convém recor·

dar que '3.inda há poucos
dias o líder do oposição- tra
i balhista britânica) :aarold

Wilson, após 'a. éiltre:vista
-------------�--------------�-----------------------�------------�

que teve em Moscou, com ,o •
Primeil'o-Ministx(} Khrucht-

, chev, salientou a necessida·, _
de de reanimar as conversa

ções de Genebra. Contudo, ,o.
principal obstáculo.a qual
quer nôvo acôrdo Leste-Oes-
ty continua sendo o. 'projeto
norte-americano de cpação
da 'fôrça nUGlear muItilate
ral da OTAN destinada, se

\
gundo Moscou, a entrega.
armas !l-tômicas "aos revan

chistas de Bonnn• Com a

reabertura dos traba:lhos d�
Conferência.

.

.deve-se regis
trar' a existência de um ele
menta nôvo e bastante inte
ressante: a atitude das po
tências socialistas secundá

IM,PRESSO.RA
,

�,,.."

ELD .,»«
des!lnhos

(. ',cliches
folhet.õ� - c.otÓI�goS
c-o.rlous e cor,imbos
impressos em' ,eral

� papelaria

'�-:::1.

r-,
,�.

-

i-�"_.
fI'�-

N _

- �'" �-'
-- = �
, o

-

o
.J

�-.. �:- ,

c
(!) -

'" -

RESTAURAN1E

CON����1ARIA
LANCHES

� 'MPf.tESSORA 1&40040 po,slli todos os reC,urS9S'
e.9 neeess,!Í ria eJC,p,ettin.ci� poro prantir sempre o

, .
.

maxlmo em qualquer serviço do ramo. I

Trabalho idõ"eo � per.fei.to,·.m que V. pOde confiar.

�"
.

"

rias e também 0cidentai
que multiplicaram o� sinai,
- discretos, porém eviden
te,> - de relativa independên
cia perante o Kremlin.

FilZARIA;,::

IMPRESSORA MOOÊLO
,

DE \

ÓRIV�LOO STUART. CII\.\
RUA DEODORO Nr 33-A '1:::'

fQHÉ 2517 - F.LOR'ANÓ,PO�'S
-

.

ç)-
- .....__,....."•.

r.II.__'_�

,Rua Trajano - ,27 __ o .Fone 3125
F I o r l'a n ó p o 1 f •i C � I- t L i \ H �,

, f :: ,:.� I). i
· .. t· �t !

...........".__...0---11-»
- ..'"'�
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Florianópolis -

).
'
..

"O ESTADO" o maí» antigo 'Diártode Santã Catarina
. 'I

TARDE DANÇANTE ESTUDANTIL NO PtdNEIRASr ao� domingos' a p:utir das 16 horas Entrada franca

Ao ridicas,' encerrados a partir

m�"�� � � �� �
da vígêncíadesta lei,' será

.

'

obrígatóría a correção mone-'
,

.' ", tária total .do ativo ímobíll-
"

'", .zado;mediante aplicação dos

.'
"

,
.

", '.,. ,. ���:!��:te;el�mCO�:��o����
.:
cíonal..ríe Economia, respeí

A remuneração 'apier,ida. tado o dísposto no artigo 57

pelos trabalhos
.'

avulsos :i da Lei 3.470/58.

que se refere a Lei Orgânic� Dentro de 90 dias da vigên
da Previdência Social (Leí: .eia da lei, as pessoas [urídi
n.o 3.807/60) será cl�sífica-' CRS deverão, processar o

da, para os efeitos do Impôs- 'reajustamento do seu capí
to de Renda.. como empre-

' tal social- pela coreção mo-
.

gado assalariado. As' càixas .' netária dos .valôres 'do, seu

associações .

e organízaçõés ..ativo írnobtlízado, mediante

sindicais de empregados' e' aplicação dos coefícíentes -os
de empregadores, qúi/ friter-" tápel�cidos .pelo CNE, sujei

firam no pagamento- ''dã'''re- .tando-se- ao pagamento
.

do

muneração dos serviços pres: ,�posto" e ,às demais condi-'

tados, são considerados res- . çoes previstas, no item ante-

. ponsáveis pelo desconto dos rior citado.

tríbutos devidos," ficando ;�in
.

da obrigadas a. prestar .às
autoridades fiscai's os', �s�la-'
reeímentos .ou. íníormações No cálculo das' quotas a-

camo representantes das "for ,.
nuaís ' de

'

depreciação .
ou a

tes: pagadoras." . ", �ortizáção 'vara efeito do

'J. . impôsto sõbre �enda, consí-
, ',- "derar�se á valor de aquísíção

o.valor orígínal dos bens �Dl:'
rigidos .ncs : têrmos . do arti

go 57 da- Lei 3.470/58. No e·

xercícío 'financeiro de 1955,
.as quotas de depreciação ou

,:Os recursos do Fündb "de"
Indenizações 'TrabaÚíistas

,

(artigo 46 da Lei n.o �3.470/
. ·n/58')'serão. obrigatõríamen-

I
.

,,' •
�

te aplicados ria aquisiçao
.de Obrigações, no Tesouro

A Comissão' Fulbright, ,através 'do' Ins- ;,
Nacional, ou' 11'1 Bôlsa 'de

.

.
" Valôrés. O dispositivo .n�o :"e

tituto Brasil-Estados Unidos de. Florianópo- aplica' às quantias correspon
. lis está, oferecendo Bolsas de Estudos, .

nos i' }Ient�s ao Fundo de 'Incteni- ,

Estados ·Unidos da America do Norte ',. ,zaçõt6·g Trabt�tlh�sdtas 'áIÍltérior-
.

-:

.-

_ .' . ... men e cons 1 Ul o pe as. _ pes-
As referidas. Bolsas terão a duràcão 'de '. soas j'urldicas, já aPlic.aÓ<3,s

um ano e são-oferecidas pelas Universidad�s'; "em,títulós da Divida PúbUc8.

A
.'

.' "'d'
.

-
.

," '(Depr'eto n.o 53.787/mar�()/
menc�ma�. em Iversos ·setores de· estudos. .. .64..) .,�

, Os rpquerimenfns ·para : as referidas Bohas � " ",. ,. _.

'

_

d P
.

lb"
'. ,

. ,
',.... As pessoas Jundlcas Sele

O
. rop:rama F_o: pght, ponprão 'ser nreen'::' i,' obrigadas a constótúi'r' o

chir1os'na 'Secretariq do TBEU: np ·.E(nffd�> 'FJnd<;>. de Indenizaçóes"Tni
Zabia 6 anrlar,"à r

'

··F l'
.

'''S hm' 'd'·t···· '2-' \·.balhista�; a fim. de .as�egll-

.

.
,.

.

' : "

ua e Ipe c I
. O;'.' rar a ,'sua' responsábilidade

, até o dia 17' do 'corrente. ewntuâl 'pelá 'indenização
Terão prefe�ênCias os candid�ios : POT,' dispensà �os. �eu� �.:!1-

.

d
- - '- .

- .
que, . ,pregados.e as 1m portancms

RJn ·,a D,ao -estlldBrÇlm
.
nos· Est::lt1os. Unidos.'.o �' ': pa'ga$, "em cada exercício, a

E)!-;:)me de n'rofír.iência 'de Inglês. -será' re'ali� ,�:. ti�lo, corl'erao Ob�iga
za(1n -nrl d' 18 'd"

. " ,'-

.

"

. tonamente por conta desse
,la ,.

o corrente mes, as· 20 horas ,: Fundo, desde que haja saldo

no IBEU.· !c�edor
.

sÜfiCiente: A obriga-
çãp n:i�nsal da' constittfiçIio
'dÚ' FUndo corresponderá ", a

3% 'sÔll1:e o total da rem.ur(0-
ração legal mensal .paga 30S
'empregados, como contra
prestação. de' sE;!r:viços· execu-
:tactos' ,para. 'o. empregador,
não computado o 13 se,.Íârio,
preisto ná lei. 4.090/62. A

quota do Fundo de InÇieni
zações Trabalhistas . someTl
te será dedüzível do lucro
bruto p<ira efeito do imp,Os
to de Rendá, quando a.plka
da na aquisição de dmiga·

,

ções do Tesouro.

BRASILIA, - No substí

tutivo da Comissão de Flsca

lização Financeira ao proje
to do Execu,tivo que autori
za a emissão de 700 bilhões
em Obrigações do Tesouro e

altera a legislação do Impos
to de Renda, aprovado pela.
Câmara Federal, ficou esta

belecido nôvo sistema para.
descónto de rendimento na

fonte, o qual entrará em '.'i

gor já a partir de 1 de [u.
lho. vindouro até 31 de dezem

bro dêste ano. A Comissão
de Redação' deverá concluir

a montagem do texto com a

emendas aprovadas na pró
xima semana e a matéria-se

ré encaminhada ao .Senado
Federal.
A tabela determinada para

descontos na fonte. é' a se

guinte: entre 4 e 5 vêzes o

salário-mínimo (2%); entre

5 e 8 vêzes (4%); entre 8 elO

vêzes (6%); entreIü e 15 vê

zes (8%) e finalmente, acima

de 15 vêzes o salário-mini
mo o desconto atingirá JO

TamOém a partir de 1 de
julho dêste ano.vo Empré-ti
mo Compulsório sôbre 'Os
rendimentos de trabalho -

diz o substítutívo. - previs
to no artigo 72 da Lei 2.242,
de julho de 1963, será cobra
do mediante desconto na
fonte à razão de 3,5% sôbre
á diferênça entre a remune

ração de cada mês e o limí
te mensal de isenção ,do im

pôsto de Renda' éorrespon-.
dente ao inciso I do artigo
98 d? Regulamento aprova
do pelo Decreto 51,900, de
abril, de 1963. 'Será permitido
dedusír da .remuneração
mensal a contríbuíôão de

Precídência e o Imposto S�n
dical e da importância apu
rada í para sofrer a incidên
cia s�rá dedutível, aínda,

'

a.
i

quota: de 2%, por dependen-
,

te elo' contríbuínte.: ;
,

por cento.

Compulsório " '

.

Trabãlhos avulsos

Bolsas de Estudos nos EE.UU:

/

'. Comunicacão <

o-o: "', • I _ " '" ,
.'

CarIo Erba do Br:;tsil SIA. '-, Indústria
,Quimíco, Farmaceutica, Filial' de ' Cudtíba

."
.'

,"
,

eomumca aos seus clientes e senhores ,médi-
cos desta capital e 'litoral cat:;tl'inense que o

senhor Aderbal'Coelho nosso. e.x;:.represeh-
" tante desligoti�sé de' nossa firma em, 27' de
maio p.pdo. sendo substituido nela sn�: lVIil.:.

.

ton Antônio' Figueiredo. Out�ossim, .. não
aceitaremos como legais, quaisquer atos
praticados pelo snr. Aderbai Coelho em nos

so nome, após a data acima mencjonada.
9-6-64

/,

CAMINHÃO INTERNATIONAl
tão brasileiro
quanto Brasília!

. \
. l

: "\. Pessô�s jurldícas

Correção

Estabelece o .projeto que
nos oalanços de pessoas ,iu-

amortização deduziveis do
lucro bruto serão calculadas
somente sôbre 70% do valor
dos' bens móveis corrígídos
monetariamente. O Conse
lho Nacional de Economia:
üxarã anualmente os coe

ficientes de que trata '0 .ar-
. tigo 57' da' Lei' 3.470/58, de
modo a que traduzam a va

ríação do poder aquisitivo
da moeda nacional entre o

mês de dezembro do últi
mo ano' e a,média anual de
cada um dos 'anos anterio
res.

Não recolhimento .

Variação

,

. .

O projeto prevê, ainda,
que o CNE, dentro de 30 dias
da publicação' doi lei, ajusta
rá os coeficientes em vigor e

.

passará a fazê-lo trimestral-
, mente, Os créditos tíseats,
decorrentes do não recolhi- .1

mente, na data devida, ' ele

tributos, adicionais ou pena

lidades, que não forem efe-
. tívarnente líquídados no trí-
.' ',', .,,'

mestre covil em que de-e-

riam 'ter .sido pagos' terão o

sen valor atualizado moneta

riamente,_. ou em. função ri"ls
variações -no poder'aquisiti
vo da moeda nacional.

CURSO "MAURO RAMOS""
Artigo 99 (antigo art. 91)

Acha-se aberta a inscricão do CURSv
qMAURO RAMOS" com � finalidade de

cumprir o Artigo 99 (antigo 91):
Faça sua inscrição a partir do dia

5-6-64) das 19 às 21 horas no Instituto de
Educação "Dias Velho", à sala n: 61.

O referido CURSO tem os �eguintes
profe..;;sôres: Januário Senm História' Os-

- .
,

mar Pisan.i _ Português; Telmo Tavares -

lVlatemática Delmo Tavares'- Ciências E.

Guido Warken - Geografia.
Iníêio d$��aulas: dia 15-6-64 ..

y'ENDE-SE
Vende:.se um acordeão marca Veronese

C01? 80.ljaixos, em perfeito estado, Tratar
a Rua Conselheiro Mafra No. 188

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial. da Propriedade

Industr�al
.

Registro de marcas, patentes dê invenção
nomes comerciais; títulos de estabelecimen
to, insignias frélses de pronaganda p marcas

de exportRção
Rua Tenente SilvP1.ra. 29 - 10 .andRr
Sala 8 � Altos da Cas� Nair -- Florianó
polis·_ Caixa Postal 97 - Fone 3912

NOSl os

de que você precisa I
t·J'1J qualidade de revendedores' d�uto
r:zc:dos, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
·tocê encontrmá - com certeza - a

peça ou p bCI:·ssório que procura, a

preço de tJb')!o, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con
sulta sôbre o :;eu Internationa!, tere
mos o máxim.o. prazer em atendê-IG.

o •

Representante I{}I nesta cidade
•

G. SOCAS
d� apenas l(!lo

REP:nESEN'T'Ar.õ�S
FULVIO ADUCCI, 721

ESTREITO

Um terço a vista e o r�t.()
em, J2 pre,sta�ões jur

.

/., ').,'
..

)
,

TA[
[RUZEI

.' �.' 'I:

N of ':::''''E''
.

-A'· ,'-
.

.:: ..... ,'
.

�'i� ," ,

·1 C I�·a,c&'< ...·. ·.CB�,<omIE-aS
, •

Viracopos terá a mais
moderna estação de'
passageiros da .(\L

"Viracopos 'é uma .. realida
de eonsolidB-da", declarou
recentemente o sr. Olavo
José Fachini, diretor da D�
retoria de Aeroportos Civis;

,"

)

Esse Aeroporto internacio
nal, em 1963� esteve parali
zado pôr más condições ato

mosféricas, apenas 2 horas.'
Aquele aeroporto terá agora
a IMis modermi estação de

passageiros da América La
tina. O anteprojeto· de cons

trução já está p'ronto e as.
obras deverão ser 'Iniciadas
no próximo mês de junho.
Sbmente nêste ano serão iiI
vestidas verbas c'a.ordem de
500 milhões de cruzeiros· na

quela construção.. A. obra glo
bal, 'cuja conclusão ctt;lmora
rá 5 anos} está orçada no

mOntante . de 4 bilhões de

cruzeiros.

,_. *v�nidà Rio. 'Brallcc, 72
.;: .,'

; \".

.

:Vende::se uma confortável casa de
I,
ma

-d�ira �r�' 5; .tôda· pintada à Óleo, fino acaba-.j�
�ento. Instalação comp1eta,' com ,8 peças, a'

meSma possui 2 pavimentos, sendo o térreo
com alvenària. "

Ver e tra,tar com sr. Antônio, na mes

à rua Silva. Jardim, n. 266 (Prainha).
,

16.6.64
�a,

Curso.s de li -eras Sindicais
E' fator de constante preo. .

LFLORIANÓPOLIS - Acham-se aber-
cupação dos viajantes sul- tas ain?crições para o C::JRSO DE LÍDERES
an:ericanos, quando transi- SIND.ICAIS', a r.ealiz,C.r-;. nesta capita.l de 15
ta:n pela América .do, Norte
ou peI'!. Europa, fazer suas' de jünh:o:a. 7.de agôsto. no;;t ESCOLA DE AU-
trocas de câmbio. De modo. XILIAR.· DE'ENFK-"MAGEM MADRE
geral" as moedas d.OI= países ". ,.'"

'

'

latino americanos, sofrem .BE�N{j'TA, à·Praça Getúlio Vargas n. 5,
. �ariações q�e. Obrigam o via:.., na, escadaria· aos ·furidôs do··Colégio Coração
Jante a VerIfICar quase dià- . d "J '

'
.

-

; c'

riamente o valor da riqueza
e esqs. .'

que leva no bôlso. Tal não : ,AS ::,AULAS serão à .nolt�, das 7 e meia
acontece porém com o di-

..

" �9 ".'.,
'd d

.'
t
',,;' . ,

nheiro �enezuel�no, o boli/ �s, '.
e ��l,a" sen o·' t1flS eoncas e uma pra�·

var, que é uma das mais fir-' tIc,a .as segundas, qUàrtas e sextas .feiras.

mes. e fortes do mundo. In- .

.
·AS,M.ATERIAS, S20� '.Legislacão T.raba�-r�/

vestldores que costumam
'. Ih" ,;,.'. Á.

•
•

,
•

.

'"
�

'.

"

•

guardar seu dinheiro em li-' ',.
Ist,a, PrQYIdenCla Soclrtl, EconomIa'Pohtl-

b�as, dólares ou francos-' ca.::Rela,çõe� Humanas. Sindic�lismo Lide
suíços, agora também .1a, ra,n,ça Demccrática'., oUP'�4-f)es;'S�Ciais) Técni.
compram e guardam boliva- -

'
. .

..

... .' ' .'. ,

res, que parece ser t�o fir.. �' ca :d�: ,R,euniões 'e Exerdciós :de .Orat6ria.
me quanto o próprio ouro ' 'Dirigente,'s

..

indrcal. v�é.ê :t�m "uma gran-
. em barras.
Brasllia também vai

' de,oportunidàd� de: rpO:)�:1�T� as suas qualida-
des, de liderança. II\T�rp'G'V.A:..sf, (1ur�nte es

ta semàna·
.

NA
.

SfrDF. nA, FEDERACÃO
pns .'. THA:RfitHiAn(n�T4'S ,'NAS INDÚS".
'TRIAS' DO ',;ESTA1)O .n� SANTA, CATARI
NA. à Rua Tenente-Silveh·�:'n.,15, sala 201.

• • + , -

- .,

esquina da ·R.ua .TraiaTIo.
. .

i

A' ,

-

.

.,

'

� -g ;' �
.

Vflce so U3f:ara· a taxa,di :l-fÍscl\ição,
é d� Cr� 3Q.Q.jOO,; (trezent!;> <�i"uzeire�,�'

""I!t"�'!;'''� � .�.,. ... ,'o
• '.'

�}���.IlllÍÍlliÍiiÍÍlillllilIlllÍjj;jj....._iiiilllíi

Venezüela tem
moeda forte
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NOITE DE SANTO ANTONIO Primeira Promocão de 1964 do Deoarfamenfo Balneário do Clube Doze de Agôsfa, .

do

Tribunal de· Contas
�

ta; de,tacancl,o-se, as seguintes
decisões:

o ,TribUnal de Contos em ses

Seto de 5 do corrente; sub aPre

s i dê nciu do Sr, Ministro Leopol
do OLlvo Erjg; julgou 115 nr«

�essos q. �e se a chavam em
'

pRU

Processo no , 1886/64;, Rela
tor: MinIStro Carlos Bastus GO-

\

RCF

E grita a piranha côr de palha, írrttadíssíma: "Tenho
dentes de navalha, e com um pulo de ida e 'volta resolvo .a

questã.o!'�", "Exagero" ... diz � arraia, "eu-durmo na areia,
de ferrão a prumo, e sempre há um descuidoso que vl?m se

fJspetar". "Pois amig'ls", murmura o ginoto, mole carregan
do a bateria - "nem quero pensar no assunto:.se eu soltar
trés pensamentos elétricos,
hate põço, pôço em volta,
até vocês duas
boiarão mortas ...

(conversa a dois metros de profundidade - Guimarães
Rosa Duelo)

.

Do brasileiro se pode tirar tudo: o feijão, a carne, o a

çúCar, o. arroz. Menos três coisas: a cachaça, o futebol e a

liberdade.

Será a nossa geraç,ão uma nova "Geração Perdida"?

A proliferação das listas que por aí !.u:daram depois
dos acontccir:nentos de 1.0·4·64, encontrou, como era de se

•

espen:r, fartos motivos para o. engrandeciment.o do anedQ'
t:1rio pátrio, no melancólico ramo do "bJar-k·humour". 'Ra
ZÕI}S óbvias, motivadas pela falta ele espaço, nã.o permitem
mIE" aqui sejú;11 citadas as mais recentes criações da fértil

j111agln?,;üo popular.
A :.iiyulf!;!'\r;50 do chan1ado "listão"', p8,lpitantement.e es··

PPl'gdfl D8 l.arr.18 de segundn·feil'a pdos �\ss�dw)s 0l!viptes
dI) aito-f:J.l:mte da Praça XV e imedíar;ões do ,Café Nacio·

nal, dpu (lri�;ún a iiltel'eSSan ':es comentários/
f'-!il'tBd;:;, a p!'imeil'c: jeva.daquele� que rel'iam seus direi-

. t"s cassac1(ls. hr!'uve c!,l'em exclamasse: "Essa é a listinha

["18, �Ó tP·.l1 li·4el' sindicaL A boa é a que vem pOJ;' aí) com
rll'li� de cm,'nhentos nomes. que êles até f'hqm�.m de "lis·

ti'io". Assüu, e!ltl'e o melroncólico e o grntesr:o. êsse lJe"so,

rt 1:�8'n ÍT'111ZÜ' a jpsta e encurvava (Js c,'nWs da boca. como
(-;�t\ !"l�r.,1iR·f'l :lq a dirnf-?nsfiQ rl"::l r,p"j'1j(1:-- n�t.a, e!1quanto _pensa
V'l. "àzJrilvr "E' '. a coisa não é s9pa".

n "l11e '78m aconreCP1\rJn f' fllle. r.l�_i'i Pile nlln�-'1. as lis·
1;1<; f"1rJ'!1":'Im D0 rir.;or (�.a moda. A v:1ir1a:-le feminina dita

� .. i" li'3,'8r"lS P!ll tecla') os .çpnt.idos, horizontal. verticaL <lil'.
., ",,,1 8. �"" Fsta� sem séntído nenhum como é o caso da

/
maioria elelas,

!
:s hntl'.'e 81ndá uma list? oue saiu com um n"mp ::I"'e·

r.:'s· 0, do Seu:1dor e ex Prcsi.dent.e .Jnsf',!ji",'l. Kl!h;t�",l,('nk

ctt) Ó'ivp;r::L A êSE'e re�>pe�to o iOT!;1alista Ruhons !ie I\.rrnrl3

.FhYl10S, Di]"(�t(Jr d,;"se -.iorna.!. escrt;lveu 11ma chts Ul"'is 'pxn"p

�iH�� friCi8Q rh� �l.l� 'f"!arr8�r�' tiNo seu �nso. n1p.i� imnernn';'t'�l

(1" ""')�. Pie nA".(HCm o direita de defe"R ,- O· que rieg�3d8 'a

(';viJiz::or'�'l brAsileira - é a certeza de que seus juízes, r:m
tmn,-, alo'um, 'crn:.et;llirão convfmcer ° 'Brasil de' que seu,

grnncle ex 'Jresidente náo .foi sacrificado pelo seu passado,
mas pelo seu futuro",

Foi assim mesmo qúe a Nação entendeu o ato.

VRi Construir ou Reforma J

'Col1Fulte Nossos Preços

Discu,rso
Eontan,j�;e:m -Sessão de 2 de junho

O Sr". Attilio Fontana
(PSD·se)· pediu a' atenção
do Govêrno para o pôrtc ca

. tarinense de São Francisco
do Sul, o melhor ancoradcu
ro do Brasil Iv,Ieridional e

que serve de escoadouro da

produção do Estado de San
ta Catarina e do Sul do Pa
raná.

Não obstante ser um pôr'
to tão importante para tôd 1

aquela região socío-eoonórní.
ca, continua ele desaparelna
do.' Não possuí silos e

.

[;3

cereais são transport'ldos I'lD

caçambas, o que torna mui
to demoradas as operações
de carga e descarga, oneran
do demais o prêço das mero

cadorías, Urge que o Mínis
tério da Viação faca a íns
talação de sugadoras pneu
máticas para substituir o

mcs , Procurador: Wd,on Ab�a
ham Origem: Secret..ria d" E

'duCjação Cultura, DCpartan'cn
to de Educação. Assun to: Apo -

,entadolilí d-e Zulma Inês Silva
Fer rei i a. DEl'l::iÃO: Regl'strado

Processo no, 401/6,1 (Prévio)
Reluto r: Minis:rO Cláudio Bar'
bosu Lima Origem: Secretaria
do lnSP,etOl' e J lIstiç:a. Lin prcn
sa Of iclu l U(I Estadu lJll� or:f�lI
ci»: ('_$ 16fj ')0,';00 \'eÜa
;).1.;� :2 ü/üg Empenho 110 j

Credor: Meln 0;:8 �/A Incl�.'_
tri a \�e Com�r91O e Agricultura, \

',$J:)�çiiÁo' F�/';,";li,.,.. ' \\i'l.:' «-.
.

., .�, ,i },c"'Js�" '";:"?-'" ..\
,_l., \..

""-Jl. .._. "_"l> , ......J;...,.,_, �\.�' '.

PIOCCS,o ::'0. (351/1\4 'AdJ:";
tomento Re.at.or: Min:strO Nel
so n Stoete"'L,. Origem: Secre
tari" da V'·'.ção e Ob i-a , Públi
cas - Diretorl" de Ob rns Púb] i
q .is . Importância: C1'$300. 000; 00
Verba 4.1.1.5/06. Empenho
no. �5. c' edor: Aldair Bernar

dOni G"Il� DEC[SÃO: Regis
trado enJ cará �ci �xtl'aorJinál'io

Processo no. 203B /64, Rela
t.or: l\{Jn�..:tlo n,.uI Schaefer.

Pr'-'curdor: '\,'".?,l;;llll Abrah�lnl.

Origem: Secretarw da Saúde

e A ;,Sistência SO,cial. Departa
mento de Orientação -� TI8cionali
�. çiio du, Serviços Públicos. A.

sUf�fo: Cont.l.ato (1(.> Loc .. ção de
i:el \",'05 ri.c' ]):1:,,(') Luh pj á

JJEC: .3ÃO: rcgist l''ldo,

h·"cp's· ') nO. 413/:'4 (Prévio)
Relal",. j\finistl'o \V!Jd,:r Busch

O; I,.·en;' puder Juà,c,áfio. Tri
.

bur,aI de Tll�1jça Inlportâpcia
Cr$ :!�' 'L roo: 00. Vei'o,,': .

Eml;rnhQ "O 27. Credor: Mário

r'oul0 DE(,T�ÃO: O Tribuna!
der·:r.ill d,..nc!!ílr o ;'egbtrO do

l1;ontante neto trad'.lzir .1 despe
sa

\ BOLA NAIS PCI'lFEITA DOBRASil

Nada D�.
REBI1 E�

l!.X • .I11 leu, �·tu ,ctll \.

L()!i., Ut· Ilelu<- "!tJL,,U,\,-,
- 6017, llEU:- !!t, ':Plll"I'I!"
.TI tén. 'J a:; Lo••at

.

�Úb �'liJLu.' -la, alVi:1 "-..).
��R'rRF.I1"

;

do Senador, Atil
.

,

10

: ...

moro-v dó à movimentação de, ce- fêz. para a .execução dos mc- .-'- -'-__

lhoramen tos do põrto ue

Sã.o Francisco do Sul, tão
'·','s:iric..i para aquela re

gião.

Estado, por ínterrnédío de

um grupo de trabalho, eli

borou mínucíoso estudo só

ore o assunto. A verba fDi

destinada, 0- pla.no elabora

do, inclusive com levanrn

'de Santa menta do local por firma es

eder ao apare- pecializada, entretanto, 1';;1·

da, absolutamente nada se

A ralta dêssc aparelhurneu
to obriga 'JS e"=l)Ortndores (�

ímpo rtadores catarinenses a

pagar elevada estadia em

1110eda estrangeira aOS na

vias de outros países Que ;"ti

aportam. Acreditamos que

e�Ll:""'S ecvnol'1.üns durante um

H)'1''l cobrirram as despesas
-

com o aparelhamento (o

põrto .

FAZEM ANOS HOJE:
menino LUI:6 ANTONIO

Completa no dia de hoje seu 3° aninho
.

o inteugente
'

menino Luiz Antonio Coelho)
Iilhinho do nosso prezado amigo sr. Manoel
Silva' Coelho e de sua exma. esposa d. Diíma
Silva Coelho residentes no Bairro do Estrei

to, nesta capital.
Ao Luiz Antonio e seus genitores os nos

sos parabéns.

T�'fOrismo con�i
nua em Bogota

BOGOTA' - 8 (OE},- Vários aten

tados terroristas ocorreram ontem em Bo-
,

.

gotá, onde explodiram petardos na porta da
,

I

Municipalidade e provocaram danos na se-

de do Banco Frances-Italiano para a Amé
rica do Sul e na sede central da Juventude
Católica. Também' no interior do país, a ação
dos 'terroristas se fez sintir em várias loca
lidades.

.

menino. MARCOS JOS�
Com indizív�l alegria noticiamos na efe-

, méride que hoje passa o transéurso do 20
aninho do travêsso menino Marcos José An

drade' diléto filhinho do nosso ilustre amigo
sr. Nicanor de Andrade e de sua exma. es

pôsa d. Maria D.! 'de Andrade, residentes no

sub-Distrito do Estreito."
Ao Marcos José, por tão

evento, O ESTADO deseja-lhe
papais, muitas felicidades.

----,-------------�- ----�- Consultório: Rna Tene:J.te

Silveira 28 - 1.0 Andar

Fone 3798ALUGA-SE auspicioso
e aos seusAMPLA SALA, própria para escritório

ou consultório. Av. Rio Branco. 76.

Atende diàriamente das 15

às 18 horas

Exclusivamente com hora

marcada

Não peço caridade, quero. apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser" útil.
Com a ,ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda,
,posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportuni�q.e .de .reabilitação, Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.III) . * -;,

" ' .(, , ..
'" .

DiretO:�...cutivo ••••• , ••••••..••... o••••••Jayme Torres
Secretário 0 ••••••• � e o •••••••Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros .•..••••.Alberto Figueredo e Carnillo Ansara'il
Presidente da A.A.C.D..•••••..Renato da Costa Bomfim
Coorden!1dor o •••••••••••••••• o • oUlysses Martins Ferreira-

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira
da Criança Defeituosa _·A,.R.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

.'

Presidente de Bonra .• ; o • o o •••••••••••• �Amador' Aguiar"
Pre�idente da. Campanha ... '

•... � ••••••••••.Laudo Natei ,

.�

...
J

.•·�··.i�" Li"L2:,.
.ENVIE SUA_.CONTRIBUIÇÃO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDAD.E:

_.--"� \ . .

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

Associação Casa da Esper;mça - Rua Imperatriz Leopoldina; 9 - Santos.

A:ssociação Nos'sa Senhora de Lourdes, anexa à Su. Casa de Miseri-
c6rdia - Av. Cláudio· Ruis Cost;l. 50 - Santos. fiI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pelos Munici
II!

105: REALIZE Q SONHO DE SU.Ll'il. VIDA

. 'GANHEA SUA CASA
.

.,
" �. .

,

Lage&
Promotor da Vara Criminál cissao do Corpo ' de Deus,
d� Comarca; dia 31-5 da St a. realizada dia 28 p. passado.
Da. Neusa Correia, dígníssí- Sendo a maior procissão a

ma esposa do Cap, Luiz Car- nual, e, desta vez, sobre pon
los COrreia; do 2.0 Btv. Rodv do-se' às maiores já, realiza
dia ,1.0-6' do Dr. Edison Ma- das, 'como em todos os anos

cêdo, Engenheiro da Celesc em todo o trajeto notava-se
em nossa cidade. A todos bélos tapetes caprichosamen
cumprimentamos com votos te trabalhados pelos mora-,
de muitos anos de vida e fe dores do trajeto e a compa
licidades. �_ rêncía de representações, das

diversas Paróquias muito

A Diretoria do Clube ] 4 contribuíram para o seu

de Junho, tendo a frente o maior brilhantismo. Nas fa

seu dinâmico Presidente Dr. chadas das resídêncías par
ticulares situadas nas arté-

Noticias '" 'e,�" ,

inteiramente de gr.crca t' ,� i,CLUBE DE LAGES;', que fi
cou assim constituida:
Presidente, Celio Batista de
Castro; 1.0 Vice Presidente,
Antonio Jader Marques; ·2,0
Vice -Presídente, Lugindo
DalI Asta: 3.0 Vice Presiden
te, Bruno Lúerson; 1.0 Secre
tário, Sady Rodrigues: 2 o'
Secretário, Carlos' Jofre do
Amaral; 1.0 Tesoureiro, Hu

!5,0 Brascher; 2.0 Tesoureiro,
Ary da Costa Avila; Diretor
Social, José Liberato Souto
Maior: Diretor' Animador,
Nelson 'Almeida, e Vogais,
Enio Mário Marin e Alfredo
Buatím.

Escreveu: ,

'.Nelson Brascher

Semana passada a Srta.

Salete Chiaradia, recente

mente eleita "MISS Sada
Catal'wa, IOI hornenageada
nas seg11intes sociedades: -

No SErrano Tênis CluJ)'3,
coni uma Soirée, 'onde com

lJarel5eu a, mais alta socieda
de íageana. A 8rt'1. Zélia

Malinverni, 2,3,. colocada no

Concurso' "Miss Lajes", ofe

receu-lhe um bouquet de fió

res e a Srta. Miría Router,
ex-�r\lJ:jss Lages, um mimo-

. '

que lhe foi ofertado pelos
.festeiros de São João da ca

çula das sociedades lagea
nas. Também a Diretoria do

Serr�no, ofertou uma Iíndis

sima jóia. Saudando a ho

meuage·':da usou da palavra
o Dr. Mário Teixeira Carri

lho ,orador do Clube e em

nome da União Lageana de

Estudantes falou o estudan

te Amir Lando. No outro

cÚa a nova "Miss Santa Cata

riria", foi homenageada na

mais antiga sociedade lagea
na o Clube 1.0 de Julho, com
'um finissimo coquetel, onde

-Ós, ;,

compareceu além de grande
número de associados, con

vidados especiais, imprensa
falada e escrita. Saudou a:

Srta. Salete Chiaradia, o Sr.

Dr. Getúlio Antunes Vieira,
.

Presidente do ,Veterano e Da.

Tereza Vieira, dignissima .es

posa do Presidente, ofereceu

a homenageada' um ríquís
simo mimo em nome da Sl)-,
cíedade.

"'. �

.:- .

Renato Valente, está empe
nhada na organização das .

festividades do 44.0 aníver-

rias percorridas, constata

vam-se ornamentações espe

ciais, improvisando-se alta

res, ou vendo-se bandeiras,
vasos com flôres nas saca

das. Conduzia o SS. Sacra
mento S. Excia. Revdma. D.
Afonso Nichues, Bispo Coad

jutor de nossa Diocese.

sário daquela novel socíeda-
Este é o primeiro ,ano que da, que realízar-se-ão nos

o Serrano Tênis Clube fará dias 13 e 14 do corrente mês
suas festividades de, "Siío O grande e tradicional bai
João". Pelos festeiros escolhi le de aniversário �será abri�
dos, temos certeza que al- lhantado com a Orquestra
cançarão pleno êxito. São os Espanola- Schow "Alegrias
seguintes: - Sr. e Sra. Túlio Espanholas", Este baile con

(Cadía) Fiuza de Carvalho; tará com a honrosa presen
Sr. e Sra. Milton .tDalma) ça de MISS SANTA· CATA

Gambergi; Sr. e Sra Auríno
\
RINA, Srta. 'Salete Chiara

,(Edi) Souza; Sr. e Sra. Dr. dia.

Jouber (Marly) !Almeida; Sr.
e Sra. José (Etza) Araldi;

. Imponente espetaculo de
Sr. e Sra. Vicente.' (Inês) fé em nossa .cidade foi a Pro

Acaba de ser nomeado pa
ra Secretárío de - Segurança
Pública do Estado de Gue
.nabara o Exmo. Sr. Cen.
Olímpio de Sá Tavares, ex

Comandante. do 2.0 Batalhão

Rodoviário, de Bossa cidade.

. ,

Gamborgi e Sr. e Sra. Wol

ney (Leíla) Ribeiro. O baile

será dia 20 do corrente -mês,
com diversas surpresas aos

associados do Serrano Tê

nis Clube . NOTA•
�egistramos 'com satísta-

ção os seguintes aniversá
rios: - dia 26-5 do nosso

particular amigo e 'leitor Sr.

Nery Carvalho, cidadão mui

to benquisto em nossa cida

de; dia 29-5 da Srta Marilda

Valente, filha do casal Sr.

e Sra. Dr. Edison Valente,

• Esta bellssimo casa. Ioco lizrrdc no aprazível jardim Atlônnco, poderó ser sua. Basta

comprar em qualquer dos LOjas de ·A MODELAR ou na ocroteirc GRUTINHA., Cada

compra de 6 mil cruzerros, a vis la ou pelo crediorio. dá 'direIto' Çl um cupão numerado

para o monumental sorteio I Quanto mais você comprar tania rnois cupões ganh'ará "

Não perco esta, chance que a MODELAR lhe olerece 'de ser um leirz propri,etátio destcr'
bela residência todo de cf vencmo. contendo sala 3 quartos, cosinho •. bonheíro, entrada para
cutcmcvel, dependências de empregada. edificada num bonito .terreno

.

d� IS x
'

22 metro�'

- O Comandante da Guarnição Mili
tar de Florianópolis e dó 14. Batalhão de Ca

çadores, solicita o comparecimento com a

máxima urgência naquela Organização Mi

litar, dos seguintes cidadãos: FERNANDO
PEREIRA CiUSTINO, RITA MALHEIROS,
POLIBIO BRAGA e SAMUEL DUTRA DA
SILVA, para deporem como indiciados em

Inquérito Policial Militar (IPM), sob pena
de serem processados, à reveria.

J
2. Aproveito a oportunidade para reno

var a V Sa . os protestos da' minha alta esti

, ma e consideração.
'.
No impedimento de

-,ARGENS DO: MONTE - -LI�
CoI Cmt da Gu M FpoHs e 14. B C

Ass. Ilegível

Foi eleita e empossada a

nova Diretoria do LIONS

.
"

-,'

ALUGA-SE
.

h
. o'ualve Oano tio

If'O-iJniver�ário do.
Um confortável quarto para rapazes,

anexo a casa de família. Com entrada e ba

nheiro independente. Ver e tratar à rua Vic

tor Konder 60 -, no período da manhã'.',"

"
I

r

"
.:<t

. ..,. .. "t \ ,

,.- ,<J',_'_

AssuntosBarraquinhas no 'Estreito Femininos--�--------�-------------------------------
I

Haverá nos dias' 12, 13 e 14 de junho
de 19<64, a festa de SantoAntônio, da Cape
la de Santo Antonio e Santa Maria Goretti

no Bairro N. S. das Neves, no Estreito, com

o, seguinte programa:
DIA 12 SEXTA FEIRA - às 19 horas

Novena.
DIA 13, SÁBADO - às 19 horas

Miss�. Às 20 h�ras -, queima' da fogueira. '

DIA 14 DOMINGO '_ às 8,30 horas+->
,

benção do Harmônio e em seguida missa.

Às' 16 horas _ procissâo 'com as ima

gens de Santo Anttmi� e Santa Mãria Goretti.
Às 19 horas - Novena.

ÀR 22 horas'_' queima de fogos de al'-

, tifícios. I ,; I, \

Todas as poites 'fuIléionarão as, barra

quinhas.
Completo serviço de, bar, Onibus, Bai

ro de Fátima.'
NOTA: - O côro,' cantará com a pre

sença d�s Irmans do Colégio N. S. de Fátima.

� te, dá-nos um mestre costu-
reiro brilhante' como suas' -----------------------------�

côres, espetacular como suas
-

•

belezas morenas - Marcilio,
temperamental e imaginati
vo. E' assim que no panora

'ma de nossa moda de inver-
,

no temos a mais, ampla va-.
ríedade de estilos, o que per
míte a .cada mulher esco

lher o mais condizente com
sua personalidade e seu por
te. Os vestidos de gala volta-

,

ram mais suntuosos do que
nunca" em tecidos preciosos
e pesados: temos o espêsso
xantungue, temos os veludos

macios; mas temos também

com riquíssimos bordados,
, "orgalJzim" para quem pre
fere tecidos leves. O "pied
de-poulllf voltou para os

manteaux, para os delicados

tailleurs, que fazem a ele

gâ�ch das cim::o horas. Pa,
'

ra estas peçaS continua indi-
'

cado também o, t-..yeed. Os

"duas peças" com blusa e

fórro do casaquinho no mes

mo tecido, 'ainda em foco. E

êste ano teremos saiais,
em profusão: em cor

tes variados - do eVasée ao

plissado - em, todos, os teci-

dos: xadrezes, lisos, leves,

pesadíssimos, e enriquecIdas
em detalhes os mais varia-

dos: couro, botões ou ainda

o's graciosos' pespontos. E

não se esqueç,aI!1: os sapatos,
vão múdar. São muito mais

'confortáveis, com salto qua

drlldo, fílcilitando e dando

muita graça ao an�ar femi

nino.

- MUlher braslleíra inspira;
e ml.'ito... á nova moda

'

MuitO já loi' dito sôbre o
'

chllr!lle todo 'especial da
,

mulher brasileira, decanta
da. também :fOFa do país.. A
gora nossas patricias tive
ram -rnaís .uma grande ale

gria:: SUa ínspíraçâo trouxe
, ao jovem costureíro paulis
ta, Dener, o primeiro prêmio
dé alta costura' no Festival
I�ternacion�l dé' Las Vegas.
Talento foi o ingrediente
principal para, a consessão
do prêmio, justamente mere

cido. Talento; alias a requin
te e inventiva. Mas, não só
de Dener vive a moda bra

sileira. Temos nomes e mui

to bons. 'T�rrios por exemplo,
um José NunE)s que" em,' si

lêncio, revoluciona a moda,
com suá ihventiva e' sobrie
dade. Témos, um jovem clãs

si, ClodQvil, que veste em e

norme bbni, gósto mulheres

que preferem II elegância ao

e:cótico. Apo�tado,'para den

tro em brt;lvê tornar-se' um

dos maiores ,nomes .da alta

costlJ.ra c!,e nosso ,pl\.is no eX

terior. Jorge Fart;, tem es·
,

, tilo todá pessoal; coerente'

e� tôdas ás sUas linhas.,
Guilherme -

-

o especialis
'ta em vestir (bem) os joven
zinhas. Rui � dQ �io Gran

de do S\ll -;- veste não só, as
gaúchas, como também as

mais' elegant\>ls do Uruguai e
da Argentinf:1., E. <;> Norte e

Nordeste do P�fs,' exuberan-

22 'de, MAIO: I.A.P.C.:, - beneficios regulamentares,
Por ocasião do aniversario ,coordenãodo em, suas aUvi
de mais um ano de Iundaçãó -dádes Departamentos e De
do Instituto dé Aposentadoj Iegactas. para melhor rendi
ria, e Pensões dos Comerciã-

'

�mEmt6 .dos serviços ,em t;
rios, a' Junta Interventora,

.

do 'o pais.
ora responsável por sua ad

ministração, valendo-se ria

oportunidade dirigiu aos ,Se-
. guraàos e aos Servidores d�
Autarquia a, seguinte men3::l.

'gem:
"Sejam nossas primeiras

palavr!J.s de congratulação
sincera e entusiástica com

o excelente corpo de funcio
nários da Casa que, pelo .es
forço diuturno e pela dedi

cação redobra�a, empresta'
II mais decidida colaboração
aos seus serviços, no c)lm
primento das .elevadas fina-,
lidades da InstitUição, (len
tro

.

das normas da legisia
ção específica' e das reco

mendações do Govêrno, a

través do Ministério do Tra

balho Previdênci,!'l Socml sob
a direção esclarecida de seu

ilustre titular, Dr. Arnaldo

Lopes Sussekind:
'

Certa está, por' isso, a Jun

ta Interventora do IAPC de

que '., a missão que lhe foi

confia�a há de cont�nUll.r a

ter 'a inteiro apóiO dos ser

vidores 'desejosos todos da

co�pleta normalização ,dds

órgãos administrativos e tée

nicos da Instituição, dentro
dos sãos princípiOS da mOrD

lidade e do bem comum, pro

piciando / à coletividade cr.
merciária b atendim,ento rá-

';_ .

, ..

Programação do Mês, de Junho
Dia 14·- Domingo - Noite dos Na-

morados _'_ início às 20 horas
'

Dia 20 - Sábado - Tradicional Baile
de São João -. i"níeio às 22 horas;

Dentro dessa diretriz, o a

párelhamento dos serviços
.

nü�dicos e o aperfeiçoamento
dos órgãos arrecadádores d�

contribuições, merecem to
do o empenho da atual Ad,.
ministração, o que permite
vaticinllr resultados favorá

veis, gráças aos esforços con

jugados. de todos os' ór

gãos da Instituição, obedien
tes ,às diretrizes de um pro
grama de trabalho e recupe
ração 'acelerados, que nor

teia o Govêrno do Marechal
Castelló Branco no setor da

previciêricill Social.
.

. Segura, assim, dos eleva
dos propósitçs de coopera
ção .

entre ditigentes e· diri

.

gidos,. na obra meritória de
servir à laboriosa classe cC),

, merciaria e à inspiração da
efeméride que hoje comemo

ramos, é que a Junta Inter
ventora deseja envmr' a io
dos os que trabálham nesta
Casa e .aos que dela depen
dem, tim", palá\lra.de fé e de

,confiança. nos gloriosos des-
tinos da 'nossa InstituiçãO.

-{'
AlUGA-SE

Aluga-se 1 sala à Rua Tiradentes
9, tratar no local.

No.

,�
,

"

� \;. I/��r,f'.'"\'�_'': .•_'\�/"L"
" ,v r: '1'

,!:;)t I I '..

�'
.1

'�,_,':":'-F
./íi�l.! TOVOTA'DO ';�ASI��::'I�D.-E CO.. :'
� ,

-

��,
.

'
.

Prodúcão e Econômia'
. t

. .

Especialmente projetado', e 'construido para trabalhar com possante motor Diesel "Mercedes Bens". «Je 78 HP, o ptili·
tário 'l'OYOTA BANDEIRANTE é o veículo ideal para a atualidade, brasileira! De fato, super-reforçado,' oferecendo

eXCelente desempenho e uiilizando coinbústível de baixo custo, o robusto Utilitário TOYOTA liandeirante apresenta
{�oma importante �lemento para o aumento da ,produtividade agrícola, com muito mais economia!

' '

Vá conhecer ainda hoje a famosa linha '_de veículos a óleo Diesel no Revendedor Autorizado
'.'

Rua Fulvio
-

Aducf, 597

------���.--�.�.---.--------------�,--�.----\-.------

F.inanciamentos·ln�ustri,ais
, Elabóração de projetos' econômicos e

preenchimeIito"de -questionários para' im

plantação óu.'ampHcaçã'o de Indústrias de <;\

côrdó éoín' as exigências dos estabelec�m'en
tos fj�anciado.re�.' "

EDWARD ,NAVARRO.
EcdnOlnista

,C:R.·E. P. - 683
Rés Rercílio Luz s/ri - Ed. Esther

Apto. ;102 - f.one�$72,8i·
;

....
" :'::ffà,,·' ,,,,,

.,

. Rio,de Janeirol 22 de mraio
de 1964.

,

Moacy Duart.e Pessoa'

Presidente, da Junta In-•

pido e eficiente de seus direi terventora
tos.

. Com essa. segurança 'e
J

a .

. Sylvido Vicitti Teixeira
""�""'<'''''' .:.

fi:ítáê" determinação de cum·
" de. Vasçoncellos

prJr o seu dever, a Junt� In-., Mem,bro da Junta Inter·

te'hentora vem se empe- ventora

�ando em medi�as �� t,��'
cIp; o,rdem no obJetivo pr"

��rc,ial de dinamizar o fun

'ionamen to da

,,-

,/, ,.

Carlos Eduardó Marcon-
dEis Ferraz

Membro 'da J�\Í1ta Inter�'
.

;' ."':�:' ;--,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na oite de Hoje o Classico da Rivalidade

'I

Avaí x Figueirense é o encontro de lo
go mais à noite no estádio da rua Bocaiuva

'

em continuação ao Campeonato da primein
zona, cuja rodada final marca mais dois en

contros: Urussanga x Marcílio Dias, er'

Urussanga, e Hercílio Luz x Atlético Operá
rio, em Tubarão, defendendo marcilistas e

hercilistas a vice-liderança e liderança, res

pectivamente.
Avaí x-Figueirense, Somente a menção

do nome dos dois grandes 'rivais, lado a lado
é assunto para os mais desencontrados pal-]
pites e comentários. Nenhum torcedor dor
dois clubes mais vêzes campeões da cidade f'

, do Estado quer admitir a

-

derrota do clube
de sua predileção. o que quasi. sempre acon

tece. Estão ambos' antes a efetuar uma bata-l
lha de vida ou morte, norquanto estão na +4·
bua de colocacão com doze pontos nerdido«
cada um. ou �f'�::l. seis pontos atrás do lide
e cinco do vice-líder.

No ano nassado. abteve o Avai duas v:

tórias e o Figueirense uma. sendo aue v��l"
'. " -

encontros terroinoram s=m vencedor. Ês'
ano. jogaram os dois clássicos riv=is aoenas
uma vez. isto no Torneio "Luísa MelI�", 'te"
do o Avaí levado a melhor pelo . escore c1
2 x L

Conforme noticiamos ont=m. �s flll�S pC'

quadras nevpr2ío �tl1.::lr '(,"'YYInlp+�� f!l��J'l�r
SPllS ,rp�n!l ...onimpnt,,� 1'lforl'l11j p "'(Thl1� nr'

Ci=!mnp�o e Dr\l'''1j e Arcy. no vir.l""-e�J11T\eã('>
pOHPnrln �pr "'" <;'<p�uintes os quadros para I'

mate'" rrp�+::l n"i+p�
I

FTr..TTH'T'RFl\T�� nl1mi·· l\1f,,"'f'pnn
.

.:

Frli" f'::lr;7;nh" p l\/f':lnopl., VaJ e'rI'o' S' <;1'e .... er, J.I""

Ito, CC"'o.f.o;l1'ln ./! ...."ol'"ln � A,.n"{T.
A 1'7 t1 f _ V..:!C'on· "Ri ....;J..o:l 1\To,.... (!"'... ,..; .... ..-

p 1\/fi,.; ......h(l. P,."O'/; ...i" p r..nCO"" rrf!:linilton)'
M1<:'C'oli' l\/fI'\'f'Pl1; r�V!:lllo;l"'''71 p "Ti!:ll1"l

(""1"""1'\ �p ,,'hé<p��r!'l p lJ:...;., (ln� ,.O<;l1'lp,.p",i

f1",.;pnn ...."li+.., .... ,., ri" �rC!ueiro p�uHsta Éds(\'t"I.
TlP t>0111np rln A"{7�l

.

JOCELY -EM RECUPERAÇÃO
o arqt:teiro Jocely; que vinha RUBROS VÃO VISITAR

ganhando destaque em diefeõa do ' MERCIO E INDUSTRIA
arc'O do Figueire�se FutebOl CIll

,i
Diretores do América FL}tebolbe; vem se reCuperando da ope

raÇ.!,ão cirurgica a que se sub

meteu rfO' Hosp,ital de Carida

",c.

Clube resolveram na última reu

nião que Um grupo de amerie'a

110S percorrerá o comérCio/. e a

in'dúl3tria de J�invile no intuito

de conseguir auxíJi'o p:ara real1
zarem' Os festejos dio cinq�nte
nário de fundação slo clube a

transcbrrer no prÓXimo mês.

,ZEZINHO EM RECUPERAÇÃJ
O extrema ZeZÍ,nho ql'f Vem

sen.:> ll)anti4'o afastado da equi
p'e ea:.ll:iense por contusãO; en

contra-se ,em plena. il'eoluper�9ão
'esperando o Departamento Mé
diCo do clube preto e . branco

da Manchester; eolocfL-lo em

'condições para o eoteji() de hojt
à noite qUando o' Gax4a3 dará.

combate ao Olimpjeo; na gran

4e luta pela Jideran�a da zona

'eiols.

:MACHADO FICARA DE FORA

,

O atallb,nte Machado; qUe atu'
ou pelo Figtfirense e que a se

guir transferiu-se para o São

Paulo; ficará à margem das d13

putas do próximo �amPeonato
citadino por q)lestÔes particula'
res,

'

Embora tenha sido C'0nvidad'o

pelos diretores samp-aulinos pa

ra 'I'enOvar Seu compromi3so; Ma

�"do resolveu mesmo permane'
cer de fora d'a competição pre_
ferindo lOS jOgOs na Várzea,

,
PITOLA �INDA SEM CLUBE

O atacante Pitola; qUe defen

deli ao São Pau�o na última tem

parada; ainda não se decid!iu

por qual c�ube disputará ó pró-
'ximo cert�me da cidáde, São

�aulo e Paula RamOs são 'os dlois
I

«lubeo qUe 'disputam o cOncurso

de
\ Ptt�la.

:.;';.- 'I.

��j.�i, f�,�;:'.ji�:;·�,����i.1il

_·[ü"iÕ
..

'1�linà���ie"·' í··
..

Pd·Ü�i:···iiàiô�i:
..

ssscÃj��ãrá;··1õmrõg·ü;""·"·ü··�
rf

J '

d p'J
.

d
Está determinadO pela Fede

1

(Iubes da �:�;� ��d,10�f�1\:,Ptl,:embOol abarrl"I'êg:u' _�vleer'd:eC,:�.Ou'l'_ � B.m,ne ,OHR t8,"a b I(a ae
. rla�.fo;�p�r,:o.:xj"em;:o;i.d:tOlnll�ln:igijo;,"d:i;,:;�� !:�������::�::�:,::;:ili:i

Os clubes 'que ,rsputam 'o cam "'� �

P de::4a temporada; no dia '14;
03 jogos servirão de prelimi-, _que,.�ervirá de prcllminnr do mab

"eh Postal Tdegráficp e Ferrovi
peona+o de prcfi ssionaís da Ca

pira] dO. Estado; por ocasião da

reunião do Conselho Arbitral

to embora 'a data para as elei- .

ções ainda não estejam marca
da s ; tem-se Como certa a ree-

Sensação no Estádio IIAdolfo7:;;'Konder"

da Federação Catarinense dle Fu leição do atual rranda+ário do

tebol ; manifestaram-se total futebol ca.tauine+se; por mais

mante faV'::>ráveis a reeleição do dois ancs a frente doo 'destinos
sr, Qsni Melo; ao cargo de 'da entidade efeceL.eJna,

Presidente d� entidade máxima

Re�niã� da fniti�a�e Sn�mari
rista �fa ��mara

Para tratar de assuntos liga
dos a' sua adr-rini s+rnção ; estará

reunida no transcursO desta se
mana a diretoria da Federação

Cajar inense d;e C'iça Submari

na, Também' o C, nselho Téc!ni

co da entidade submarlnísta

deverá se reunir
,--_._-- -----

BAín�a nova côfflJeão It lIiaHo
Bologna e In-ternacional termi

narnm O campeonato da primeira
divisão da Itália empatados no

p'rimeiro põsto COm 45 pontes
ganhos cadlr,;

de domingo; a pa:.'tida decisiva
do certame italiano I p,rotagoni
zanrlo !nter o Bo. ogna

-

com 03"
r

jogadores di, BoI, zna; atuando
de luto; pel'o desp re�lmento do

seu presidente em dias Semana

1Ja -sad». Depois de um primeiro
tempo em ig:r1.'lldr le de O X O

o Bologna cÍ�slan�hou na fas')

complementar e m '.rcOu 2 x O;
a travéõ do coman lante Nlelsen

de nacionalidade dlnalJ.arquesa
e detentor do títu'O de artilhei
ro mor do certam", A tor�da
d"J Bo:ogna; após I'; conquista do

segundo tento; ae' 42 minutos

Resolveram então os mento,,:
rcs do futebol italiano progra
mar um jôgo extra para a deCi
são dà título, OOntudo; tendo
,em vistil O falecimento rep'enti
no do presidente do .Bologna;
dl3sportistas ,credenciadoõ ten

toram cancelar a partida; fi

cando o tíluto de pQSse dos dois

: lubes; p'0rém; a Federação não

c::>ncordOu �m ta1' sUgestão, ,
Foi então reáliza�); na tarde

pas�ou' a festejar
mento ruidosamente.

o aconteC,i-

JubPeu dé Prata do J1mnrensa

,

co

O Im�r�nsa� Or;cial F, C., f!ue con'ititue
a'maior express'ão do fufebnl· cJ3ssirta da cÍ
d8,de. c(lmDleta� no dia de ,hoje� u� ouarto
ele século de exi�+ênl',ja. DO;S foi fu-tdatlo no

'

dia 10 iJejunho de 1,939 Dor um p'ruDO rle
fm:ldonários e operários d3 Jmprenr-:a Oficial
do Est�do. L:ueado f'm vários certaM� ama

dores. in('Juslve no 1o C�,mll"e():nato CJflr;i�ista
d.e Santa C�f�rina., no Am�dores e no C�m

peonato de Rf'n�rti"ões E�tp(Jnais. o lO,F.C.
nestes vinte e cinco' �nos de'IHtHstf''m sabido
se imnor n.os meios Ii�ptlos ao :f11teho] menor
de nossa tprra. llrpsidido <!_ne foi, entre ou

tros'. �or O!'l1l11Mo Sousa, Orl�l1do Tej"'ll:eira,
J41;10 Sllv�. P�ilrl) P�,ulo M�ch�ifo. Valmor'
Pereira. Milton Farj�s, Adernar Vil'Íra.

O n....mpjro título cmumist�do DelI} Tm:
premila O�I';�l foi o 'rornPlo Am�,rlor Cl�s
�j�fa de 193Q QUP reuniu n�:u=t!l men'os de 12
duhpilOl. a salwr' ,T111n-reJl�� Of;,';<:ll �refJn1l4-
tuo. Meyer� Tplpfônica� Ohrps PÚ"�lcas. D�
p�,rt�1T1pnto de �p{!ile� TeilOlou1"o! P�nitpndá
ria. Hoellcke. A Ga'7.eta e ilois outros cuios
nomes nÃo nos vem à memoria neste mo-

. mento. ' S3!!TOU-Se c3mne�o o lmDr-ensa com

a 'SPIY11;ntp prn�;np' Fp...rr�ir!l,� Fnn�p":l p T ,Slll
Tn� .41"",,1.10. �r...1.-1pmo;,T p TI\:;n "'�hn' Qnh�.c;;
�;I\, t1n,:r;nlUl. ��nl nlhTP;l"�, pnifl"1' Ppnlo p

()rlp..,t1o. DM ;AO'!lilnTP� ql'h""!l �"'�"!l� dois
,�(\Dn"nR,m nR Tm'llTPnSa n�l";ql· p,..J-ro Pqu-
lo e �,:t"do Tehreira, João Silva veio a fa
lecer há noueoS 8nos,'

Aml sell� ti'n"q�01'PS e Rh'Q1C:: il1 tnrCl!il
os n()s�os enmDrimentos nelo tran�cu c::o tl"-
data, fàzenoo votos crescentes de prosperida
des�

� talando de (adeifel 000
� .pd&�_

iá é costume

fútebol,
acompanhem de perto �s jogadas .'
por outro' bdo; . dá podl?res nos,

marcarem; den

Não têm a mínima diferença

de nossos árbitu"os'·e; pelo 'con

trário; "são pesadões; e o qUe se

nota é que nã'o C{)Trem atras

das jogadas; nem tampOu'Co

dão a minima atenção aos at ,e

tas·; nem 'Biquer para advertir.

Vemos n<Os árbitro3 nacionais
e às vezeS a imprensa exige; (lUe

corram mais; que aclomnanhem
os lan�es; qúandlo; na ve,rdade
às vézes; em "peladás" isto é

.

ne�3sáriO.

Armando Marques e multos

outros párecem estar dentro dO

campo di6pt:«ando Uma corr!da
de 400 metros rasos', Se a. leI

exige bom prepal'o físico t\OF me

diadores das partida3:;para que

auX1!ia'l.·�s para

trO, da lei; as faltas dçsperCe
bidas pelo apitador .

Os impedimentoõ;, jogad:ns

que eXigem a máxima atençãO

dos árbitros; si'i'o justamente as

faltas que mais são marcadas

pelos auxiliares; já qUe 3uas fun

ções são mais propriamente es

sas: bola fora e impedimentos,
A atençijo do árbitro em bem

con'ç!uzir' Uma partida de f"{toc

boI; notadamente nos lances de

área que geram mais dúvida'õ e

. l.'e�amações; deve eStar :volta
da justamente para poder anali

sar e julgar ràpida,nente a in,te",

o;+io Ou nã>6 da pepalidade; que

é na regra de futebol o maior

castigo paTa uma et:-..ipe, No

mais; :J.lotadamente qUando refe

rem os. árbitros çlássicos �nter

nacio�aÍ3 ou �o�Os de seleções

onde rêina geralPlente ° maior

cavalheirismfO; ,�9nde im'Pera

a classe � a :t§�JC{l'; � árhit,ros

têm se�� trapalhos facilitad!os
e se saem muito bem; a não ser

qUe êleo próprios' queiram com

pliclli" as coisaS. Dai condluo

que tanto h�landeses; franceses
chibmo.s; peruanos ou OS já fa

mOsOs ingie3e; ap�tam tã,o beln

'011 tão �al como oS nossos bl'a

silei.ros; eejam êle!l do Rio; São
.

Paulo; Santa Catarina e me.

Il\a do �Í! l!lng-!nquo interi{)r

JIiOi-s t9,4Q,; :c:oJab�do �[.lei8
,a�egdj) 'ntlli'PrjltJlr· ap regras

:!f,

são igua-is; merecendo; é lógico
rnai�<'e. 'louvores os ql,e apitam
as mais., deCisivas partid!aõ e

mais importan.tes; se bem; que

as mais .dificei s C. mais' Cheias
de ca;;.os são aquelas que são me

tOClOS ,-os croníatas e comentaris

tas- de- futebol à. conclusão "de

que .embora 'vencêssemos" POa." 5

X 1;
,

o. es{!ore deu' a impre",ão
de qU,e 'Jogam'aS fádil e J�og�ram
maIos bl',itâniéos.

'Tal não sucedeu' porém; pois'
se jogamos b.em no período final

ou me�hO;r se pelé jogou exCep

Clonalmente bell); arrancandCl

de Um minguadO 1 x O para o

estriPendo placar,! d� 5x 1; '1

verdade é que fizemos um pri
mei,ro' �pO a�a,nhado;, com JU

Unho e !tinaldo mal;. com Ger_

son e Dia3 p'ell'didos' na meia can

cha•.

Os britânicos; não atuaram

mal; esta é a verdale, Jogaram
dO p:in,cípio ao fim; dentro do

meSmO
.

sistema de jôgo; como

dOS pioneiros do

'!õ'';;L''n''.'.'t.o: o que sUil'preendeu
a '�s·foi,a evolução; para me

lhor; do futeboi inglê3; tão ape

gado a sistema ,defensi'Vos; On

de p.ontlficj;vam atletas dUros

Sem mobilidade; sem v�lOcidad:e
alg,vna; jogando dentro de Ve-

.

lhn� sistemas do rijo futebol eU'

l:0peu. O time jnglês,jogou qUa

se ,vcio Lf.mf>Q 'na base d.e ve]<o

cidade; aparecendo em destaque
,

dois ext.remas rápidos e com am

pIo domínio �a bola; al'man�o
aS jogadas pelas extl'l'maS; e só

não conseguindo res�ltado me..,,_
Thor: dada a fenomenal pe':frOl"
mance cumprida pela nos�a defe

,

sa,

A golea04a sofrida jJ,ela seleção
da Inglaterra; deveu-se mais

a tél1nica de Pelé; às suaS ar:çan

cada.s e o 'seu SenSQ de penetra
ção; ç.eiXa!ldo estática a defen6i

va inglesa. •

GerSOn; Um caso a parte dono

de exuberante futebol; tenta

imitar Didi; jogand!O parado;
mas fal,tando aquela pecUlarleida
de de Pid,i; qge .estLcav!J a,6 b9-\o
la. na frente; Com pe"feicão, O

meio de campo brasileiro não'

estev.e bePl; aS,sim como Julinho

foi apagadO e Joel foi vacilante

às vêflle!i;

De um modei geral;' o resulta
do de 5 x .1 foi p-ara o futebol
brasileiro um grande resultado;
,já q,{e' ficou meio de3moraltza

do ''Por ocasião da ú,1hma eXcur.

(Cont. na 7.· pá.g.)

J�'LOnanOpOJ.lg lUI [j /U}G4 ',';.<

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F: A'VILA .; ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BÇ>RTOLUZZI

-

'ABELARDO ABRAHAM

nar d�s partid1ls pe]-o Clertame
estadual; saindo c4, "bordere

atlX' uma cota fixa para Os clu

bes ,

glonal; _·colocarâ fren� a fre�
t,� o.JêlU. ra�(i.ü X ALJel.Jl�O.

Não hnvejá Torneio Iuioio

para o ,!fel'tamr regional.Lo Jogo ,
•

Cam�eão· �â liga HllImenauerse
massacra�o PCIO MarcUio 8xl

AnrO'Veitanclo a folga qUe cOn

cedeu a tabela do 'l!Jrtame, esta
estádio "Hercílio Luz". Atuan

do de forma desenvOlta a equí
pe mal'cilista suplanto» com re

2JLP'
VascO da Gama 1 x .olaria 1

Flame'ngo 1 x 'Campo Grande 1

Bangú 1 x Maà�lreira 1

40, lugar - Portuguêsa; S, �

tóvâ o: Madureira; Olaria e Cam

po Grande Com 3 p,p.

50, lUgar .- BOllSllcesSo com 4

A COLOCAÇÃO p,j)

O atacante GQia, em conversa com a

reportagem, confirmou o noticiário de que
havia renovado seu compromisso com o São
Paul,orFütebol Clube, éo� vistas a temprada
de 1964.

x x x

O
. presidente do Comerciário, de\ Cri

ciúma. que se encontra em'São Paulo, em

busca ,de reforços para a equipe 'criciurrieJ.1-
-

se, conseguiu 'na-Várzea, três bons jogadores
'que deverão' ser testados nos próximos' dias
peI�{.clube azul e branco de C�iciúma.

.......$.# ..

x x 'x

A .. diretaria do 'Palmeiras enviou o seu

próprio treinador Lúcio Fleck da Rosa até
o Rio Gránde do' Sul. com a incubência" de
cotratar o porteiro Hélio, ex integrante do
Cemercíário. Portuguêsa de Desportos, e

MetropoI, atualmente no Internacional.

x x x

Segundo notícias oriundas de Blume
J'l:m.' <> treinanor Adlld VidaI. 'do Grêmio
Esnortivo Olímpico; poderá solicitar demissão
do cargo que vem ocu�ando com destaque,
tendo em vista os atritos com atletas.

Recente:rp.ente o treinador foi ameaça
do ,de agressão pelo jogador Jaca.

Anteriormente Rodrigues, empenhou-se
em Juta carporal com o treinador.

Como se nota, alguma COIsa não
l?em n� Olím�ico�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FRANGOFORTE. 9 - Uma tes

ternunha disse perante 'o tribu
\

de crimes de gUerra das, A1ema
'Ilha Ocid�nt"l; que os nazistas

.. "."; _' '{

utiliza�am :n Carne dos pri,;io1l'l'i
e'Xe1!\rtados' 'em l\.Uschwítv cOmo

f�rtllizante5 para o solo. Ates
-temunha: ,; Dr. Jmri Goenczi;

,
I

VIENTAINE; 9. - Um heHcóp
tero. norte.,.americ,\tno pousou

na regiilO central de LatO,; em

poder' dos comunIstas; e recolheu

o segundo dos d�i pilotos esta

dunídenses cujos nvíões furam

abatidos sábado e domingo .pela
mtilhaj-ia do Pathet Lao. Densas

pr€�QU' d4-elarflç'õ� no jU'lga
mente de 22 eX-OfiCiais e guar

"lCitty Hawk' surto no mar da

China,

Seu aparelh'u foi atinrr.ido
quando ��C!"�ta,'a" o�trps caças

• ....

mvesso de Bornéu
KUALA LUMPUR; 9 - O ,de. enviar tropas a território .

ram pára uma conferência de

Prtmeí ro-Min istj-o Tunku Ab- malásio ',em. Bornéu no momento cúprila em T0quiO' Rahman dis

'ctuI Rahm a n aCUsou a Indonésia "'0 em .9ue"ambo·s Os países se prepa· '3e que 11m grande número de

Heli(óptero ré(ol'h'eu Piloto abati·
do No 'Laos

.

camadas d.e nuvens prejud'ca- que O hehcopj.euo rec01\1eu o co

rum a' bllsC*, de ,outro r.iJ0to. mandante Doyle W, Lyrin; pilo
Um porta-voz da Embaixada nor to de Um caça a jato "Crusader"

te-ameriCana nesta capital disse .levan ão .. 0 para o ,pOrtlj-aviões
------------�----_.�----�--�---------------------------------------'

\

A Malisi�i»denuncia
i I

Iud cnésio trg,val'anl \]m� 'h.,+..,lh::t.

no' Estado malásio' de, Sabahj . e
depois fugiram vara ao>

Dinheiro
LGr':DRRS (BNS) - o jor-

I

nal "Time.," desta 'cidadé, pu-

hlicou na sua ed;ção de -- de

maio ° editorial '3eguinte, inti
tulado "Dinheir" par:1 a Amé

rica Latillll.�'

Diz n conceituadO orgão,
imçl'CTlsa _lOndrina: "A resoluta

"""mpanha paJ':! envolver a gu_

1:opa mais íntimamente, 110 de

senvolvimento eCOnômico da A

mérica do Sul está começandlo
-.

a prodllzi" frutos,

final do Grupo

.
de DesenVOlvimento da Com",:"
nidlldc Atlântica para a Amé

rica Latina, ·1Sj,·Ltdo há (Pis anOs

pelos parlumentares da OTAN,
ern incquívo:as palavra3 de a

pôio defen dilo a formaç,ão de

uma granele companhia para ca

l1nlizar os investimentoS pri.va
aos para a Amél'ica (:I� Sul.

A propostajá é 1roje mais._
, do qUe "'m"- pianta de estudos.

Urn.a !Jequena cOmissão, sob

a pre3idênCi-a conjunta do'Vlcc

Presidente da Stat:cl,d Oi1 COl11-

pany NeW Jersey e do Vice

Presidente, seleci..onando· os le:u&
.diretores, e convocando lOs par

ticipantes industriais,

A idéia é a de reunir. ,100

1l:1'ande:5 firmas dos 'Êstados'
Unidos, CaÍmdá, Europa c .Ja

'pilo e faze)' '('�m Ql1e cQntribll'•.
ain com cêrca de 40 milhões de·

d'õ!ares de capital, atrair tam·

bálll outros 40 milhões de dola

l'es 1';ca1111ente na Améric!a do

Sul, e mais J �O ll1'i1hões em

emprésti mOs,
O dinheiro seria empreg;:ld)

e111 11ll1� \'arieclacle de projet03

, .

para a ,América Latina
indUstriais priva_elos em todo o .A ã1;u:11 Lentat'Íva de' form"-.· p'orcionará a Sua pl'opria prote-

',"I
Continente."

C�1l tillua ° e(litoú"list,,:

da'

projeto, desde o iniício. contou
com apoio das pri<'finj}'ais ins

titUiçr€s internaclonais, entre

a3 quais a O,E.C.D., o Banco

Mundial, a OrganizaçãO dos

Estados Americanos e do Banco,
Inter-Americano de Desenvol-
,,; 111 en to.

Na segunOo faSe, que agora

está r'::>n\1fllindo, o projeto rece,
bct:l a opoi� ,te banqueiros e

illdllstriais privadOS.
hto é impOrtante, pOl'quan-

-to seu caráter ll).lIlti·.nacional

�alvez seja seU pri:;inpal "tivo

político.
'

�j ·rnd;' obter no set0l' priva
do -o qUe o BanCo Mundial sem-

1)1"0 Qa>nsel2'Uiu óbtf:" no setOr

público. - a independên�ia de

qun]9u�� -�"Ú� r�n part-i(;u!ar .. �
_

.As v(lnt.�g'ens, por cOll.Segqinte.
são muito Clara:.;.

.

o� obstáculos d�em ser

jg;,almente identificados desde

o iní 'l'o para qUe algo de Con

c'rcto "re$Ult� d>" plano."
.

E onclui O jornal: "Se a EU

ropa mOstrou-se lenta em. retor

nar a América do Sul desde a

gll.erra (e êste é d03 motivos,

para encorajar agora o plano),
a.,\ causas "devem ser procuradas
tanto na A..mfrica d'o Sul quan-

politica, aSA instabilidade
to na Europ'a;

encampações de firmas pil'iva
das e a inflação desControlada

difí�ilmente poderiam ter El3ti

m'ulado. os investimentos pri-

vados.

"O

lar ti.nl esquena l11Lill,t'ar Oe se

guro, Sob Os auspíCios do BantO

Mundial, para eniretar ús pro

blemas da3 encampações cons

titui importante passo na dire

ção coneta.

Uma pequena mudanç.a n0

<l ma de in\'estimentos Su)-".

nlel'Ícano traria gran��t'3 re

COmpensas em' um c'�lltinell'te
tão nece3sitado de grande de-

ção e, (lO 111CS!110 ten1po; educa
rá O� gOV1'l1oS :;ul an1eTicanos
nas operações iniciativa priva
dlt,

Flá todos OS motivos pora eS

perar que a natqreza multi-na

c}cnal da n',1va companhia pro'- senvoJ;vimento

Hesapareciúo Oficiai Inums
N I C o S I A, - 9 (V. A.) - o co

manqo das forças da ONl} em Chipre anun

ciou hoje qU,e um major britânico, que atua

va como elemento de ligação entre as Nações
Unidas e a comunidade ,turca de Chipre, está'
desaparecido. Um porta-voz.o comando da
ONU esclareceu ,que o tnettcioIutdo.oficiãt'bri-'
tanico, �ajor Edward Macey, foi visto

-

pela
últiril"á vez na tarde de ontem, na sed� da Vl-.

ce-presidencia, onde mant.eve uma entrevista

com o lider, da comunidad,:; turca, Fazil Kut
chuk.

Desde então, o comando da ONU não

tem,noticias do major nem do motorista de

seu automovel.
Veterano das forcas britanicas em Chi

pre, Macey fala. fluentemente grego e turco.

Há a.lgmr�� �emanas era alvo de uma violen-
. ta campadla. de .im_rrensa dos cipriotas gre

gos, os quais sustentam aue o oficial é agente
do "Intelligence Service" e inspira os edito

riais de ataque ao presidente Ma.karios pu

bJicados peja imprensa cipriota turca.

Salas cje For

I,

..

m;ca

Mêlo Paul'istc]

i.

Jerônimo COle,lho, 5 I
' Telefone 341

'�
1
1

perseguielc:s por fôrçds de" se.g'lI-
·

ian çu, Um mdásio :fo� 'morto ".'.

das; aC'l!\Sa.dos de -terem partici
pado no' extermínio de aproxi

em missão de l"e�Onheclmento
a pedido do Primeirc-Minlstro

neutral ls+a Sllvana Fuma,

Em Via .h n jton inrormoü-se

norjc-nrn r ican os

que '�C:I-@ra�n sôhre 'o Laos .tê.!:TI.

orclen.g p:al'fI G" 3pa� ar cont��a' in'�
talações .mtlf tares 'comunisks "a '

fim' de �rokger OS aviõ�s : <ie .

reor:lhec,irnento, Revelou-.se, ,

". , '

tal}' "<'Di iQ;�le os dois caças _ que

El'nbol'a. o .Pr':':J�lci��o-nl�:_l·ist�o
�

d'cse�VO�V,�1n 11100 qUl.ôm�.tt03
nã·" d;s_esse que:a 'c,on�e, [:n�I" hcrá i·s .- foram ,dl"t,c!Og pelo
Seria C.ElnCç.l3.�a� ,U1'!111 fant�. do f:jp;o' .(i�t·s

..

batcrin:; alltiaércas. .a�to
GOvêrn o cleç�arou: "Essa nova n: ãhr:qs"

.

�. tavez 111etralhadorãs

têrmo

qualquer tipo <1:3 esperança de

ql�) a Indonésia tr �"alha"se' sin
CCl'an1ente enl beneíicio de 1l1na

solução pa:ífica da � ise;. J!;1h

ntan disse qUe até que se ordell�
lheiras indonésia; serão· conside

rncla3 intrUSas e t,?tadas de

a retirada; as fÔl ças guerri
acôrd,1 Com isso. Unl' ]i>orta-vo:<
da Chancelaria �.f�rnou qUe fOi

enviada uma nota urgente
, Filipinas pedindo' que ê.sse paí.

Solicpte rrma exp�.iC"çãO !iO Presi

dente Sukarno sôb, e a3 110vas

Sôbre O assunto; a Chan"ela

ria filie. ina clivulg�u uni comuni

cado, di;,endo qUe Os guerrilhei
ros ind.1nés;03 começ,rão � reÚ

rar.se ., no, te de BOrnéu e do'

Sara\vak hoje: �€'gUlldo asse2.'u

rOll o Presidente indOnésio Su

kal'no,

WASHINGTON; !J' - O Depar-

tal1l�nto de insinuou

às

qt l� G:j Estados Unidos est,a'i:lll1

clispoS�0<) a stlsp<::nder seUs vô9s

de reconhecimento sôbre o Laos

Caso fôs3e 'rermõtido à Comissão

InternaC":Jnal ria Contrôle iisca

liz"r os movimentos 'comunistas
nn estratégiCa regiãO cen traI do

J.·,cs, l\,i.chard L PhilipS; por�"

Vu�� do Depart�lJnentO; reCUSQU

se de dar a e:;sa ve�'são um C,'" Tá

ter de afirmatiVa 'catego'rirl1; .

qualificanclo-a de questilo hipo

tética, Ob,ervou; p'nrém; qUe

os vos fOl'an1 iniciac1t)s uniCa

mente porque a Comissilo de

Contrô1e não pode c,�l)p:ir SU?S

fun�ões; conforme r·revia o acôr

do firmado em Genebra sôbre. a

neutralidade do L�lD3; em 1962

Fl'is::u qu.-:" oS vôos prOsseguirão
- ...!

el1'111"nto fÔl'em n:fcessários,
'

..

--.;_/ õ-

�ano BrH,ânko, para Combater o De
créscimo das Rendas das Exporta

cões dos Sub-o.asenvolvidos
,

LONDRES (BNS) -'A economia dos

países em desenvolvimento� estará menos ex..;.

posta a perburbações .causadas pela baixa de

preço dós !lrodutos básicos se as propostas
apresentadas pela Grã-Bretanha consegui
rem geral aceitação na conferência das Na

ções Unidas' sôtre Comércio e D�senvolvi·

mento, Q.ue ora se realiza eIl1 Genebra.
O �11ano encerra um modo Drático de

enfrentar problemas que deverá.
dá-1os aos\IJrincipais naÍses ricos (' in"'··; nu-

� -- -

merosos aspectos das propostas sôbre "finan-
ciamento compensatório" que o Dr. Raul

·

Prebisch submeteu' à conferência.

Em suma, propôs a Grã ..BTf::,tanha o es-

·

tabelecimento de um fundo eS21€cial, sob os

auspícios da Associação Internacional de De

senvolvimento, para proporcionar assistên
cia financeira em condicões muito favorá
veis aos países subdesenvOlvidos parp. en

frentar baixas' 'em suas rendas de .exporta
ção, oca�:onadas .!'Jor motivo alheios a seu

contrô�e, prejuizos êsses que, por inespera
dos, ameaçam transtornar seus pla�os de
desenvolvimento.

O fundo poderia ser composto de con

tribuições anuais, não reintegráveis, em di
visas conversíveis, principal ou totalmente
fornecídas 'pelos países desenvolvidos' parti
cipantes. Na prática,. seriam os países não

comunistas, já que os comunistas não parti
cinam de nenhum importante esquema mul
tilateral de ajuda.

re�0m.er:-

/

MAIORES RECURSOS DE AJUDA

N'a prática, o plano proporcionaria
uma nova afluência de ajuda multilateral,
estritamente destinada a um propósito esne

da], Os recursos anuais do fundo seriam 'li

mitados, dç modo que 'se ajustariam a seu

objeth�;o coricreto.

Bufef de 1,80
. Mesa Elastica - 1,80
6 cadeiras 'Esfofadas' pr f��i'ko

10 .pagamenfos de Cr$ 36,OüO.FO-
A' vista Cr$ 260.000,0.0

Modêlo Carioca
Bufet de 2,00 .

Mesa Elasfica ,- 1,80
6 cadeiras Esfofadas Plástico

10 pagamentos de Cr$ 38.000,00
A' vist.a Cr$ 280.000,00

Móveis' Cimo
. '

mad.amen+e quatro milhõe3 de
P�BOa.s em Auschwitz, fl'I�'",s
t�<ll:JlUnhas 'disseram 'que os

guardas campos de Concentração
corriam em motOCicleta';; em tôr

·nG) ctas .câmaras de g�ses; para

abafar os gritos das vítimas
em seU Intertor. Os se'tenciados

receblam ; eram Introd\Uzido'3 se

e; ante sua resistência; eram

introduzidos a cassetetes na Câ

mara. Depois; quando, COmeÇJl.

vam a ser ouvidos os gritos doa

condenados;
.

vários gqardhs pas "

savam a corer com suas motoci
cJetas e111 volta de edifiçio.

-----------

Falando de...
(.cont. da 6.. pág.) sel��o é a melhor; enquanbo

• são à Europa. Foi Um resulta das qUe nos 'visitaram; sem dü-

dÓ iu.ternacional de gran® va

lar; levando-se em c'Onta que

os' lng�eseS' vinham de 9 jogos
sem dcrrutas ; batendo advSná
rioa categnrizados por tôda a Eu

rapa ..

J'á 'no domingo; Portugal c .\1'

gentifra ·fjz·erq.111 umn partid'l
varzr-ana ; tal ,,, f'ltebo.l qUe apre

se!llial'alll; co�� raTas jogadas

de· ln-i lho-; �';il":nd0 o: esp<:tá�"lo
1. '�, ,'o

•

p.e�!l::fibra: e C?1111:\ath·idade. Por

t�lG"al ar·l'çS�ll,to�',.':s.e muito mal

rro atn que e na defesa; e os Ar

g�:nt�nos ��:·all.� ,���n�.�pt"ad')' dfn
tio da .c,n h\li b�·ilh. ncl:' i--divi

dl1almente.- al"un's 'ntldas, rela

c\�3se" interna���.na.J... Pela )1l'i

�telr� apr��enta�ão,:da, 4 equi

ptS;
,

não resta ·.dl;vída de que

ernbora feita. as ,pressas a nossa

vidas a seleção ingIe sa ;
: é a mais

perfei+a ; a.' mais bem treinada

c
a mais' cheias ele valores. Co

mo teste para os' .preparntivos
da _Tc,'ça tio Mundo ; valeu muit->

a inlc;"tiva d'a CBD e a renda

reso: tl: de ·105 m ilhões de CXUJ

z.ei r-os 'n1\O 'foi u!.hapa.ssa.da mais

a.nda ; devido o' .,rtevado preço

dos ing're�os;' pois apenas 80

mil pessoas foram a . campo;

qmj,ncÍ.o Q re�oi'd de públiCo nãO
foi. quebrado já 9ue anda pela
casa ele: 150 ,}),il:: pessoas, Sem

àúvi(la�' se remos OS campeões
"',

'

•. r, _:'
',. ,._

da Tr.ça, gas :Nações; mais pela

indiy�dl!aliaade ele pelé e aigun.

seus, c!,,,j'pariheitos; do qUe

pl'õp�iaJ1) ente· sc1eção qUe Somo';'

;;('js rC�ta nl�1it.o c lnuito a fa

·zer.

Apartamentos e Salas
ALUGA-SE

Alugam-se apartarnent.:::s e salas, recem
construidos, à rua Dr. Fúlvio Aducci, n. 992
(rua principal), 110 Estreito. Tratar com o

Dr. Manoel Cordeiro, pelo telefone 3798., OI}
no es.critório à rua Tenente Silveira, 28 -

"obrado, das 8 às 11 horas.

--�_.-

j]t")O,....T'r,
...

' ,4
lt ' i L••ri

OLHOS
liS,"! ócu!QS

'

bem odC!pit.:dcs

atendemos com exandõo

suo receito de óCl�105

ÓTICA ESPEC!AUZA�"

MODERNO LABORATO�
•

DR.' Sebasi�ão Moura
CIRURGIÃO-DENTISTA

.

Clínica Diurna e Nvturnt:i

ExDen.tista ao Seminário Camiliano Pio xn
de S. Paulo

Tratamento Indolor pela AltLl Rotação
Prótese

HORARIO: Das 8.30 às 11,30 e .das
14 às 20.:30

Rua: Nunes Machado, 7 Esq. João Pinto

41""11'-

,.

PROGF<AMA DO MES'
PROGRAMA DO MÊ� DE JUNHO
Dia 10 - Chá da Faculdade de Direito'
Dia 13 Festa Junina na Sede Bal-

nearia. , �,,!,j
Dia 14 -,' Encontro dos Brotinhos
Dia 16 -. Cinema
Dia 17 - Chá da F(il:uldade de Direita
Dia 20 - Reuniãb D�nçante
Dia 21 --- Reunião Dançante
Dia 23 - Cinema
Dia 24 --- Chá Dançante da Faeuldáde

'

de Direito
Dia 27 - Festa Jun'na do Clube
Dia 30 .- Cinema.
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Secretário de Segurança
em Angelina

o Secretário da Seguran
ça Pública, CéI. Danilo

Klaes, inspecionou em data
de' ontem, a delegacia de

policia do município de An

gelina.
UEPRElô;l<:NTAÇAO

o Major Alínor José Ru

thes, à disposição do Gabi-

PC funcionava em Mato Grosso

BRASíLIA, 9 (OE) - O sidência da República, con
Presidente Castelo Branco ,f�rmou a ida do chefe, ria
chegou esta manhã ao Palá- 'Nação a Fortaleza rio dia
cio do Planalto por volta 23. ü regresso, está previs
das 10 horas, passando a to par,"t (J dia �'i. No dia 2, o
despach8,r com o .chefe da Marecl1al Castelo Branco,
Casa .Civil, 'Ministro Luis visitará a Bahia, a convite
Viana. O cerimonial da Pre- do Governador Lornantc

. Júnior.

Uma 'parte da UDN catarinense,' s.ob os

risos gozadores dá .outra, a.o c.onhecer .os re··

sultad.os de umás pesquisa� do Ib.ope, res.ol
veu el�igir o sr. Nils.on Bender, pacat.o ve-

.

read.or em J.oinville, ,em seu candidat.o ao

g.ovêrno do Estad.o..
Malvada c.om.o é, 2 ly.lOSCA AZUL fez

.

o resto; .0 m.oco enfeitou logo .o pávã.o e' saiu
pela aí, sem gramática e sem dici.onári.o. En·
'quanto iss.o, AS RELAÇÕES PÚBLICAS
da emprêsa de que é diretor c.omercial da
nava-se em pagar caro registr.os civis, para
efeHos eleitorais - d.ocument.os p.or lei gra
tuit.os e que send.o'pag.os devem cheirar c.or

rupçã.o . � Fato já denunciad.o.
Ag.ora, .ontem, o candidat.o das, pira

nhas, pelas piranhas e pára as piranhas, em'
.

termos primári.os;' que lhes sã.o os. únicos,
deit�u pensamento sôbre o mandato que .o

governador Cels.o Ram.oS colheu d.o p.ovo
.

Melli.or andaria o sr. Bender se se c.on-

centrasse n.o seu empreg.o, fi evitasse que .o

sr. Procnrado:r Regional da R(�pública· em

Santa Catarina tivesse tant.o trabalh.o' c.om

as sónega�ões de imp.ostos à União, como, �e
,

yê das promo�ões <!_ue tem feit.o -. pllbli�fl-'
'das no Diário ruicia� d.o Estad.o de 29 de
maio ú1t�íln.

:Pelo f:_Ue ali se lê.
OI" está cor

o seu mandáto de dI�
perigo., ..

- URSS acusa: Satélites desE. U. A. '

�i
__ �;

estão fazendo ,espionagem
I MOSCOU � 9 (DEl - O 'Ministério
de Defesa da' União Soviética, acusou hoje
os EE. U.U. de operar satélites e uma rede
de pontos de rádio-escuta e radar, para e3-

piar: as instalações militares e espaciais dos
russos. O jornal Estrêla Vermelha, diz que
os EE.UU. lançaram várics satélites êstc
ano 'com o mais estrito segredo, sem indica-,

.

ção da hora, do lançamento, propósito é ór-
bita.

'

iJ�Es:J.AD-O
o lUIS AHTlGO illllJlJO DE SANTA CATARINA" •-� ..

Florianópolis, (Quarta·Feira), 10 de Junho de 1964

Mourão na

Guanabara

maiores informações sôbre

o espaço reservado a expo

sição daquele' país na Expo-

SAO PAULO, 9 (OE) - O
Gal. Mourão Filho, seguiu
'esta tarde para a Guanaba
ra, depois de 'permanecer
uma semana na' capital pau
listá, onde foi alvo de nu
merosas homenagens, e

manteve conferência reser

vada com o Gov. Adhemar
de Barros.

Câmara Júnior vai promover
Exposição .Internacional

...

II t .
-

p d P' Amigos com a A reunião" presidida pelo sição a ser realizada ,em'US I aço�s. e alses,. "
.

'Dr. Antônio Grillo, compa- nossa Capital; expedienteparticipação dos Estados Umdos, Itália e Re- receram todos os membros das Câmaras íuníors de São
, bli a Feder�l da Alemanha é a próxima do Conselho Diretor, sendo Paulo, �rasília,\ Belo Ho�i-pU C

.

" ,.' ,

., debatidos ainda, entre ou- zonte, sobre a Convençaopromoção da Camara Jumor de· Florianópo- tros assuntos a X Conven- Nacional.
,

.

lis, cujo Conselho Diretor esteve reunido na ção Nacional de Câmaras O Conselho Diretor apro-
Júníors, que será realizada vou moções a serem envia-tarde de ontem, a fim de tratar de várias ma-

'f f" d C das ao 'conclave da autoria'-1
em R.ccn::;. o o ICIO o on-

térias do interêsse do juniorismo. sulado da República Fede- da Câmara Júnior de Floria-
ral da Alemanha solicitando nópolis, entre as quais, uma

que.propõe o nome do. pre
sidente John Kennedy para
Patrono da Convenção.

listão vem aí nas, próximas horas
nete do Secretário da Segu- RIO _,_. 9 (OE) - Aguarda-se para as .

rança Pública" representou
próximas horas a divulgação de nova lis_tao titular da Pasta, Cél. Daní-

d PEQUIM, 9 (OE) _ "Aslo Klaes, nas solenidades com nomes de pessoas ,cujos man atos serao .

consultas que alguns embaide instalação da agência cassados e suspensos seus direitos políticos -.
,
xadores realizam em Vieta-local do Banco de Desenvol- -

deverá IEsta relação de nomes, que evera s�r a u - ne. acêrca do problema dovimento do Extremo Sul.
Láos, são ilegais e inúteis".r�, tima, conterá cêrca dei 600 norp.es. Só' a Co-
São declarações do Govêr

missão Geral de Investigações; apontou ao rio chinês, Frisa que os dois

Conselho de Segurança Nacional cêrca eh. co-presidentes da conterên-
u '5 cia, não estão autorizados a

500 nomes que deverão ser punidos, com organizar as referidas con-

perda d� direitos políticos. sultas.

no d:i?esend:, ����dent�d��:i:�ã�a��:nv1p' pr-o�m'
.

o-v-e-r�mpanha de rep r·e··ss a-o Nov.ecenfas pessoas detidas

tGarlods'seo,Inovaesdteigs"'larçaõmese'ntao�ird�oeulemC!ueentoemscoMmautf'_U -. ,'.' ..' {i,u ....• ,'... ".
.

,

' no Estado do Rio
.;::

d
""

I'
Niteroi - 9 (OE) - Cêrca de novecentas pes-

��t��n���n::�n!�vr�:::;:�,ooc�����:l m�_�,� 'a DleDores que ... Irluem veltu os·· ���er��â�e;;!:::r ��fl����� ��Ii�i�-:'il��;partido comunista. Acrescentou o oficial· [I .

',' sob acusação de atividades subversivas ou.

1 - .
. . .

'

, " T D' t . d Como fruto .dc trabalho que não permitam que seus
It'

.que a rmp antaçao comumsta nos meios mi- O CeI, Piraguay avares, Ire ar 9.
intenso ,desenvolvido, vá- filhos. menores. ou pessoas crime de corrupção. Av Secretaria de Segu-litares, era praticamente nula. A fragilida-' Diretoria, de Veículos e Trânsito Público ini- rios menore,s foram detid?s -_. " , .

.

rança ntlminense, pediu ao Governadord d· tr t·
.

d' f, M' h l' bc
.

h < t ld d
.

manha pelas 'autorIdades do trãn- que nao estejam ,habIlIta-.
I T

. -
e a es lU ura, comunista, .isse o I arec a CIOU em oa ora .nes a cic a e, a· ca

.

p sito, sendo os veículos con- das dirijam automóveis. Pau o orres, maior prazo para -que as co-Taurino, revelada' pelo seu rápido desbara- de repressão a menores dirigindo veículos duzidos para a D.V.T.P.
r.,

'.

missões de inquérito terminem- suas tarefas.'. .

.

,

Os infratores, bem . como
1I IÍ"iII IIIII__!!!!!I!!I__!!I!!!!!JI!IIIl!l!l""._&._.lIil!Dl!llll!lh11111_111_••••�

tamento mostra como uma mInorIa susten-
. auto-motores..

os seus pais, que compare: '-'2 • & 2S2 __,=,�. � .i!L�. � _

__

fava eameaçava a grande maioria. Uma equipe mista, composta de Inspe- ceram a DVTP foram atua- "Rio;' 8 (OE) '_. Fontes do Mínistéríu da Guerra des----..;...._.---

tores de Trânsito e soldados da Polícia Mili- dos.
.

d) âb d '!t' mentire..m,; que.o ..
Exército Nacional tivesse recebido or ens,"

'

Castelo vai a Bahia tar (Pelotão de Trânsito, sa à o u Imo, Naquela oportunidade, o -,�. - •
r, '

em: vários pontos da cidade e do Estreito, Cél. Piraguay Tavares enca- ele "lJronHdão ..Ao.•..,:... '..m"esmo tempo", as fi., e, sm.18...S fontes doe.smen-receu a colaboração dos se- - [

1 1- dexerceu severa fiscalização. nhores pais, no sentido de ",ti�m.fi e�1�1Piítj�\le qualquer, f'cr��wjios ''ti'liOS �sca OêS. �
IRA, ((' va{'ag'" ir�'na esta(a�o fl-o'�-= �Êx�rcHo"jrt�livada pelas'cas$)lçõfts e suspensoes.de duel-

_,
• los politicas. .

'

. .

resti I de Rancho Queimado C�20" mJ1!i!··s·SI·a-,O·" $d�b.ale as&peêtõsEm convemo recentemen-
te firmado entre o IRASC �

Mais ,subvencões para d"- d
-

A
'

Iria��s:�lii::ã�iC�:r:lst��el���� , - a pro ue,ao· . 9 r Ico ado que êsses dois órgãos .

as empresas aóreasdêem início a atividades de \.J Comissão composta dos
experimentação de espéeies BRASILIA, _._ 9 (V. A. ) � O presi- engenheiro�-agrônomos Cló-
florestais e produção de vis Deruiz Beduin, Secretá-
sementes na Estação Flo- dente da República 'aprovou decreto que re- rio da Sociedade Catarinen-
restaI de Rancho Queima- gulamenta a concessão do auxilio espe-cial e se de Engenheiros-Agrôno-
do, criada há pouco tempod' mos, Glauco Olinger, Dire-

e emergencia às empresas de transporte ae- ESCpor ato do sr. Celso Ramos.
_ tor Executivo da ACAR ,

ExIste uma área para ope- reo, disciplinando o pagamento' das subven- João Dem8,ría Cavallazzi
r8,ções com 354,664 metros ções' previstas no orçamento 'da República. Diretor-Técnico da Autar-
quadrados, cnde ,serão rea- quia _ UBL Projeto Gado

absorvidos pelos aumentos Tlizadas as experiências. O . Leiteiro e Dário avaresDetermina o ato que esse de tarif"ts autorizados ..convênio ainda assinala que Gonçalves, Delegado do Mi-.auxilio seja qualificado, em Prevê, finalmente, que no .

lt Gseja procedido orefloresta- .

nistério da Agncu ura; e-cada um dos exercíCios fis- corrente ano esse, auxilio' n I
'mento ,em várias ::í,reas da-, neral Veiga Lima, ue egacIacais 'levando-se em conta os será rateadÇ> entre , as em- SUPR'A' mque la região, e,: se preciso, - Estadual da e

.aumentos dos custos opera- 'presas de aviação, segundodeverá ser soIi:::itad'l a aju- Sant"t Catarina, esteve nocionais que, a J'úizo do go- criterio a ser fixado pelo .da de outros órgãos esta- dia quatro do corrente, Jun-verno, não tenham sido Ministerio da Aeronautica. .

1duais para o bom desempe- to com o dr. Luiz Gabne,
nho dos trabalhos.

ON Ih
Secret.ário da Agrícultura,

. I·U vai assistir me� or a e debateu aspéctos da ,agri-
cultura catarinense nos se-

Am,érica Latina, tores de produção, distribui-
ção, comercialização e prin

NAÇÕES UNIDAS, 9 (V,A.) tural de seus países respec- cipalmente previsão de sa
- O estabelecimento de um tivos, tais são os pontos que fras.
conselho consultivo para a figuram entre os projetos
industria' do papel na Ame- mais. significativos do pro
rica Latiná, um estudo dos . grama de assistência tecni
recursos hidraulicos no con- ca d8,s Nações Unidas, cita
tin�nte Iatino-."lmericano e 00S em um rclp.tório da se
um programA, de integração cretaria dO" assistência iee
dos indins dos Andes na nica, publicado ontem, do
vida social, economica e cul- mingo, na ONU.

o Problema
do Laos

-

Recentemente, no Palácio da Reitoria,
foi assinado o têrmo do contrato entre a Uni
versidade de Santa Catarina e a firma Esta
cas Franky Ltda_ para.execução das obras de
estaqueamento do terreno onde será erguida

. 'a Escola de 'Enger,lharia Industrial, no, Con
junto Universitário 'da Trindade.

Ao ato de assinatura do referido
de contrato compareceu o Magnífico
João Ferreira Lima, solenizando o início dos

. trabalhos'.
_

Segundo clausula do aludido
as obras de estaqueamento tem seu

previsto para ainda êste mês.

ti flagrante fixa um aspecto, da solenidade, quando o acadêmico Walmi� Silva, pre- .

sidcl'tc da �'E1JSC, assinava, como testemunha, o importante documento. vendo-se
ainría, além do l\'Iat.:'nífico Reitor e membros da Diretorta da FEUSC, os Drs,
Emmannel Campos, Chefe do Gabinete da Reitoria; Aloisio Blasi, Secretário Geral,
Ernany Bayer, dirctoi, de Assistência aos' estudantes e Josoé de Fortkamp, Diretor

do Material

Compete ainda ao IRASC

comparecer com a neces

sária verba pal;a a' fonna'

ç[i,o d'l estação florestal e

ainda aparelhar devidamen
te a organização�
O ato.de assinatura do

convênio foi procedido
-

pelo
Presidente do IRASC,

.

sr.

José Felippe Boabaid, e pelo -

Presidente da Associação'
Rural de Florianópolis, sr'.

Henrique Berenh"tusen.
---- .._----- .._-------

ROM'.\ Q (O") - r· 1 .' .. ' h· .

__,. J.YlH! '-'
. r,l, vIC o,nes, aranlZO e c �uva! regls

t.rados hoj.e em várias regiõe& da Hália, causaram morte e .

urstruição'. Várias povoações faram devastadas pór ciclo- .

nf!s: DeZellrRS' de pessoas ficaràn1 ferIdas pelas tormentas
.

':Tu'f"! 'a,ss0!ruú' o :wrte, dà}tália, desae os Alpes ao Adriaíico,'
esí�ang�iros... :'-,.."j," ..••__< ,'.i

Festa 'do
Chi'marrão
CANOINHAS, 9 (OE) -'

Dias :'.7, 28 e 29 do corrénte,
será realizada em Canoi
nhas, a l' Festa Nacional do,
Chimarrã.o, em prol da cons

trução do Ginásio de Es

portes, Do. I?rograma varia-'
díssimo, constam entre ou·

tros Gincana dl� motonetas,
'

baile regiol1"tlis1.a do Chi
['Ir1'ão, c;'qJo:SÍl;f'to de pintu

.

' ta a óleo, r<JciLai do ceral
.,�" cançirito�s;;; � O·:'.L�·C.;.�

- • ....:-...1.

Arcebispo de Pôrto Alegre:,
., <Manifesto dos ,Bispo� Feliz

, '

muito felizes na ,sua reda·PORTO ALEGRE, 9 (V.A.)
- Ó arcebispo Vicente She- ção. A citada mensagem não

rerr fal'lndo à imprensa an- tem meu nome nem o do

teoIltem, após deixar o hos- bispo Edmundo Kunz .

por·

pita) em que esteve reco-, que não estivemos presen
lhido· por varios meses, afir'c, teso D. Edmundo necessita·

m6u, a respeito do recente 'va de estar em Porto Ale- .

manifesto do episcopado gre 'para presidir a procis
brasileiro.: "Subscrevo·o'con' são do Corpo de Deus e eu

forme está publicado. AchO' em virtude de meu estado

que seus relatores foram

-------------------------��

de saude".

. Com a cassação' do mandato de se

nador e dos direitos politicas do candidato
do PSD, o sr. Carlos Lacerda, pela segunda
vez, perdeu a' última oportunidade de, ser

Presidente., .

,

c;;:;]/"&/{��:?
{'c�( .....
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