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MacHamara:
ra

RIO; 18 (OE)
mundo que .a

de Fidei Castro
no de Cuba, representa uma:

traição' ao povo cubano,
Juana Castro; irmã do dita
dor . comunista,

,

concedeu
entrevista coletiva.

.

C}' imo'

prensa' da Guanabara, Disse
'que Fictel le�ou' CUha"a' l·ui.

suficiente pa-
•

ao mesmo tempo
�r-�sson·-anijpà· ,entrega.·de
novos telefones em Brasilia

Presenea de 'fi�el é traição ao puv,
cubano 'aUrma·· a irmã do· ditador:

Afir·
.

na total, sob todos os as

presença , poetes, e SI:)U regíme, é .de .

no Govêr-
. corrupção, de morte' e .

de
destruição, De�larou mais
adiante- que de 70' a 80 polí
ticos povoam as prisões da .

ilha,' e são condenados, a

trabalhos forcados nas fa
zendas 'éoi�t:i:;f:lS" p_or' !;liscor
darem do regiine.:· iliuM

Reforma ·Banc'ária:,;;;.e;m "Andam,ento'
,

,

�
. '.:.' ,

'

BRASíLIA. 18 (OE). ,--;' -4 .. ·S,eguida·, encamínháda ti, co'

reda-ção final do projeto de missãó' de Justtca. SegUn�o
reforma bancária" ctcv�,r(l,:, :'se.jnfonna, .,p, -;projeto· pre
estar concluída }J,O!' 'uma !íô ·a criaçâó cfi:(Bal1co Cem
comissão' especial da, Càma- tral .com aproveítamento tia
ra Federal, nas proxrmas SU�OC;, e ,,<t ·1'ojeic,;f.;.::> do �1O
horas. ;;, matéria, será .' 'em nopõlto cambial.

-'.'
.

,."

,

RIO�' 18 (OE) - O CeI.
'Valdemar T-orolla.,: 6:1l;.(.\1'·
regado do. iq,q,uél'ito' polícíat
militar no' .:Mmlstêrio ela'

Justiça, pedíu hoje aos jOl',
- : na listas que .não mais oí-

seree tassern o suicídio do econo-
.

c. Ene,rt:la 11,.a Oãmara .l'e--". __ ,' mista Dllcrmando Melo do -

'. Naf.i'dmento. '0 �1el:úi da dcral, examinou ontem ' a
..

":.
.

�AlJ na' grande .guerra, ati, tarde ati .enl-cndaS'; çlo··Se-
RIO, 18 (OE) ---: O Minis- .relhar todas .as delegacias rou-se do 4" andar do edífí- dcncíal (Pl� propõe' altera ..

'

---.---..
-

.

térto- do. Trabalho, terá 1:e:·�iúp.1�jfi f' l1rifrooína-rá reu- -oío do Ministéri',_) . anue se çõee na lei que criou a
,

-'- A SUNAB � o Go�erno -,.
""'

ação uniform-e na .solução u'ões ,�"";:yli(,.t�i 'COJU os'-" '_', d tíd t
.

EletrobráS ,de Minas GeraIS, aSSIna- !lia- ,lUov. u .� ." •• .w., ......."NulU r{'UCtaJ;,J\r. J'h.tU-o Cà. tannede, i!�;lmma dados -tée- -

.� r�" "'.' ent'onL�ava elO enquuno .' .. , " '.. .', '
. ,. •. "'.' <,'

dos problemas SOCIaiS do ckle.:;ado;;; (lC 'Trapn'\liQ. ,pà-fa- se>a )uteva
.

.írre
'

i riMa.·' ,.:, ' ,.'. tão lla U�,rde. de. hOJe' um. mcos ilà 1lU\',� cCJ�tml. nà .presença do, t;9retor"úa )!;rICSSon '«!9 BrasU, .' ,', '

,

Brasil: Nêste sentido;
.

tra- 'áGI"J+il::;'plan�� 'dçcaçã�' -eoil- . 'ocQf�·i(laS oo';ói�na ;:;.� ,. ; -:'1: �,�icioq�" na "�0:}1:!iã.J,, �'ol};V'.�1:1i?;;.P�y�.l}f;:T�tr�� ',:.�.( ',.'.:.J, d· .7,,'; �. r}. �

:,S1'./,(ir'J'1�,d,o .::.':N�re ".-"",�, ,);�,,,�·:.;,,;:k::,,·,, -,��.���. } .. ..:�'.�,

tará iÍlic'ialmente 'de>reapa- jpnt�. 4' T . :��',l . '." 'te�Jn; (.'{� la: . '"
...

,,·,
.. t{���· '*L�'l!,.,�'��,J:t�ba�·..t'���OOi:l"��&<e��'��Z m ';ifttP", n "','lU--" ranl'1<'l0 'plano, (t�t''?t,OI de'3-

..
'

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

'

.....H: � ., •• ' .'_' .'"
. ':r� -' .,......... '.

. 2o!r'�àüOcimté.siIi'Ut· '01 {!_, fi'éllrn [Iõ �do. qu� rC1Jte, em Brasília, com 80 - tomatJca. o que 'trará g"i\,n.. sa obra c no respzctivII

CãSsãb'Oes' fâ':;�·nem'··· -:'., "n,.;" Clr···�:·:· �����a:eri=JlférmiCià' qQ" /����:��a����'�o %:.������ ������r�fii�� ��:���t�� �1r�i��ll��i��O�a��·��nl�:�!;J�k 61;1���\0��cpaL;t��;���to ��
.

q'
'

... ' .' ,

'.,:
"

,.', .::' .•
" :. '. "'.'�,

"

';;�'.' ,c;, _,
, 17' ' �R6llhl�P�":"à l}�ite pássi� :�r��;�J��Zn:ll:r��d�ta: p��b ';.�à�����: �.+r��;�:��t� ��

.

et=���i:&d·t����i::i�� '3��
.

��i�c:��n���:;õ:s d�oFt'i��� ,

�.'-�,"" t cem do M'étith' 'Militar' �::'��;�:e��º:le�� �t:.e��:� d�M�ge����_ �:;a�i�����!o.e c1����1:��:' Brasil centrar' COl�P01·3.- "SOI1 do Brasil

"
.' ,.. •.

"",
.

,

. capital' a:woVQu . prop�- monte temos a nota 11e nos de Brasillu,.. repreSC,l- OS PRECnS SERÃO MESMORIO, l8 (OE) -

,i 49 pes:---.------;-'----.-;..-�-_.....;..,_ ....:.....;._, ção nQ se11tido. de que se- que Juanita captro 11rbff:- ta,ntes da CONTEL' ,. I'\. .,...�
soas foram " ';JCciUic,las por

'.'

"
.

, Art':.t·S'·t·.B':"t· ",r."·a.. :,·'r··.;�m··:. ·'n·,O', "6',.o'·:Jp·'·:.·e· .. , ' jS; de.8e�1V()1v,1dii. ,,�. c�tn- rirá' hpje 110 AudiLõrio..ia Casa Militar da Presidência
.
UMA COISA NUBeA VISTA.

determinação do Presidente, a \i, U .

'Dalfha,' junto, '.as
.

au't9'r:ida- li'ederação' das lndústria& da
.
R�públl()a e. outras au"

'

O'UD'E''OU'A'NDO'd,a República, Marechal. PORTO ÀL:FtJR1::, 'la (,qIÇ) enCQritra�n"sõ" 'cri Farú(}y, des re�po�ã:�18. � pára
.

qú� uma conferência sôbre o toridade:;;, além, dé CJ:ü'cto-
•

"

' ft' •

.

e' •

Hmnberto de Alencar Cas- .;..... I?ivetso,s .i1rtistg,s da G� LoUta .JWdi::igues ' Grnnde sejam.. Córis,truidos pár- ,r�sime de Cuba, A irma res da EricsSon do 'Br'8Jsil, a
taló Bra�co, c}8: OrÇ1em 'do' qabar� f�r.·a� ,1�S!ldo� .

�!)1 ��LÓ, E�..1)'ÁvUa, ,qo���:' ques infantis nà.8
.

�ci�' dó", pl�iméiro ministto éu-. primeira €tapa da ,�111pha-
. Profess.ar R,ENA:TO. ·s·AR·B·.,0'SAMérltQ MUitar.. N.á excluo �or.tQ �egte::;pe�os ,res!'q!1- Aida' eúi:i e·, �ely FigaeiJ:'9; pais priç�s"d�,�" Nos� :batio, fpi convid;l.dá .pela 'ção do s6!."viço. tele-t':-nica

são,'fiquráin o!;,rJ,omés 408 s�veis p�la á*êheJA.dé; "píi- '4J��ills ·p;rti�tà,$;·',::desesp.,e�'_i:.' .sa caiJital' eôrnõ;sEl verifi- Ligà;' da. Múlher. Dei119ctã- da Capital lnederal; ·il1Bdl';:···
sra. Jofi,q Qoülatt,· Jâ�io bliciçIade "ORJ:ENTE", ;que das e sem. dti'ihclro' ,recor� ca, é:�lIilt!;l�. llnJêas,'. se:- :

.

tlc�' 'de Belo':Horizont'e:
.

an�e· a insta�a,i;ãp de, eqr.\�:
Qiladros, Juscelino Ktlbits- �izer�m c.on�rl!toS.�om: ...ar- reramàcÔm];)ãnhia�de"âvk-· .

" 1
.

pamento CROSSBAR-
c..v_, •• ':''''ll>tl·Uo Jurema, Dar- tistas . cario�s para 'eXibi., ção, encarecendo passagens' C'.o'··.n"'gr'.e·s.'so· .Mi.un·ICI�p'a: II's'ta ,ERÍCSSON. As obras fo'�
cl Ribeiro, Celso Furtado, çõe� em ·PoftO"Alegre.' :Enc" que 'os fizés�e' rétornar àá yall1 realizadas: em t�'nl;n
Almino Afonsp,. Brigadeito tre. 08 que .!oranl' lésados, Rio;, .'; .;':;,' '41111';,

< •

'

••.• :.·1. n·.s1··a'l·a·.·d·o.'. '.O·"'n'"f"'e:.m'"

verdadeiramente l'l'lcí:mt;:
Anisio Botelho,. Marechal -

OSVlnO Ferreira Alves, Almi' A.·,··n·...'d"a.
"

0",'· 'I:nqu:érlofo·'. n' a'. "C",'·fyJ·.•..'.TC
.

, .' 'permitindo considúável
rante Pedro' Paulo de Arau- S,ãa Paulo;: 18 (OE) . ,rãd acompãnhados de di� antecipação do prazo de

J,'o Suzano e outros, SAO .PAULO, 18 (OE) �_

•

Il1$la-se hoje' no' Hote,1, ,reitos' niunicipalistás e. de entrega inlciain�entc ü"�'i-. ch.efe do Executivo pa\).lisc d'O 'Go
.'

do ..LaO'o,� em· - Aguas· �de' verá estender-se até o m b.elecl"do 'Tl'aLa·-.se de um
. ve;rnador Adh�Í11ar de ta;. no entanto I iniciarão 110- co .

d
.

. E.arros•.�inda n�o;se pro- j,e, n,a, tel�yisão; 'uma campa.
Lindola· '() ·congresso, '.mu-' 23 do corrente, (J,uan o e vasto plano de eÀl)8Jls�i.J

nunc.l·ou· ace"rca das· .decl;'- nh
" nicipalis�.; .,�m �a : ·pr�.. esperada a presen9a do do serviCó telcfonico de'J> a pata réplica dos que '

...._ . ,. ,
. .

•

...
-

fe't S- P ul
" sença. do, ..nro,f, . .1vÍ1<iJuel, Re.�- Presidente Castelo Branco, BI·.asl·ll·a.. A Capi!:n.l .'..,;.' •...."açoes 1 as·em aO a o. visavam 'atingi!' pessdalmell; 'J', ., , -- --

I (' I M' B
. .

le., e, d.e,. tl1,.ez,E;atas·.d�eg�- bem como a do Gov. Adhe- ral contará, dentro ei'lpe o .•a. ena arreto,. a te' o Governador Adhemar .-

propósito dos inquéritos da 'de Barros. O deputado Can- ç(ies, dist1nta�·,-Os ._d�qa�. lll,ar de Barros para o en-
pou'Co, com 14 mil Unha,,;

CMTC e elo trigo. Deputa- tídio Sampaío será o pri. lsôbr� os pro�lema8 �. dofl' cerramepto 'do conclave. em pleno fUtlCIOnamet)to.
, dos e políticos ligados ao meiro' a falar,

.

m�ni<?ip.iq8 I �u�stl}s! . se-. Numa segunda fltapa, . Z:;-
-----......------------_.-...,--

�

Tão instaladas mais 10 mil
:', '.Venezuela:'· Ji11has, fabricadas pelo
( . r:;}:.,.. ' I Ericsson do Brasil em ê »)

G
(

!

·I� C
r.

1'"
.

f d V'tO José dos Campos, . Esta ia

uern lia: '0'1) rnua azen o I I.mas de Seo r:l.Ulo, com o Lldi-

cARÀCAS: i8 '(OE) ,:..... 9 motralhadQras, fuzilant111 ce· valor de 85% de pr(ljlÀ-
.. . .

,

d 6" s r,ão na.cionaI. O plano. f) f',-guerrilhtili'ris annados de ,wn campones e '! ano ". '"
. ,

.

na presença de seus dois fio. ral, elaborado ·pelo D·l',· (,

N' " :';,' ,"
..
lhos menores. Tal crime,' (,le BrasÍli$, prevê, além da

OVOS,' foi verificado na: reglaO . ampUação da Centr!}l Sul
'l ' ., 111ontapllosa, cêrca' de 40 a construção de novas cen-

InCidentes runs. de CÓlon, capital' cio trais, uma: �I'}. asa'· Norte e
.

." � :j "

, Estado de' l<'alcon. E�ército outra n� zona Centt';ll.

Rat'"Iat"'s' 'f' :'_; .• '" e Fôrç:;t Pública, foram 111.0- Além disso, será instaJa.ào
. .,

..

" bllizados pal:a deter os 9 équipanlento
.

especial para

Delegadas do Trebel
. Reaparelhadas'"

Chineses· vã,o
ser presos

RIO, 18 (OE) - O PrOlno
tor Rubens Vieira de' Bar

ros, cl>l Auditoria Militar d:;t
Ia Região, recebeu os autos
constantes do IPM. efetuado
sôbre atividades. subvers!
vas

.

dos 9 chinêses prêsos
.

na Guanabara. Espera·,se a

qualquer momento à piisão
preventiva dos agitadores
iriternacioll'lis.

, WASHíN.GT�N,· Hl (OE)
__:_ Durante . a reunião do
Partído Democ;ata, 'o &lci'e
'tário de Defesa dos Est-'l
dos Unidos Robert Mae Na-
mura, . declarou que O. pode
río dos r:.:Stados Unídos, é

surícíents p�l'a assegurar a

destruição ela Rúsl;\ia e da
China' ao mesmo tempo.

Castro permanecerá no .Bra- mostrará" aos mineiros �a Disse que o Departamento
sü, cêrca

'

-do 3' semanas e' vü,�dati.t�iPI.' f:We' do �� tri/-ç� de Defesa, não poupará ne

amanhã, de�el:� viajar pa- »que seu irmão .. Fidel ir!A:>9� nhum esfôrço para garantir
ra Belo Horizonte, qwlU�O. ao povo de Cuba. : ",

� o Presidente da Rcpúblíca,
\

�----------------�------�----------------------

Herói, · 'd,a :, fi B
detido sDieidou·�e

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

DJf�ma·s NOfioas:
:ONTEM Ê HOJE NO 'MUNDO

- A comíssão de Minas. nãó '
a única que não pos

sue um 156 parque íntantíl
púulíco em suas praças.

: :Csté'lC' tia' tarde de 6�iteil1 em visita a nossa reciâção (J

Pl'uI(ssoi' �-iellàto. Barbosa. CaLedrático de Direito Interna
·.cio)1Ul Privado:ci� Faculdade de Direito e mn dos 'mais ilmi'

.

tres professõres de possa universIdade.
.

,

Como se sabe. o el11inente jurista esta a disposição elo
Ita,111araty, onde dest\ú,lpenha elevada .

função junto ao In�,
titilto Rio Bra.nco;

Na .ocasião. o professor Renato ·B;.trbosa manteve cor-
dial palestra com nossos redator.es.

. ".

.. "O ESTADO;' agradece a lion.i·o.sa visita,.' formulando
20'0 ilustre conterráne? feliz e provettosa permanência em

nosso meIo ...

Programa' dá visita
Oe Gaule' pronto'

Ex Decutado Preso:
SAO PAULO, 13 .(OE) --.--------__

o ex·deputado José Gomes
Talarico fof prêso, em' sua

resídénci_a l':lOr um .oficial
do Exél'cito. Sua famíiil1
não .sabia informar·. ontein
onde se encontrava o ex-par
lamentar, maS na n'lanllã
de hojo, foi encontraq.o em.
sua casa, dormuldo tranqui
lamente. TalariCq,. 'aparece

.no inquérito instaurado na
RIO, 18 (OE) - "Lamen- Ci.§l. USiNAS. NACIONAIS,1 I tável grosseria". Foi como

.

como testemunha.
O embaixador d.a Nicar�a'
qualifiCQu a ação do Oel.

FontinelU, Diretor do Trân

sito da Guanabara, que

guinchou o seu automó.vel

Qom O diplomata, espôsa,
filhOs e mot.otistas ·no seu

. interior. O representante da

República amiga, �a Wo

pera que sejam
. tomadas

� necessátias próvidências
COllt'ra os atentados que di

plomatas . estrangeiros vem

sofrendo, JUas não apresen·
tará nenhwna quebra ao

"lamentáve'l
Grosseria"

.

Aragão vai' ·'parà Monlevideo
RIO, 18 (OE) - Após �o--_......-"';"'---._--_.

licitação, pela embaixada
uruguaia, o Almirante

. Cã�
didó .Aragão, da. Márinh�
Brasileira, continua. agua:r.
dando resolução do ItallllV
raty, para elllbátcar com
déstino a' Moritevi4eo. A . WASHINGTO�, 18 (OE)
Justiça dentro de �is aI. - Vm foguete Skouey, foi
gu.rnas horas. �rá '3,

.

ptlbli., 4J..1.1ÇadÓ esta �aiJhã. da base
co a resolução

.

do ePis6di� espacial das Jlhss de Róu·

. Ara�ão.
. leps; paflt exparhnentat ma- .

..
� eriais espaéiais destinados

TESTEMUNHA
RIO, 13 (OE) r-- O Itama·

r.!1ty e a Embaixada fran
césa já concluiram o pro
.grama de visitas do Presi
Q,ente Dê Gaulle ào Brasil .

Sua ohegac1a. aó Ri!)., está

prevista para o dia 1:1' de

l:ili1i, reg ressa1'á à França.,
depoIs de visitar Brasllia,
São· Paulo e Guanabara.

,
,

outubro. a bordo CIo Cru
zador Coubert, da M<ll'inhll,
Francêsa. 'Dia 16 pela ma-

JK Voltaria logo
.

PAÍns, 18 (OE) - Fontes
extra-oficiais . na capital da
França. decl.araram que' é
prov�vel até ó. i'im QJ.l, cor
rente· semápq,1 o regresso ao
Brasil 40 ex,semidor Jusce
lino Kubitschek.' Segundo
as. mesmas fontes" JK viJia
por motivos relacíonados

.

com � saúde de sua mãe,'

-Bolivia . tamb�m vai
CUBA

"

I

romper com
LA PAZ, 18 (ÓE) - Se

gundo declaràções do Mi-·
nistro de relações exterio
res da Costa Rica, Dani�lo

.

I·.n·q''u'e'r"lf'o's Te··rão.' Prosse.'gu.·,'menfo Odovêr,'a Bolivia também
romPerá relações cumel'-

SÓ��, eomo conseqlj.êllcla. ciais com Cuba,
da avoc�ção dos processos O tChanceler da China
da CMTO e do trigo, pelo. Conillnista Chen L, pre
GaI. �ana!lco Ah1m. Ma11- \Véni� onte1l1 que a crise
tendo a.pêlo .anterior, o -"-�-----..,-----------..:.__--_�_
Glil. :M'ena Barreto cOllci- 1 . "Mosau' l'tO'S ',nvade'm Nl'fe' rOI!tou os oficiais a prOSlle- _

guirem e111 seus tnibalbos.

"
assassIDOS,

--------.-----�----��*---------.....--

do golfo de Tonkin. está
'longe de 'haver tel'l�linado .

e que os Estados Unidot>
deverão pà�ar sua dívida
de sangue pelO ataque de

represália fC{)ntra o Viet-
.

nam do Norte. Melhorou o

estade de saúde do Presi
dente Italiano Antônio
·Segui.

CHICAÇQ" 18 (OE)
VárioS ii1c1éiletites ràcll),is fo
ram registrados nOs. Stlbúr·

.

bios desta: cidade, Com .dis-·
paros de· lado a latio. Os
manifestantes; dispersaram·
se ao chegar um eÓ1lttngen
te poliCial coiupôsto

.

d,e
mais de 150 homens', forte-

São P!j,ulo, ia (OE)

Experiência
Espacial

Os ofiCiais qúe presidem
mplleros08 IPMs que se

deSénvolv.e.rn em São Pau-'
. lo, reiteraram ao Ga-l. Me�
na Barreto, o. propósito de
se demiti:çem de su�s mis-

mente' armados.
'

- ,

Pri,são ·Pr�v'enti.va.·
NrrERót,.:l&· (OE) �. A

Just1ç� Cri.tilinal· de Niterói
decl'eoou .

a 'ptlsão preventi
va : de 1Q funclonáritls en

qnad1'3cic>s h'3;., Lei de· Segu- .

ral1ça Naciónal. Os detidos,
for!3,m r�c(}Ulldos. ao .Centro.
de Armamento da Marinha

�iIi� ,na; cap�t�1 nl:l-rninen.ss",_. �
.líiiióO.............�iliO:.ó;......._.................. ....... :....;..!...__-"-�_'--:;__ �'c....J.(�_,_.:.:.-.,_.-'--'-··=--- -'-'-_·-;i2:1;f_'--'''�'.L,'�'-"",., .. ;, " ,

..

!tamaraty.
.-�-,..J.-"

�OBMARÃO FILAS PARA. COMPRAi
ONDE? QUANDO?

ITERO!, 18 (OE) - A
.

em colaboração C0111 a�to
Se etaria da Sa11de' do Es- . ridades ,federais, crioy. a.

Ca-sfel·o< R.ecebe' Fofos d.a lua o do ·Rio, llv:rul'á Niterói Policia Sanitáriá, e vai em-
suplicio dos mQsquitos. ,In'eander "blitz" contra os'

obtid� pelo engenho el?pa- ecretário Luiz. Botelh9, indesejáveis mosquitos.
cj.qJ 'Ranger 7, As fotos, to- -- - ---

en'rip,d'L cotdiak�e!1t€ EXCLAMAÇÃO SERÁ UN!!BN1; =��

Presid6nts I'3�r1dol1 . -1' '-_

JohIÍson ao Marechal Caste·· . HISTO '[ nUtr E 'IA,RATO!U
lo Branco.

. -.-..
_-., I . 1t�.\..:.a:;,..

�..,.::.--:"'.·:',.u.',,:. "*:001 ;�.iii',:.,iJJi�,· , ,

,.!

*:�;�:;�.:i:.
. .

, .<
._ , _

.

"

'---

a � proteger os .astronautas
do 'V1Qlento calor que se 1'6-

gistl\'1, qu');ndo PI> pilôtos
. regressam da atmosfera.

RIO, 18 (OE) ...,.. O Pres�·
dente éástel� Branco l'ece

. beu há inst'!,ntes 'atta�rés,
t4aas mãos: do Ernbaixadór
LLricó!n Gordon, no Palácio
das Laranjeiras, uma cole

ção.lilE;l1;foto8r�ie� ® t���
'i' j{;),{,',.:.�����,ki3��·!:,çt���';i;1; :i:i{- �,���,\,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I'DEBUTANTES'I DE.
.

ZURY MACHADO

Verdadeira parada de

;elegância: aeenseeeu ; nos

salões do clube Doze de

Agôsto
.

na noite de sábado
p. passado. quando a Di
retoria do clube, comemora-

va a 93. aniversário de sua

fundação, trinta e nov� ..

"Meninas-Moças" da socie
dade -cátarínense, . estrea
vam nesta noite de gala
com seu "Debut" - 'Tânia

Moura Glusa Tirrim da
Costa, Tânia Regina Lud-

. wíg, Eliane Pires, Maria He
lena Medeiros" Elaine Eríg,
Igara Edith Noceti, Maria.
H. Meira, Ligia da Graça

- Neves, Beatriz Alves Rodri
gues, Maria da 'Graça So

cas, Leda Ramos Assis, Ma-

Luz, Maria Helena Bitten
courtj Heloisa Vieira Nunes,
Vânia Ritzmann Madeira

•

.\ .

,

I' .'

Debutantes do Baile Oficial de' >i�64, quando' relmidos " antes de sua apresentllção

\
.

.'

.

.�,

•
. i

,J' c ,
\ .

I'
..

, -.
,

�

Moema S. Thiago,' Sônia de Me110 Lisbõa, Tâma- I-Iaberbeck de
]\i(arcia Kuenzer,

Oliveira, Eliane Erig e Tânia. Moura um grupo de lindas "Debutantes"

. -_

Um: grupo de �I)ebutante.s IIllsam para I) Foto Kleis

. ..;
.

1964
,

ria de Lourdes Ma_chado,
Vera Regina Guerra· de

Araujo, Maria Alice Damia
ni de Oliveira, Marcia Kü

enger, Moema S. T,hiago,
Sônia de Mello Lisbôa, Jea
nete Maria Platt, Moema

Rocha, Marilda RGSa, .Ma-
. ria da Graça Pinto, Maria
de Lourdes'Montenegro D'

Acampora.. Amélia Maria
Abidala Heliana Haverroth,? ';., .',
Tânia Aberbuck de Olíveíra, ..
Eliana Meyer Pereira, "Ma
ria do Carmo Krüger, T,ânla
Mata Teixeira, Naura Amé
lia Bia;chini, Katia' Garcia,
Nair Elisa 'da Silva, R:ósL..

marte Hartanamm, ,Tân'ia
Cardova Vieira, Ane 'Mari
Dal' Asta e Maria Bernada
te Pisan �. O Presidente
JOse Eli�;-e as srtasr'oar
mem Rosa :Caldas e 'Ele;nita
Miranda -Ramos, ,nzeraul
entrega dos presentes, as

"Debutantes", orerecídovpe-
lo clube. Doze de Agõsto., As
"Debutantes';'; também- ,rê-.
ceberam estojos da ' -lJin1't3.

. , .'. � ,"

"Menina-Moça", ofer�Gi\Í1)
por Elizabeth' Arden: �,;jti:Í��e
os presentes anotamos: '�,Í)e.
sembargador· e Sra<.<�1vo
Guilhon P. de Mello, AÍilli-,
rante Murillo do Vallé :sq:
va, Desembargador. e �sra.
Miranda Rai110s Dr,

-

N;ew
ton D'Avila e sra. Wilmar

Elias e sra., sr. e. sra. 'R:a-tll
Caldas, Deputado e sra. pe':'

dro Colin, Dr. FTa'ncisco
.

Grillo e sra.: sr. e sra...Dr,'
Sergio Francallacci, sr, esra.
Dr, Paulo Bauer. Filho;; Dr.

Fúlvio i.uiz Vieira ,e Sr�,
Sr, e sra, A17'Garcia, ,cr?-::.
nista social S!?bastião R�I<:; •

sr. e sra. Arv Mesquita, sr, �

sra, . Adão G,' Araujo, . .Dr;

Nilto:n cnerem e. sra. 1:1'.

Samuel Fonseca' fi sra., S:.

e sra. Héit.or
.

Bittenco'.lr'-,
sr, e sra. Dr. Mario Meycr,

Dr. Osni Damiani e' sra, sr.

e sra. Ondinaldo de Olive].

-ra, sr. e sra, Moacyr T�xE'Í-

r ',(',nra, sr. e sra. Lui,z C!).,'l(\�
• V1vferl"'t"s. DE'Y\\1tado e tS,.",\

António Almeida,
-

Min'�r.·o
e sra, EsU;ralete Pires; srta
Marísa Ramos, sr. e era,

Jornalista José Baggio, sr

ta. Schrley Donato, Mlnls-
� tro e sra, Olavo Erig, "1", e .

�-"1. nr José Medei.ros V;'>i_
ra. Sr. Pedro G. upre'!.',l (lp.

Mello, sr. e sra, Dr. F·,v

Batista, sr+a, Elisil)na H;l
v=rrot+; C"()rt;�t� s:n(';"j !� ... lf

Hitzmarm ..�,. p �1"'l, P". Al-
rn de Ollvelra , Dr. ?ã\1!.J
'Cabral, srta. Iara Pedrosa,
Dr. Pa 1110 Pereira }l!vei>'!'1.,
sr. e sra, Moacy pi"t'). ('1"0-

nista social Celso Pan"'If'\J.1H.
sr. Carlos Eduardo He' IJr

bera, srta. Márcia Rpi.,.
Paulo José Boabaid, R�·(-::t.
Arlete Rocha; Dr. Ec1c::)l1
Moura Ferro, cronista so

cial Lázaro Bartolomeu, sr,

e sra. Depútado Fernand\1
víégas, Deputado e 51'a, CeI ..
80 Ivan da Costa" Dr A�
nio A. Lisbôa., sr. e sra. Dto•
Acácio S.Thiago, sr. e sra.

Gilberto Albiela1a, sr. e sra

José Luiz Pereira,' sr. e sra.

LUiz lYAeampora, sr. e sra

Dr. Cesar Gomes, sr. e Sra.
Hugo Haverroth, S1.' e sra
Nery Rosa, sr. e srs.. Dr.
Gastão Assis, sr. e sra.� A�do
Nunes, sr. e sra. Reinaldo
Ludwig, sr. e sra. Osvaldo
Meira, sr. e sra. Artur Luz,
sr. e sra. Dr. Joaqub" _
cteira Neves, sr. e sra. Wal
ter Küenger. �. e sra. Gui
lherme ·Socas. sr. 8 Ma.

João B. Rodrigues, sr. e sra.

Antenor A. Platt. sr. e �ra.
Lugindo Dal'Asta, sr' e sra.
Osmenio Pfau, sr. e sra. Da
n�el Mafra, srta.. para Ro ...

s�, sr� Marcilio" MedQll'Os.
Filho, srtá. Mirian LtW, fU".

ta Nelma Varela, sr. Waltc'
LUZ, srta. Dumara Pinto,
cronista social MagaUi Krü
ger, srta.. Marlene Labes,
sr. Julio Tavares da Cun!:.3.
Mello, Renato Scheffer. 1';1'.

e sra, Jocy de Oliveira, sr.

e sra, Nery Bittencourt, H.
e srf:l.. Dr. Romeu More1::a,
srta. Heloisa. Gomes, Dr.
Acyr Campos, sr. e sra. Dr.
Victor SchaeUer. A 'n\)tte
de elegância. do Clube Doz';)
de Agôsto teve como patl'o
nesses as eXInas. ·sras. Mães
c1as Debutantes é com')

<

P:1-
tronesse de honra. a. exm8..

sra. R.uth Hoepcke- da Silva.

,Clube Doze de Agôsfo
�.

•

.

, <,�

'E;lenita M'i�andà'Ramos, quando recebia faiXa de Rainha
-(h� 'Clube ,Doz� -'de .Agêsto, entregue pela srta, .Carrnem

,

.

.
.'

'_
-

.,.' Rosa. Caídas
. .� .

•
''''.''.

Maria Helena BiHcncourt._.,Lígia .da Graça Gleusa Timm da' Costa, Maria, Alice>.
n. Ol:iyclra e. Ig:ara Edith Norf'ti

J'

."

,..

:
� ,

"

.-

.. :' .,;, �"",..>I.-
:�'.;: �:, !'�.:;" �'.

l 1

.�,i' ";.{'
.e

.
-

�itlde Maria Chia,radia "Miss Catarina 1964", convi ..

(hlda' espeCialmente pára esta noite 'de e]e�rmcia foi �l'I:n

dúVida .ponto alto.
,

,
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IMPÔSTO DE RENDA

Cálculo a�>
.-

" mpréstimo ompu sório'
fonte� ;:�:�:oàci:��:ri°3�5;v���a� Lara'pl·OS Rssalla\ram a Re::0Pc�:s:�!���:�:ec=�:n;:'d�S :� :::

.

. N
.

-

portâncias super�ores .a .Cr$ 84.000,0.0 .(�i� S·I·neAnCI·a d.o '·Or. Sai-lIa.el Jtenta e quatro mil cruzeiros), em 'cada mês.
no período de 10. de julho, .até 31 d,e dezem- '

bro de 1964. ;
�,

.

.

II) -. A contribuição incidesôbre a (.1]
ferença entre, a. remuneração mensal (des-
contadas a contruibuição de previdência €. c ,
do impôsto sindical, quando houver) e o li- Biografia: Giuseppe Unga-

retti .,- Nasceu em Alexan-
mite de isenção mensal, de O�'$ 84JtoO,OO dría no Egito,�m '1.888.
(oitenta e quatro mil cruzeiros).' Passou grande 'parte' de

sua vida, no Egito"em Paris
III) - O cálculo pode ser 'simplificado e São Paufo, oh.d� foi pro-

do. seguinte, modo:
..'

,

ressor de língua e literatura
, , italiana, nas . .vpiversidades.'a) 3.5% da, remuneração .merisal=-c- li- ,

quida do item II;
, _

c

•

'
.- '

", Cje�� �:Mare
. ':, .l:»··abate-�é:� quá�ii�··d�!.Cr$�,2,:940,OO '�;=!��' .. ,
(3,5,% 'da isenção).

. .

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

.

. é) abate-se' a· quantia de Cr$ 1.68.0,00
dependente;

.. '. . . . ' , ..

,.

.

.

IV) ;_ o .abatirnento de
·

-,dep'e�dentes
di violenze

iricluindoesposa.: .filhos,
.

,outros nó .ncargc gentílí:'
de: família e. dema is dependentes que' podem
ser abatidos na declaração- de pessoas· Iisica
corresponde a 20/0 (dois por cento) daquo-
ta )n�ns.àl de i�enção. de contribuinte. : �:

Respiro as estrêlas
il fresco Respiro

. Solteiro, se.m .dependentes, remunera-
che mi lascia Q fresco

il colore que me deixa

,çãomensal Cr$ 200.000,00 3,50/0 X 200.QO deI cielo a côr

menos,Cr$' 2.940;00 -. Cr$ 4.00Ó;00. I mi riconosco dó céu
, '.' " .. imrilàgine me . reconheço
Casado" StCID dependentes, além da es· passaggera imagem

posa (Cr$ 1.68.0',00· por 1 dependente) 3,5(lc) . pressa in un giro passageira
..

ê$'
'.

( $
, . .' immortale presl), num giro

" 'r ,200.0aO,oo menos Qt 2.940,00 mái, ;mq,taI.
.

�.
Cr$ 1.680,00) Igual a Cr$ 2.300,00. Italí,�' '

��'..
.

éasado; com 2' dependentes, além da eE Sono un, poeta;
Itália

r:
posa ( total 3 'dependentes) 3;50/0 x Cr$..... un grito unànime,· sou. um poeta, ;�.
200.:000,00 merlOs (Cr$ 2.940,00 mais Cr:$ ��:�.�: �:��� �� :�ni�m us:,,��tOgr�:�i�:, sonhos. (f�

... r"�t,,r.",;!"� ,.,

5'040 00) 1 ISE'NT'O
. . IM � r,t são rr"H"�"" "··- .... ;�·;."r!<Js di'! Ciltr�['\il!"r Trnr,tor Co .

.

" igll� .. '.
'

. .' d'innumerevoli ,contrasti Sou um fruto '.'
, :: '

' ..

'�.'
,

..
'

.

'Casado, com·2 dependentes, além da e�
.

d'iinn,:sti de inumeraveis contrastes �', ";.�;, � ':', "

/ �'
��-------.-----�-------

• "

<ti.' <) O 00 3 501
maturato In una serra, de enxertos - " ; 'r-.Ji;it:t:': �. ''wjI _;:-, '.' , ,',.

EI"\IT A l �. "Oposa:.remuneraçã�"Cr';]' .:>00.0 O, ,,/o:x, ..

'

.

madurado n�ma serra. ��:'o., <'·;;{r���-�··:' ;".'. >, '1::./�/?/.X;:�h"4 .,�Z·/: .,' ._
. .._- )f Pt It ,�

Cr$,300,09Q,,.OO'm�nos,,;(Cr$2.94Q,OO,maL� '.,
.

-' .. ;�. ;�: ' il.l!'f!Jt�r.';''';''''�f�''�;';; :,·y.;:",,{,;i!,.r"':er��,�.��'t, ,,_.t"\r.+;N�'_j, �,.j. ".1 r

c, �:.5 040 002;'·
> l' C é!l' � 5®�'"

, Maa�l tuo pbpol� � po't"�át��� Mas o teu pov� e 'Por�:do <
,'" i_i,1P-�"�,,,· "_I_���_�",, ""''''''!-�rJJ�

,�...�... ,........�..���St;......}.�e '�Lor da AHanaega
r!lj). , l@a ,r�. I "''''�'M.�����'-·a''"·''' · ...�era'

" .,.., �<, ·"'7.,·,'

J'�;l"'"
. h·"; ..

f",,�,� _" ,�. ""
.-
I :....... �,�' ''''';;' 'Ç">'7- --"'•• "

"

'. -."':-: a mesma LeI' l�:..::�� '".,.. "'" ',' Jr ( .,,�' 'I

'I •
�

I e para coh eelmento do:: mteressados âCC
.

che mi porta, _ ,,' que me porta, '� -"".,".< , ,,'
. ",I. J, II � r, ' �

NOTA: ".. '. Italia, ';, Itália _'.
';."

."

.-' !,L_. ,J .,r, 11. público que �? �ia 31 do '-crr�n:e mês; à3 15

,
,

..
: .. ' .. OS horas, no e.chflclO desta rc :."'rhçao, sera leva-'

� '......, . "'.' E ih�guesta uniforme E. nêste uniforme
"

..""
•

.

.

,

'. V�LDO MELO
d 1"'1'

.
.

'

,

AS FRAçõES DÊ CR$ 10000 NO RF' di, tuo'soldoto,' de teu soldado, A,Gf\:ZE'tA FEZ TRINTA ANOS Nc
O � elião, epl:primeira ;:-'-�2ça, O navio' BA-

SULTADO',FINAL DO CALCULO DÀ CON :��Pf�:�e la, Cll11a :��e�����se o berçq. �,eio da .1U1Pr��sa.. floritnopolitana,o jorna:1
RILOCHE1', apreendido ·dTI fevereiro últi-

TRIBUIÇÃO DO EMPRESTIMO COMPUL-. di mio padre, de meu pai. A ÇAZETA tem as�egurado por ju�tiça,
mo com contr�bando de �é.·

SORIO SÃO ABANDONADAS.. Ros� Fiamànte Rosa Chamante
um lug�r ',d.e de�taq�e. F�ndaâo pelo saudo� .' Esclareço,' que, de acôrdo com a Lei
so col�gà Jairo Ç(lllada,que lhe deu todo o vi- 2ÍSO, de 5;2,1954,por s·rr tratar de embar-
gor de· sua mocidade e �. melhor de seus' so- c�çã� de roais de 20 tone �.tdas, o arrematém

nhos,vividos em.suá 'pode-se dizett,curta exjs- te deverá' ser.' brasileiro :::-:.ascido no pais ou
Ao •. ."_

-.0 , •

•

tencla terrena, .a "GAZETA" sempre' bata- que esteja a êle equipm<:' _J.
lhou p�la� boas. C'éÜ,lSélS e' esteve sempre ac Não s,erá entregue r-em consideradQ ar

lado do povo,màntendo uma linha de apre- rematado o navio, se o :r:- :.or lance oferecidc
ciavel independência, não atingir o preço da QT- .�iação.

Hoje sob a orientação e propriedade da Quaisquer .informações poderão sa

jornalista Maria lna Vaz,v,em o jornal gUô.f·- obtidas durante o ex}:e �2nte da Alfândega
dando :a mesma, linha d,e tradição. do Escrivão processo.

Ten�o um pedaço d.e minha vida jorna- Alfândega de F:orianópolis, 14 de
lística ligado'á Gazeta, pois por varios ano::' agosto de 196'4.
ali estive ao .lado de Jairo, como r.edator
daquele diario.. .

Hoje,abro e'Spaço nesta coluna par2
êste registro todo especial,pa:ra saudar o�

trintão da Gazeta ao mesmo tempo que ren

do um preito
-

de saudade ao inesqueciveJ
Jairo,aquele bonachão de co:ração grande.·

Todos os que fazem jornal,acham oe afir-
.

.............;. _

mam com convição,que o jornalista é um

hom�m criticado por todos é verdiade,por·
que ninguém compreende os esforços,os sa

crificios,os renúncias q�e um jornalísta {.
obrigado a fazer todos os dias.

A verdade,porém,é que ninguém' pass<:'
sem esses homens de jornal,que . impulsio
nam a vida polÍtica,a vida social,a vida qu'
movimenta e dá seguimento'a todos os setr',

res do cotidianismo,num registro vivo de to·

das as coisas,dando côr. a propria existênci�
POr isso é que bem compreendemos (

trabalho ingrato 'dos labutam no jorna1.s�n·
findo com gestos de solirfariedade e aJ.egr:a dt
datas que apezar de tudo ,demonstram' a fÉ
viva dos que trabalharn parfl �rvir atravé�
do jonlaI. ,

Assim,Os' triunfos {!')rseguidds pela ";\
GA:ZETA" nos seus tf!�ta anos de existência
.útil. <",

..

'. LETRAS ITALIANAS
Vivia ultimamente em Rq-

ma:
Pertenceu à A:cademia Ita-

liana. Sua poesia. é antí-re
tõríca, osseacíal e' serve-se
de pousas palavras, escolhi
das com sabedoria,' sugerin
do ressonância e significado .

Cielo C'Mar,
Me ilumino
do .ímenso

L'rn......ta . Bu�iáda
La teria tremara
di' pi�ceÍ'e'

..

sotto . un �91e

o Orvalho- Iluminado'
A terra estremece

.da.prazer
sob' um sol
de víolências .

gentis . �. '

,',"
.' S�re�o

.

Sereno

popo' tanta
nebbía

" ....
" "

Apôs' tanta
neblina
uma':

s
, i svelano

le stelle
a uma:

desvendam-seEXEMPLOS:

\

. Su' un oceano
.

di scampanelli
affiora

Sôbre um oceano

de .badaladas
afloraTOURING ClUB DO, B'RASIL

..Mecânico-M�torista _ Temos vaga lJara
um rp.ecâriico�rpotqrista, afim de operar err:

cà.rro:"socorro. 9s interessados queiram diri

gir-se·á Delegacia do TOURING CLUB PC
BRAS.IL, situado' n'a Galeria. Jacqueline,
sala :6, diáriamente das 14,DO ás 16,00 hora::
devendo oportunamente serem submetidos
a E;xame de seleção.

rep�ntina
un'altra
ma.t'tina

repentina
uma outra

manhã

Alba . Alvorada

Zampilli
di matasse radiose

jôrros
.de novelos radiosos

spioventi choventes
in masse sinuose

di perl�
em massas sinuosas

de pérolas.

VENDEDOiill-� Grupo de Trábalho·Berna
dete Maria Taranto Piazza,
Ceres Caruso Maç Donald,
Jairo Nunes de Souza, Cl'1u
Co R. Corrêa sob orientação
do profel'sor Fioravante Fer

ro, catedrático de. Linga e

Literatura Italiana, da Fa

culdad ede Filosofia, Ciên

cias e Letras, dI), Universida
de de Santa Catarina.cil

P,reci�a-se _ Diversos Artigos de fa

aceitação _ exige�se experiências
ramo _. cartas p/ Postal 56 _.•

'

Fpolisno

/

. '.
,.

. 'Produção e Econômia '. _

..
�specla1mente projetado e' construido para trabalhar Clom pos!'iante motor J;)iesel "Mercedes Bens" _.:-fJB BP, o Utili·

tário TOYOTA BANDEIRANTE é o veÍcu),o ideal para a atualidade bl"8,sileira! De fato. super-refOrçado, oferecendo
�xcelente dese.upeuho e utiWlando éombustível de bah41 eu�to, o robusto Utilitário TOYOTA Bandeirante apresenta
como importante elemento para o aumento da 'Produtivida de agrícola, com muito mats economil\!
Vã conhecer ainda hoje a famosa lin� dfl veíéulo8 � óleo I!,;est>] n:> Revendedor Autorizado

Rua Fulvio ,Aduci, 597
Rua Fp,lipe Scl1midt, 33

Teléfones - 2576 e 6393

FlOrianópolis EstreitoMEYER S. A.

o .Cél. Teseu Donungoa
Muniz, Delegado' da Dele
gacia Especializada de Fl1r
tos, Roubos e' Defraudações

. anunciou hoje .que, :.1 resi
dência do dr. Antônio San
taella foi visitada' pelos
"amigos· do alheio". Os· la

rápios penetraram na' re

sidência do conhéctdo mé
dico, à Ruà .,'José do Vale
Pereíra, 193 em ooquetros e

furtaram jóiàs' que se .en-
. eontravam em três porta-

· jôias .exístentes num 'ruar-,
· .da,-roupa:.·

. - ..

As jóias estã'o' 'ava113,cÍ.;is. .

em inais de-três milhôe� de:
. cruzeiros ... .0 casal t:Sa,.�tàel':':
.la constatou;o '�ou}j� �'.,J.2:,i·:-,
do retornava de uma: visita
cêrca das '22\ 'horas 'dt do-
mingo último. r

'

.
- .'1

.
'Aiém� dás jõia�, os mellan
tes levaram eédp'las:de: d:)�
lares, num :.�totaL...de i36J .clú-·
lares,

'
..

",
.

".:.. �' : ','
> .....

\ .

Os '. ladrões'. ' nilo . :'(frj�('!;':n
·

vistos, mas p6deràr.i R__;l' '

identificados .,. a' . qualquer
'

momento, 'dada as', . eOhcii
ções em .que se \'erjfi!:o�i 0

roubo e as' circuJ;1stfmcins
especiais que estão" condu
zindo a pplicia a ç1etE'rll'1i�:
nada pista,'

".
.

.

.
.. '..

.

.

�:yti�i��m'!i$B��

Hendt-Ntenlo in6/té,avel !ui ,por km!

�@lI@rmOW[][b�[Q)®[K1['1 �� TI�'
_-_. .' .

©&TI [g [K1 [f)0[111&[2
,.

incansável, ela realiza tõda .a obra, .dô· pi"i!T�wO ao último

Km. Proporciona um r'itmo
.

permanente de trt'..:::ilho· e lucro!

Nivelar" pavírnentar, abrir' �strada"s; e��ari'ficaf 'cortar talúdes
.'

.

'.: '. "', �. -..
.

. _., ,.';'
,

I'';� remover pavimentos antigos" é6ns'ervar;'�sp�ih;;'misturas - eis

),.' o qu� faz a Motoni,velad�ra I'}';o 12;C�.i�i'pHlar. Um �'erdadeiro
.

padrão em _má,q�i0aS ·de'.� te;'��plen���rT1:' pr;pi.dando. sempre
lucros crescentes .. 'Fa�a:-nos úrr;�,',�isíta e constate as múlti

plas vantaqens qu� a MOJor;ivel�,d(ú'a' �;� 12 Caterpillar lhe

pode oferecer:' Mot�or ·{ie'· :\t1/�·)·�H·:P., ,-' Potência máxima em
. ".�' ',.

�tl\'
,

.

.

'.'.

""",
"�' .

!j.
.,.

quaisquer condições: de .temperatura, Ernbreaqern a óleo.

Transmissão de .·"Engreno. Constante" com 6 velocidades à
.. ",' ..... (.:......

.

frente e 4 à ré. Tot.�1 predsãO. nos movimeri:JS da lâmina.

FrGUE?t�S . S.:.'Ai JrlG.Er�HARL� E Irr . RTACÁO
t:,v. Acsis Cr6::d!; 164 - PO:�TO A'_C

Fili.ais: .. Cachooira '00 Sul; J='lorianópoL -I_,

:tE

Slumenau

.,

DOLORES CAIe -HA
PEN=,A

NICOLAZZl

A. F. I. A. _ Nível16
.

Escrivão

21/8/64

. . .

�'i'ER�-:-n:� FULMINANTE flE BAltATAS, PULGAS,
TRAÇAS, MO�, FOR.1':GAS E CUPIM
Processo 'Moderno com Cc, 't'ltia de'6 Meses

DEDETIZADO'ÍtA. ÇATAR�" . :NSE LIMITADA
Peça WÓ�gões�l;;jo telef9�0 2681, '.

'_., .
�

'.' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ündo"de Assistência e Previdêneia do. Trabalhador. RurallNIPO�TO DE�A:" .

. ,'1,. "... 1:1
•

Aviso às Cooperativas de Prod�t�res da Agro�ecuária e' [ostracões sôbre destón!o n�s rell1limentus, de···
� HorfegranJelfOS �"," Transcrevemos :para' co·' l' ,', com, . ;�ndímel1(O,s' mensais

.

Çollli1� ?iedta,�i� árrecad8.'. 'Orlal'l.da 'Travallcas'
.

nhecímento . de nossos lêito- .,.t,'rá,ba'_'!�.:h'D' superiores a C�'S 163.000;00 ção' na .fonte seja .superíor -retor
'. res a ordein de serviço ri.O

'

sn,
(cento e sessenta e oito mil 3;0 .ímpôsto- calculado na Ue·

O jnstítuto de Aposenta- '

dor Rural deverá assen- pelo sis:v.,m-a.· ne capítalíza- DIR - 15/64 da Divísáo do cruzeiros) 'sujeitos ao des- claração de pessoa física:" \

doría e Pensões dos Indus- tar-se em, príncípíos dt> çao ue reservas; lar-se-a, Imposto de RelIda 'que tra- conto do imposto de renda ,xr - Fica revogado o dis·

tríaríos responsável, nós absoluta economia dê cus- puramente, peio regime de ta do desconto do' imposte r�spondentes à. contribui- na fonte, 'nos têrmos da pro- I posto no ítem 4 das "Ooser- Dti.�' c\l1lCY ZARl
·têrmos da Lei nO 4.214, de tos para que aos beneficios reparuçao aos recursos se- "na. fonte" sôbre rendímen- çao de prevídêncíá de em- sente Ordem de Serviço: vaçôes da ORdem ele Servi·

2-3-63, pela admíhíatração �cjà, destinado, anualmen- ja peio rateio ao saiuo apu- tos de trabalho:' pregado. , e à do ímpõsto IX - O lmPÔSt0 tOL�', <_ \, co referída no itC::'l XI. aall .

tê
. . � rado 'em caca exercicio, O

.

.

".'

síndi''call' q
,

do 1 v' C�rurlfl',í;;o "I<'.IIIl·'l'S!a'do Fundo de Assis encia e te, o maior saldo. pOSSlve� "" .A .Díretor da Divisão do'
.

,. uan 10U er: tenha sído efeüvame::Lc:lb&' cando-se as normas coriti- ". �.Q ,�.)
,

Previdência do, Trabalha- cumpre 'lembrar que a. ar- entre os seguracos em be- lmpõsto de Renda, no uso vn - Os limites de que contado e recolhtdo, de sl- das x.as suas "Nótns" e··"Oh·

dor Rural, cumpre o dever recadaçâo. do FUil�O, no nencío no ano segulnbc; u ....s suas atrtbuíções: tratalfl os §§ 2.0; 3.0 4.0, 5.0 curdo com a tabela <:::n,JX;!,· servações" liarnb;ém 'aos �:::t-' ,ATI"':;:'-IDE :nIAtU:M:m�N'I'E

de transmitir os seguintes presente, segundo a previ- Ipgo, quanto maior for a Considerando que, a Lei e 6.0 ;do mesmo artigo refé- '

será abatido do i,:nnósto sos de «[ue trata a' .pr�en(é :Jtl,8 I.S AS lü HORAS.

esclarecimentos às coooe- são, é, pelo menos, 8 (oíto) arrecadação e' quanta mais. n.o 4.357, 'de 16 do· corrente rído ho ítem I prevalecerão calculado na 'cieciam(;5.�" dc.' Ordem' de S�rviGo, subsidiá- ·j··',J:NE;·' :�::.lu ., RUA CO�-

ratívas \acima designadas: vêzes menor que a arreca- forem contidas a despesas mês, nos termos .do 'seu art. somente para os' ríns da pessoa física, em que o con- ríarnente.. �J�LHEIRO l\'L\l<'RA,' 5.3..

'dacão do !APl, el)quanto de admínístraçao tanto mais 12 e respectívos parãgraros, classificação dQS rendímen- tríbulnte inclui os meSJ110S
'

" :'

a) o .IAPI está pro�uran,,' QU� o número de segurados expressivos, serao os. bene- estendeu o regime do des- t�s rías declarações dos ,be. rendimentos tributados na , ,.,

do realizar convênios, nos do mesmo FÚndo é 6 (seis) netos individuais dos tra- conto ,do .,imposto, .nas ion-' m;fietános; fonte;'
,,�---"'-'-�--� �--,,..._......_..,.,...--._--

têrmos da, Lei' supra cita- vêzes maior que o número balhadores do campo. tes pagadoras, previsto. 110 VIl:::_ )..
'

declaração de X '_:_ Caberá 8. devolução ,

p,. "DEU'da, com as Cooperativas de de segurandos deste insti- inciso 1.0 do .art, 98 d�� Hé·, pessoa físicà será apresen- do excesso nos casos em
r ,

"

-. " tR" :SE
Produtores da Agropecua- tuto; to,rna-se evidente, Serviço, de Previdência guiamento" do .l�postb ." .de. tada ern caráter obrigatóri.o cm'3 a itTPOl-('{iTwla, tf,ltal ·ele·

r1'9; e llortlgl'aujell'o::;, pa\,>:). pói�" que ,.os be.neficios SocÚü Rural do !API' Renda, tamtJé."11. aos' "rendi•. 'P�� ,,,t()d�S n;' (·('·r..fl'ilJ'l"';',<

que sejam por elas'; eietua- cOllcédidos pelo fundo so- montas Sl/.per,io;c$· a':�4 :,(qu,à: .�.. ,1'
dos a arreca(h,çü,o· e O" 1'e- rão multo" llj,enQs "que JOSlh· NEVES' - .,Presi- troJ H,Jzéi> 'o ,salúriO' miBimo
colhimento' da Ta.:.:[/. .\lo os .,c o n C e di d o peí0 dente: do Grupo de' Trab.> fis�al;. _

", " é'! 'h��',,: -; .'" :'-;':fr-::'�?"
Previdê'ncia Social Rural,' "

.,

'

lho .- fortaria n; 81035/63 C(JlyS).DERANDO. que"l; �..o.,,"" .,} (.

devida pelos referidos pl'O- 1. A. P. L aos enunegaClos
'

]Jl:Ogl'G:;Si�'a a t�:il�utação dês: � ���t;<.(';;,�# �;';: :
dl1'tures, ao mencionado da indústria, 'cunlprinClo' Visto:. DARCY Pl'irei.1'a ses renduncnto,'3 'ac' a.coI'Üo,·' g�\\�'I",� ).>5'';>'';''>;:'
J!'undo; dito conv,ênio v.em, fl:ísar, é�tretanto, c1ue '.no ALYES- Chefe do G.abind- CQ.�:-t a ts1peJ:a eliboraua �0' '1�§��Zj:C;_���"no propósito de facilitar caso dos trabalhadores l'U- te da Presidência elo lAr> gUl1do, o a.rli:So :t0'i 0 1;ic�.s> 'A,;C.,1�RíTTO
aos -produtores' rurais \) ruIs .não :haver.$:·, des�onto jmragmlós. au, �i-,etllií�c, ;:,�.', ·t'

--e

cumprimento da· Lei; sem sôlJre os salár'Íos paí'a : quO I, lJ-21A864 gulaU.lenLo (út/ l�l.!;: '

�
,

que tenham dé.

reCOlhcr'i'
os reCursos ,déstinados,� aos Considél'un'do 'alie. ':xl.'Os V'·

antes oe transportarc!Y beneficios da � Previd�ncia ---------.

sos, �{�.: J;eud�],�B};��S" 'S'tllJe;��-
seus produtos, a citadO: Ti .

'3ocial Rural lÍ.ão sejam, n'a . Ptwul::A.�JI\ DU OI.\' }:e3,:a'o limite':t;inte:-ki-, lrl{li-
xa çle previdêncià;' proc 'sua 1lll1ior' P!Lrte, absorvi- ,Cin�' SÃO j O�.f:.' ea��, pata' os eÚ)t,�4S·UO u";s
ra, \lesse' modo,' o IA:?! "evi-' "

�. ,',/ ,:' I

: -

•

C(jllto, cm fàcfi dos "eri��ai:"os
tar, medidas que, ent-reSL. dos pelas despésQ,s ,de alú'Ü- ÜS 3 C 8)10hit> cüi'. i.'::J.i\llIia e out;'r:os; d�':�Ch_

_ IAPI tá pro' An'thon"n' QU111il '" '"

o afluxo ·da produção ru- nistraçao, o' es -" dentes do c�ü.Gql:;tll�úé,· J·.��l·
d' de' 'e'Iltr'allZ'ar u Si.i.va'jy.1 Maiu.'.<.',no'ral aos mercadqs ç:e C011S:Ú- '.' CUl'an o . �ç ,

...�
.

�o:"w ci.el'� SOl" l'0liU;?:C1Q. �.;l
. pl'ovidericif;rBm UGrd � ,\\Ü"h

àrrec�dàção, Ú1,zendo�a .pór '." 'unpQfc:lnclU
.. �l!u.aJ '. n,' ,,'j:r:. viP;!I\é;i�··,S�,t:l:31."J,1\PC) ''11\:':'.::', d;1 u'rgencia a ,·G·.' ;C:""" vej,:;;

rl" d' "C rati B,\RH.\llA'S' . � - v •

intermeéUo as· oope -.,. (cioil,:; pir emIto.) 'dóc'liil�'::"�' .M:Fn::EC. rApM Eit;,; � brão n�,\",,,:.·.; ,IC ,'� ,'_ ': '.1\':::'
d t Ru'rais e CiJ.l€rnlÚ'COlJe··,,(Ô�llkulOl, " ', .. "cc. ".. ,

b)' considerada Comi) vas de Pro u ores e de. isen<;:ào mcnsal;·'l·)r.:i:a,';'a'.' S�\lS mllndatos vqncidos no p�,.:a Có" ,:,;H""
. d" 11: os Consl,lt'<l aw lU li.llU::'

v, ,

primeira colocaç5,o. dos. Emprêsas que a qUlr�I .' ela. en;cargo, 'de ':[umJ1iã;' '00, d�:l 1 çle setembro proxuno do ,estadual de c[1(�a autar·

produtos.11o mercado su- produtos ·agropecuários,,·. c LJ,nc l\.1TL. GlépendeiiLe,., sem:': ,�u�j�!��;'.: ,-i.nJÜur6�: . �a�"l . renov.ação cpi<J..

�eito a Taxa' de P,revidên- hort1granjeiro�':, em rrim�t- '. '., li'un..:: '.. di.s,c.rilllinacáo (U"e' 1?" ,§ .)c,. ,des::,as JJ,R, :, os sincllC�,w",
.

r:rlO e�;'1 nm08
!

•

auto .·iSfidos

ela Social Rural � aquela ra ri1ão; essa 'mesma dir�- 'as 5 � 7 3/4 ......! 93/4 horas . CJnS�d0{·�Illt!-:::.'��� ; :v;Sci{'i 'feyjeri'}õ?,iõ ,:;;indicâlE'; e eonfe· .. a ,dlvülgar 1101l.1CS,:')UaSi si:'il:)&.
que ,é feita pelas Coopera.-· tiva terá de' ser em'prep- Gário::; Miranda ct0 llaúrio li'iu,imu, fi:scnI: �.' .çl�raçõos, :PÓtJ01:ãO enviar di· rnof? que':em F'loiianÓ'poli�;'
tivas do gênero, como se á� na futufa cO�1cessà,o c 1(,o:;a lvlaJ'Úl. NT.L1l'tinho de' C:'.'S ·p.OUO,OO (iJuiúent'il :e',' r.etami3nte a,--j :sr. i\11;'d'".·' movimenta-se um .grupo .ii-�.
fo�enÍ" os pr<Ílprios proctu- inanutenção ',dQS bei1é'ficiml, _,_' (:) .:..- . doIs mil 'cr'ilzel1:' ,.; I

.

;>ÓÍli'�" Tmbalhçf'e' Previdôncia Soo lindo a :,;mdicato. vin',;ulg(�o

tores, cabe 'a essas' t:n:tDid::t,-; . pre�ista; �c.ste ·caso;· :�':'l:l. . Q ,
.V.ll.H.lI·.N'FE . 1l,(r:�t·,:O. ·s. l)�Ú'�J;;H' 6l;,h:� d�' "9i.0t, lista��,ti'íplices" s-ugerin· ;:10 IAPe,' para e\l��amÜÜlHT " ,. OT{DEM DO 'DIA'

des, e...'11· 'últinia . amÜise,
"

retribuiç.ã(j:··ao' trabalho ds.s ." ROpúS' L!'cUV" 10' 'cj0,:mu('(J8' ejj cÓ),I'ên'�e"a': ,d(?�; fH?!hêS ,.,.pars: cá CGfllpÓsi- 'Jlté dia.. 20 ti,o (:orr��l1e a li,,· � �
,',:.. ,.. •. . '. I '

efetuar o recolhhneútO' da...:'
.

,,'o .' Censtira ate <J i1U0S no, Ü';l�Tl1ááto'.' ii. (lU'0·';:":'1:1,1·0"n. I: çàq:.do, >noyo c.olEm�ado est<:\- ta com' c,"s três n()m:e� .sbii-' .

.
", '

. COOIJerativas ie, El}lpl'éslts s'Ó '
..

""
.

1 C
.

1
"

1 1 dquela taxa; eis ,Porqhe o '.

CUk ("OX\ sul'ttv limjt�'a3.i.;';\el�dio�·C0f,. dU;;>·11f'pâCiQl,1f11 �os.di�elsos Gl:,ad.:Js pelo Ministro··j:.lo Tr'a ,,', '"- amparina Sa atia' : e' "196.4
MP! encarece a espera a \. aSSim :-\CvItàn'dO li nlí)e�ro- n�;:.;):x;üellLC; �J .dLt;ciécjJ�O Iitsti�u�ps: pessas ·listas. o balho e 'Prevjdência .SôchÚ.I F' d b
compreepsão dal?. Coopera-

. dfiaapdraev%�;6i:as��;�c�����, ás " .é ii lum"

l'�,J,
o de C>>$' 0:1.000.00, (oii':;bt.a:'� _Iú,inistto '�e�colherá .os ,que 'NG �portunidade d�' n�cí. . lX�Ç�O àS.

" �ses per�ent\i?�s<,(la. P,r:O':'
.Uvas de Produwres;Rulials ' '. . epiatrp ciD crlnóü'osi.·

_

dese,jái,' par.? .Int.egrar· as �cta,'.qiJ,er�mos le:11,ürar .aüs' P9sta para 'O Ji,OVÓ,acol'c:!o salarial a·vl-
. . '-, �f5'q:u.e:,se·,i�oder,a...,l.,,_, corli:tUl1. . " , r. t J'''ftt'�\:,j l' �. 4"'R

\ ,'. f 1.'
,,-

,
1

110 sentido de
..·acblúerem,

"... Q:msl.'.f�cr:;nc�.'), o" (.Iúe·"of:i cio
"

u......_ a;s,.: c,e;·Jt.�lga!.11(jnvo e c· tn\{wessados que os atmüs
'. g"ot'·a.r' �,e 1'",9-'6'4 a' �O-'8-6�,.,'

. . órgãO' de,cúnula e unià cen-', .

f h
<J U

prontamênte a' forma' ,de '",_' <:. ': ., ,; t.ndb� d1sposilh'o,::; � da,: 110\7a VlSI:l0" cru,,\:) .ynclOna 1 nas. i1l(�mb,�'os das JJR estão :per- ',', "

•

•
_' <

'," , � '""�'o
. tralizaçao redUlóldQ

..

s/ao 1,1;11,- " .. •/' ", 2" Assuntos' n1'Vc S·OS
ar" d a n�' Ici'\i:l1da,estabe'1.'e�'e"l11·'·':,' ',".",Dê",>fe.g.'.ap�",as,."Reg,ionaís ...

, ",. "ceoerido', em nosso E�tado, '" -,n., 'U ''C1 •

[.,.ca aç o por:, ,co ven10, .. ",1' sa''''61'' "'d."s" \; 1

única"indicada para � ,k-, . .J1V;WO_,n�'UI�pe� .. ,::-."�,�::;,,, �,., . ,., .. < .'.,:- ••
:' ',ipOd\;rmdsvf:tdiantal" que, em Ul'H mi,nimo de Cr$ 16,666;60, ,

luçuo amistosa' dÓ:' prãijfo;;�:�)��'Jtt���ld�f( ,'� , R��O �:.� I}I�: �,�;i.C:·':: .,' .tà��*í'�L�.::J(�:�xir�l(i);-:�nó��e��l" ' íies,são, .CJ.ue comparecem,
. : i' :: ' � >',; ,.

. ':'
'

.

• >;<"'_"<' .,;, ., ., ):Qi;?'':Ü' >l,;",t·.,j,1i.u ,� ' ,..
"

.•',.··.,.;;-"tl?'�.:..�·"."'l',""('õê"·.·�:;;:(-,....+s'" .. ",,'.�'�""es·�'<�'''é''''fA.,·, ...lanto "',-,' td't""l :."',,"".,.lor.i,anô,.n?l,is·,·.,' ,.14' . d';\",ag·o""st,.O de 196'4
1.,a ora. sublinhaao,,' .�_ , .. i .��:.���,'f�"\L,;"" J/,...: ",L.'11Pº,SW, .'ii 5?S".". � \",""u�" ' :�=" ,oç,"" '-"

...�,�, '-!;L"", ,"" r.L:� _
:J;'" , .

'.'" '

, . ,

.. _ . 'ÜCIOS:: a;;'I:ICUn n-"'" ,.�"
_. "

t liI I:;
'''' "', �,'. '" f""" ."

c) a Ad.mUllstraçao ' (lê '. "", •. ,. ..

' d��
-'_, , a ,s

' e l: ,:1; " �!.:ft�·666,70: mén'suJ �,"" ,./" -

,,".
�. .

I do p0r 110tona 1S fI 1 -
Ir l' \:" I C �:";. ·-.ú b �r' � ;I.r".... <" � I •

> ,

.E'ul1do" de Assistência:',e ; .� ',_ .. ".; 11 U ç,� Fone: 6:3:;2 entre'·. d�Jt1l1io'.e �l,:·(;I(i)� .. h' '." ,"'J:l;' ..• -m·E,i�!e",' as vantagens-"•.",,':'!"""�� '.{l,\ JIa ',e
",. "'\� '�.,.,

Previdência .do : ,Trí1bailu�..
-

enCla - ;'pao s�_ conduzirá ás. 5 e. 3 ihOl�as d�'),l�lbfO. de \964. Mbi·� ,�� "erp,p.�g�,d8$ ';,
'e ;;eiYi:Pi'e��çlb!"" 90 \sàl�ú·lô>t.amília e.: otl�m,S.\'. ,,'..l::'_, :'.�:::), � � f}�;i';;, :fty ...

· .

p'rr�a, ::,:". ,
... '::}Jl� "., ""�I

".' 'Sto\le MacQueC11 .

ret;ldimcntos : "do., .,traballIO !es. A�Ia'P.tam:os,. ;inclu�lVe" asseg:urada� pela Lei L71L,.,· '" "
, r, '

_____�:...-_• ......;_ __;,.�, , O. ]\Irou,;), McCm:thy cl�ssj.fi.càYeis na'cédula' ,:6,,·..quõ pela '·nova. legislação, E",tan1o's ás ordé...s , tios

. , Fi\SCINOR!)� J\'L\SCARi\ elas ci�1(}l�tàçÕt.�' .çle· �ess��s I1ÓS":c.?�s�1hos ',h::j.v;erãi Ulll só : int-éressados> para quálq\iet
,
,. .

' '
'

D()" fisieas, 'de que trataiil 'o'. a-H:' ,1'eN'sspntal1te 4e ·cada cate- il1fprmJ1ção a respe�to..

Notícias':'da Se·cretaficl,,:.da Censura a1.<5 13 anos 5.0.ti seu 9 '1:0, iten�:I;' 'ció �gOTi3' e, ,délis do �ovêrl:o.
'

.

. .,
,. " .

C:eq�ul't) até 13fll1\:J::i Regulamento do. ImlJÔSto"dé -,.....,.-"......-

S
' ",',

"p ·b.'I'
..

.

Renda, qU\lndo êss,es l:endi-
eg.urança ú ica Cil1t�, il\'U-'l�lllU lllG�ltOS 'poJam superi:ores ':1'

-(Estreito) Cr:"; '163,000,00 (c�nto e' sés-'
'senta e oito" mil crú:zeiros')
mensais, será ,'efe'Luaàó "ci�·
acórdo coni, á tallel:3;: aàlexà',

.... ,

. II"':':' A. ta,belá 'c,endotiadá
indica. o, valor' dó· inipÔstú
calculado por 'élasse'Í� 'de
rendil11eil tem, ·ll.té ,15: &qüirtze)
vêze:3 o \'a1.or dp salário'mí·
nimo fiscal, selli qU�lq:tiet
rbcj.Ução rela.tiva !1 eÍíca.rgos:
eLe fam.il'ia :6U" .otitr6§,'depétsê .i·
déútes: .', .'

'

.
.

�, '"".'
.

,
. -

.

III - q impõstb ,sõpre os }'.
rendimentos'- .

superióres " ã ; ..

6:30;000,00 (seisc�ntos·.e trin-' � .

ta mi,! cruzeiros),. il�t:)nsai- � .

mente,' sQrç1 calculado '.apÜ-
' ..

cando-se à parcela exce(len..

"

.

te a percentagem de iO%
(dez por"centoJ, e adiciona,n
elo"se :0, resuitadci assim

"

à·

purado ao maior, valor dó _ :',
impôsto acumalaqci', indica:�' .

'do na tabelá anexa; \
.

'

1
"

lV - Aplica·se
.

a mesma,�
.

regra o cálculo dO' imposto 1
eOl�respondel1te"" às "fnlPQ'11� �1
túncillS dos reIidimeilto'l
compreendidos ÍlO.S inten;�.l
los de cada classe: o tesul ..
tado pela apiicação da taxa

percentual à ,parcela exce·
dente ao limite da ,classe an

tel'ior deve ser adicionad,o ii
qU'111�ia do impósto Beumu

lado, corespondente à tnes·
ma classe ·(anterior). ,

.. V·_ Quando. o conttibUil�.. 1
te tÍver enc�rgos de família:

1

ou outros q,e�entes. can-
•

siqeradus como, abatimentos
da renda bruta na decJara
ção de rendimentos, para
c'ilcular o impõsco devido
na fonte, em cada' caso, o

vu.lor do imposto apurado
d", acôrdo corri: a 'tabeÍw, a
nexa será üiminuid0 de lima
quota igual a Cr$ 1.630,00
(um mil seiscenL0S e oi.teih
tu. I;rur.eiros) par}.1' cada Uln

de',; encargos de, família ou

depe!lden tes;
,VI _:_ Para os' efeitos dei'

ãe:}'�oilL'.)� será cO!lsiderado

o rendimento total (cétlula
"O") df;ô cada h!ês, excluido
o salário família e dedu2fi

d:!s apenas as quul'lLias CO!'-

mo;·

o Cél: Danilq Kla'\3; Se- cipal de .Pre&,ide;,li.,; �el'etl
eretário da Seguranea ípú-
bUca, i"ecebéu cm �;ldiélJ
l3iás ás segUintes 'uessoas;
sr. Elvêncio Elias, Del. de
Polida de, Videira, lien
Nelson. Pedrinl; �L'. li'eJ:l!8;1�
do Malty, dr. Ju,::c{lu CGs;:a,
sr. Odacyr, SCheid, De:}. Fe- '

dro Harto Hermes, Teu.
Ari 'Silva, Del. (de 'PoI. de
Siio Carlos, T�ll, Ijçl�l}r�
Araújo, Del. de I�i:J1. 'ie j)io�
niBio Cerqueira e �n': i\(ul'sio
Beckha1J,ser, Prefêl1io' Ü;mí-

I
,-��,

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

Quem' v'ai tOu.stn�ir já ,sabe!

IJANELAS DE CeRRER E B,UCULA.NTES

, ,
.

REPRESÊ.NTAÇÃO·; Tony Wrighe
Maureel'l.. Swanson

o MAIS 'PERIGOSO DOS
O. Cét Danilo .Klaes; Se

cr.etário· da 'Seguran'ca PÚ-,
blica esteve.. repr/��'n';', ""d')\.. ,

.�'" � .1« ,

pelo seu Oficial de GabJne-
te, sr. YOldory Alves ,!l3.S

homepagens r1restada''l I!',;'l

ta, Càrhtal, ao únórtal' iJ."-
tis ta catariuel�se; VH'!J',.
�1e.irenes de Lima,' na p:1S
sagep.l 4e seu aniversário de
nascimento.

(São José).

HOMENS
Censura até 18 anos

Cine RAJA'

,[ioq 8 lv�/'as
GwaUoJ'(l
Nrll McGimIis .

O ESTIG'\V\' DA 'Il�wAl\llA
'MegrrSçope

.
/.��_...-.-_-----,- ..-

\
,

POBTA:S ,E 'PIBIõES; '.De ferrtL de alta quaHdade
. .

'

; por .pr�ços. m�is 'et�,n�mitos. já
e, à sua dt77.pD2!içãQ. em;

. ". �

es:fão pr�nl�s,
J

'

Compensadas faraDá tIda.
RUA DR. FÚLVIO ADueCE, 1.0 '748

Telefone 6277
ESTREITO

,

CompenssadQs 'de: Pinho'
Amendoi.m

o ·.mbuia,
\.
" : Pall�M�Hiín .;'.:
.;. " .... :- _- ".

.. ,

,'Gonçalo.,Alv�$ .. ;

MognQ '.
," ...

'li

Carvalho"
Pau ..Oleo

'Boro
. Cibreuva
'Ce�ro,
'Fanla'sia ''..;

LAMBBlS úCODEPI�ld!n
< M-ADEIRAS NOBUS'�:�:·:PABA BEVESTIMf.IliTOI�

D!-.

. <",
1 '

r .

'�·E,í�f)EU·SE' um�' alianea �de',bdlh��lÜ�
,> ," •

.:a '" �
,

,

ele <.iito,v;±wr: estimativo.
., \:iÚ�!L/iJ'�Uj:�r 'IU\ o�· trazer ·neste ·�J.di,nal

'

·:tlue, .�h,i l'�t"Óil).'p:�lisadO';
.

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

).

"

,,:\., <',.
". :21/8/6::il. ,

-,.. !

I "
,
••; i�

I -

,sr". llresldellLe:l, dos divtirsos

sindica'tos',' d�. no'880 Estauu;

I.:�"[
-

',,;, i >lJ�, �o.IItçrIiúd�dé com os-Estatutos So.-'
�..

'

.. , 1 ::,
,.

�

.

1 .

t
".

-

�

7
"

�

\

:".. ._

, \'l'tI:rS'e lCglsiaçao: E111 VIgor ;convooo ·os,asso-
..
'dêido's 'do $indicàio' dos �Eingrêgad0s .siri. Es·

: lat:�ieclm�ntos ,'BtUlcá'riQsí ::no,: E$.tad� ; dE
:, �_', �Lu ·ChwriJlu. '\· ..'u:ca á,ü8�e�lbMli',G�rat �'
�

_
'. ..l .

' 'I,' � •. / \

.
,

'ser realizada, n�' pràxinia quint��'f,�ir�; . dÚ�
:2,0 do' c91:1·ent�, ' na :

,sêâe soCial, síta, à ,.Rq�
dos Ilhéus, ·1;3---, 'sobrado" e:in .Florit\nop�hs

":"l)'W� (t;�àÚ:Ü·i df(se�ú;hte·· :':,
,.

,.,

1'1 Lt,,�C: '. I

'·1': b.

.l .•. ,
I

• .:. :.' J'.�'
.;

,
,

. '. �
.

.".

'"

,- Ir' I '.

, .

, .'

""',\ '

,�. )

lMPRE'S'"S', O'·�D.:·
"

'; .,' ,nA
,

,

'

."

'.' .1"" .. '

LO. .
"

, �Iichê$
,folheto• .." l:otÔlOg08

A IMPRESSORÁ MOOfLO po,lui todo'! 0$ recllrso:t
Cl o ,necusôrio experiência poro QOtontir ••mpre· o
máximo em qualquer s�rviçõ d!) ramo:

'

Trabalho idôneo e perfeito,lm qu� V.pOeM confiar.'

cartazes e coari,mbos
,impressos em iI_ral

Dapilaria

, IM PRES,SORA ,"MI)ÔÊUO
OE

'

�.RIWÚ.ó6 stUÁlltt. tiA...
RUA D[1ll0ÓRO N! M"'A "'"

f-OHE 251'; .... F.!..ORIANOPO!..IS
'1' '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,

, ,

'),'

, "

Di�heiro qúe' Y�illj. na F..1CO, rttnde Jurei _: O carro blindado
F-100'-forto, resistente, durável-é um investimento.qaratttldo! Eco-,
nomia de combusttvet (sempre com reserva de potêncla), economia de'
manutenção (pistões de curso reduzido), valor de revenda sempre õtirnol.
Você ga�ha, do verdade, com sua fr�ta F-100l ",' " .'.

� �.,'."-: ).
, '"

« .....�""

";' ,:" ".<•..•
.. ·:�<'i·.·'·:' :..... .;.,.,"

·'
..... ··f······, ." ,> . '. ' ...1'��.:.;,.'��,

, Q&,Ie 1I�:lha5, hein! Vai ao cosmos.? -:-: E a' F-'� ÓO 'lipo' "Torpedo': :7- •

.
'

elegante, .aerodinâmica" pronta ...,:,com sua oarmç�i'ia bem fechad� a';
:.-protegi'da, a transportar remédios" pão, ovos, sapatos! Não ainda 'para ,

t

() cosmos � .. -más; .de bairro' e'n;l Dai -ro, de' cidade em eldade, ,de 'vila
"

"

em vila, em 'qualquer estrada. ,",' "

' , '

:
.'

.' �
• l' �

• "�o
"

"
�.

,.;.
f

I : I -';', '�', '

HOJE E SEMPRE� O MELHOR NEGÓCEO 1:" CAMI&NEt�S:'
"

> ''t.

. '

)
"(�, �" . �

.
'

.- \

., '

"\ . ,

.)
"

" ,

,,' .

t ;:-' • .I, ..
•

• �i'

,I .... ; r

\ Oro I •
, f

•

I f ;
� , \. ' "

�,
' ,. ,"'O) ", , �, �:

\'
"('

"

e ....., "investimento,garan'tido" Jâ; provadoi) : -1
,

"

•

T, ,'.� .' �! ,,,,.,' ._'tt���.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Doze frme-se !la liderança;e ;cá�l�
nhe para o Htu:o salonisia·:'de:6Â. ':
o c�mpeonato salonista camínhandrr ���im o '. Doze

da �ap�tal do Estado, teve para os seus ;;(iois: "últ! "

centínuídaría na noite de compram'
'. ti" c

mos

t .
. ,

.' lSS08.. e ,encontra
s:x a-teíra, com a r�aliza- ao título da_ temporada,

.

çao de sua antepenultima Bastará
....,

'

rodada do return
•

.
as ara um; 'empate',con-

d d b
o, com o tra o Paula. Ramos 'para

tro, o rar de dois encon- que se sagre campeão mes-
roL .

mo que venha a: perder
. para o Oaravana :dG). Ar�Na

'

preliminar o Clube
Atlético Catarinense passou
Com relativa facilidade
pelo Juventus, pelo marca-

.

dor de 6 x 2,
.

No encontro de fundo o

Clube Doze de Agôsto, lí
der enfrentou ao Indus
'tríal terceiro colocado.

, Após a réali�a.çãq de's�es
encontros

"

os" 'primeiros,
postos, apresenta' � ;8egúin� ;

.

te classifi'Caçã;,o:
.

::
"

,

1° lugar ';..._ Ílozé 'd:e Agôs":'
to com 2 p.p. ".
'. 2° lugar .::_ :PilUla.,; Ramo!!
com' 5 p.P..

'. >

A partida desenrolou-se
num clima de' grande en

tusiasmo pois os rapazes
da Escola Industrial exigi
ram o máximo dos dozis
tas que ao final acabaram
por triunfar por 2. x 1,

.

.3° .Iugar ._ CaraVana do
Ar COl�" 6 p.p.

" ': : .,:
4° lugar. -'; Ind�l'lQ;r

com 8 p.p, "" .'

.

5° lugar -",4tiéticd"oom
16 p.p.

.

o juíz Pedro Paulo Ma
chado (não conft,ndir com

O nosso redator) deu por
iniciada a partida . às 10
horas, quap.do· aos 20 e aos

30 minutós Luiz' Heitor as

sinalou o primeira e .3e.!·

gundo gool do E. C. Ju
ventude.
Vencendo a primeÍha fa-

.

• '.' f

se por 2 a O, o Juventude

vol�u ao gramado dispos-

o Sul'Ani�rica F. 'c. iQr�·
m ')u COnl, iteltOrj': ó\é�êi?;,
Baltazar,' Rober·to "e À1iü�:,
rio, Pizolatti e t.al1r6·; João,.

.

Bión, Carlinhos' e
'. Passos.

_ "i ,..f.

AVISO AOS pESCAD·ORES
O Presidente da "Associação. dos Pes"

cadores Profissionais. de. ,

.

Florianôpôlü'
convoca todos os pescadores, cujas a?oséíta·
dorias estão pendentes e paralizadas no IA·
PM,. a comparecerem no 'auditorio da' Rádic
Guarujá, dia 10 de setembro· prbximo, á!
10 horas, onde seTá apreciado e discUtido c

.

reestabeleeimento das referidas aposenta·
..dorias. '

- A r.eunião contará com a presença de
senhor Delegado do IAPM, e outras autori
dades convidadas, .

e ligadas ao a�unto.,
•

Florianopolis, 11, agôsto, 1.964"

WALDIR GOMES

Presiderüe
.:"'�', ._

, "

.t -,'

TERRENO COMPRA�SE '

. Proximo do Centro, com aptoximada-
men�e '300 metTos quadrados., ,.'

Pq�e a vista parte finqnci�da�
Fone 24-13, SIDNEY

;
I
, -

...
'- ...

.. :.
'-_.'

_'<-_,_ •

.
' \ ,

.�
',.

',' A Presidên�ia 'da :Federa
çãO :·é.atárinérisé' de Fute-

·

boI de 'sãHio, "tendo em

• Vista' as decisões tomadas

pela Assembléia' Geral
extraordinária, realizada

no. 'dia 25 de julho na CÍ

dade 'de "Blumenau, resolve
expedír; ã�· Instruções abaí

xo.. rererentes ao seguinte:

· 'l10RNEIÓ IVO. VÀRELA

C�AVE;S, E.LIMINATORIAS
__,.·DATAS - LOCAIS

.

3°' jôgo; 'este será' disputa
do: 30 mtIlUtos apÓs o íér
riiino' 'do 2° na cidade de

Italai," com a dúração d,�

30:. ,minutOs' . di:vididos em

dô'is' tempos de 15 nünutos
'.

. �. ',.., 1
.

e intervalo de' 5 Ipinutos.
P;erxpapecimdo o empate
será,· o�servado o que pres
creve 0' regulamento da

"Chave A".

·caberá. aos Pres.identcs
de .Ligas disputantes' cm
con1u'1to, representarem
F:C.F,S. nos' jogos .' elimi
natórios, "devendo ainja. o

Presidente da Liga Cam

peã' de cada CHAVE, co

municar por telegrama, a

LANC e a F.C.F.S. o re-
.

sultado dos jogos.

ARBITROS

ps arbitros serão indica

dos. pelas Ligas visitantes.

JOGOS 'FINAIS EM
JOÍNVILLE

'DATAS 29' e 30 ::J�

.,"

Jôgos finais início às . �:O

horas

C.ONGRESSO DE ABER-

TURA - Séde - LANG

DIA 2'9-:8-64 às 17 horas

PARTICIPANTES

SELEÇÕES de Florianó

polis - Joinville - Cam

peã Chave A - Campeã·
Chave B .. 1

. DELEGAÇõES'

-X-
r>

CAMPEONATOS REGIO

NAIS - TORNEIe? INíCIO

A realização dos torneios

inícios dos campeo".atos re
gionais, serão fac' tltativos .•

. Sendo efetuados, haverá

necessidade dos at:etas es

tarem devidamente regis
trados em suas respecti \(1l,S

Ligas; e na F.C.F.S., ni'io

se:p.do, porém, sua incll1sáo

nos jogos do Torr eio ini

cio, considerado oficial pa
ra efeito,de transferências;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Serão nomeados pela
presidência da Fe iera';ão
os novoS componentes do

'T.J.D., de acôrdo corn o

, estabelecido na reuniáo da

executiva da Entida!ü', rúa

,lizada a dez de iu:ho pas

sado e homo!ogado pela
Assembléia Geral � .t;"'t'aor

.

dj.nária do dia 25 em Blu-

menau.

Sala da Presidencia,
27 de julhO de 196,1:

Cap. Milton 1?rado
Presidente

. MISSA DE 7. DIA
A família de Maria das Dores San)'os

lVI;el0'éonvida parentes e pessoas de suas l'e
laçõe�f jJara assistirem a Missa, de 70 Dia, .

que � mandam· celebrar em in' :::leão a su�
al�a dia 19 '(quarta feira) as 7 horas na

Igreja de Nossa Senhora do Parto.
A todos que comparecerem a este ato dE

fé .'antecipa.m agradecimentos.

'BIEVE:
. .

.

MUITA, MUI'l 'CntSA ·COSTA.:
.

MAIS '111llTO'
.

'�"'iC.

POl�UE?':' }'OIDE? . .' 0"

.. ,',
.

,' ,,"
. .:���td.��� '-..._,

t

REDATO;R
Pedro Paulo Machado

.

COLABORADORES ESPECIAIS

"

. 0'

MAURY BORGE� � GILBERTO NAHAS "

Gn,BERTO PAIVA

COLABORADORES
RUl LOBO _ MIL'fON F. 'A'VILA _. ORILDO LISBOA

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

••

,.

Qe 'conformidade com a tabelado ·ceri;'
..

me -da -1a Zona, 'a rodada número nove va

..... " .-pt�por�ion� ao público florianopolitano doi.
r

• [ôgos ',v����ad�jramente . excepcionais.' .,

'

'. .' D�·�in�-o ·serã:o adversários -, Figiu.�ir.e�t
.

:.:e Mar�íJio Dias, êste viée-Iíder-e aquele 4c
.' eoloca'd.�,.tendo a.separá-los apenas d6is' por

. tinhos, 'enquando 'que no dia 26 ( quarta-fe
ra) á noite jogarão AvaÍ)e Hercílio Luz, rex
pectivamente campeão.' da cidade e líder de

ce;r�a�e em andamento ao"lado do Metropo
. .Deis jôgos e tanto queo público da Ca-

pital por certo não quererá:perder.··
.

..
, � , '

..

'.

"

"

�. ���f�'�':'�/ :�

o Tribunal
.

de Justiça
Desportiva esteve reunido

ontem apreciando e jul
gando vÍírios. processos que

constavam da pauta.
.

.

em
Compareceram os juizes

Laure �antos, presidente,.
Osni Meira, Osni Barbato,
Waldir Machado, Antunes

Severo e Júlio. Cesarino 'c"'.

Rosa.

x X x

.

CH�va A - Blumenan

·
x ;Srus9,ue

: �o 'JÔ�Cj:':__ Blumenau
8':'.8::!64 ..

'20' Jô.go·,_ Brusque --

16':8�64
'

"

.

..__.__ .;�....-:.__.• ,..., ,'JIa�e�do necessidade :ie'
. 3° j�. s�á sorteado' em

E C �B�8�nh. �r�l� )1: .x Sr." �. me';'ft_"a'',: O: ". Br.lIs , ,�, ,?:'�éar d� sa par-
I " rJ.l í1 ....... fi, ':" I!.! JJ.....!'- .. tida. fer,p::tªI!fçe.n�qÇY. o ent-,,'

Com novo compromisso to a vaz�r )�ali' vê�ff' c pate, serão cobradas tan-"

firinado para 'domingo os a'rco adverslÍl'io., E baseados t�s, sérles' de.3 penalidades
comandad d -t

. ., máxima' quanto for..em n�-
os e 1 amai�, nesta, dispôslçáu .

é }l�e' (Js
deslocaram-se para o gra- atletas do ,;Juv�ütude; ..

'vor-
.

c��sÓ:rlas para apont�r o

mado do Abrigo de �1e:lC- taram 'a 'rn.ar�ál' . 'tr.êS .(3·j vpIJ.cedpr. �a "chav.e".

res, afim de enfrentareni gools, 2' p'or' intermédio: de CJIAV�"B �. Itajaí x S.

o Su� América Futebol C1u- Eugênio' e
-

1 a8sb:laIad�' Fí-árcfsco;

be. por Naim, cônvéténd� :urna' '. 1°. Jôgo':_ São � Francis-

penadidáde niâYiriia::'; "

co' 8..,9-64
" 20 'JÔgO .,;_ Itajaí '15-8-64

O· E.; C, Juventude, Jogop HaVE!ndo . riecessidade de
com Erevaldó, N�isori :H-en.:.
rique, M-oaéil' '�Naim� Joáo
Santiago e Luiz . Hêit'o�,
Walmor,

.

Eugênio,. Fa.us.t:>
e Franz.

'

_-' .

:','JederacãQ" Cafari'nense de
'L:" .' .··;:\:):f·uf�bol deSa!ã:o ,

•.
"�'':/:,

," <.1\ �:.r"'�: ,�';, ;' - ''1.' "_<,_.� �: " � \ ••

· '1'{OTia", 0EICIAL'; NO lO/iH
.

Agôsto
c.

de ,:l�64.
.

. t'
. �." ,,_. t>. - '.. "

HORÁRIOS -

"

'\l.a" -s
. INíCIO as '20 horas

DIA 30 - INíCIO às 9,30
horas

.

Rio _.'. Agôsto - (Cortesia da Cruzeirr

Jomein dos viajantes prosseguerri .' do Sul) ..;.:. Recentemente, três noticias es-

. tampadas- em 'jornais, mereram destaque €s··
.

-
� com duas pelejas pecial, e foram recebidas pelos bons despór-

Deser{volveu-se, sábado meta defendida pelo .ar- : tistas, como ,um bom sinal para moralizaçãc
último,' no campo do Ipi-. queira' Mário nós prtmet-.> d

.

Maxímo de 13 pessoas ,ranga, mais uma rodada 1:08' .minutos da contende,
'

..
as nossas praças de esportes, onde Ul1W

comnreenôendo: d ris Diri- do �ór�Eüo dos' , Viajantes, o que causou
.

ver.iadelro '''penca'' de péssimos elementos faz das suas

gentes um arbitre e ctei aliás, a .últíma' do turno. .susto a todos os elem.entcs "- .

d'f" d d
atletas.

' ...No cotejo' prelimínar efe- .do,- Grêmio. contu�o" os
. graças· a.In 1 ereriça os que evem punir {

tuado àS' 13.,30.. horas, a rapazes comandados .!ler' fazer respeitar a lei.
ESTADIA l;, T.HAl'��PORTF· equipe :d0S Viajantes con-· �/Ledeiros sentiram o

can.;"firmo,u a sua' posl'?ão·. de-lí- ''''''o e concederanl "".

U'
. .

d B I H"!f . "", m,.a. notIcIa. nos vem e e o orizon-
E!>taéUa �serã . po�: c')nta der lJ:!l"viCto. ao � derrotar o aç.ões" ao quadro adversá-,

da LANG. O trans;>orte se- quadto"dos Carteiros POi" Iria, sofrendo, assim;' un te e irífotm� que, um simples palavr,ão, ou
rá por conta das delegu- 3 a 2� Jõgo bastante equili- tento na primeira fase .dr

. gestos obcenos, 'segnificará prisão. Bôa e be.
,ções visitantes.' brado, éom as '·�CJulpes IJrO- \ autoria de Rocha ,'7). m:ij�

.

curando a todo custo o dois. na fase complemen-' la.medid(i,dó delegado de Policia. de B.H
canii!',ho ,'dl1 m�ta. Porém, tar, através' de Alí,iQ .·e que ç.oibirá a,té pela fôrça os abusos, com 15C,
o quàdtó p�tro('inadol' do A ld

' .'
.

cerrame '_q.em,imstrou muito �pó�' o cum,primento ,iE's:'. homens da: Polí:cia Militar, misturados entrE

mais espíritO'" ue luta, me- ta t:odada, a classificação OS torcedores com ordens expressas de fazer
rece�do por .isso, a vitórià. d t

.

f' u sendo a
.

o' orpeIo .ICO respeitar a lei. Se a moda/peg'ar, e o sr. OS11
Desta '. forma os Viajantf's seguinte: /

sagraram-se campeões d1 10 'lugar, Viajantes com Mello :qüizer solicitar ao sr. Delegado de Po-
primeir.o, turno, sem ne- O ponto perdidó lícia as mesmas medidas, muitos e. muitm.
nhum ponto pp,rdido.

.

20 lugar, Grêmio GetúEl)�
No, �egtindo encont�o, o Vargas coni 2 p.p. � pé�simos torcedores não mais' irão à campo

Gt:êm:io Getúlio Vargl1.s 3° lugar, Carteiros' eom: com mêclo de'serem prêsos, p'ois J'á se acostu-
(SA.PS),. ·.embora não jo- 4 p' P
ga:ndo, aquilo.' que rnalmen.. 4:�' � último lugar, A Se-i' . marapla.os p�lavT;ões e ofensas, que, para nãc '

te se esperava, derrotou dutora·col11 6 p.p. � . p!'9fer'i",los, só se chuparem laranja durante
folgadal;ll�nte o quadro ja

Sedutora por 3 a O. Resul- O returno começa:rá ja� todo o· jôgo, pois assim esta;rão com a bôca
tado de certa maneira fá': no pró�imo sábado com· cheia.

'

cil para ·os funcioná rins .10 Grêmio x ViaJantes, às

SAPS, um avez que A Se- 13,30 noras, e Carte:rcs .x�
dutora sàmente perigou a A Sedutora, às 15,30 homs.�

____--c'_
'.

�
Julgamentos do Tr�bunal dê'

-

;
Just�ça Desportiva. a

o arqUeiro Bádê do Pa ,d
meiras incurso' em dois ar

ti'3'OS foi absolvido, ' Ar'lO

Boos apitador multado em

3 mil cruzeiros e o Presi

dente do' Palmeiras Abel

Ávila dos Santos foi sus

penso por 60 dias.

X"X x
•

A seguir o calenda apre
ciou o processo onde aI a·
reciam como indiciados' o1S

seguintes atletas:
Didi do Caxias de .Join

ville absolvido, Luiz Cas":'

telhano do Caxias suspen

so por 20 dIas
.

com o sur-
.

sis, João Usati suspen

so por 20 dias com o sur

sís e Coruca do Caxias sus

penso por 80 dias.

NO primeiho processo a

parecia como' indici�do o

presidente da Liga de

Brusque sr. Oscar Gustavo

Krieger.· ,

Decl$ão:< Por unanimida-

de o Tribunal acolhel� a

preliminar, levantada pela
defesa para a anulação do

processo por não 'constar
do acorda0 a indiciação jo

presidente da' Liga. x X x

x X x O ultimo processo da

pauta ,que era o protesto
do Carlos Renaux contra o

América fo\ transferido pa

ra. a próxima sessão.
Co'rrespondenfe - Arquivista ri!�j::�:��'����:�� ,;!:
�CESSITA-SE' UM. EXÍGE.--SF di�iados, tendo sido profe-

rida ·a, seguinte. sentença:
PRÁTICA E REFER�NCIA�. TRATAR À' --�-------=--

RUA,TENENTE SILVEIRA, 25 _ 10 AN·

DAR, DURANTE O HORÁRIO COMERCI
AL.

OUTUBIO
.

V"r.Ê VERÁ. UMA_ COUSA
LOUCA DE BABATO!
POROUE? ONDE?

Demais encontros da Rodada:
'

Barroso x . Imbituba, em Itajaí
" .' Metrôpol x Comerciário, em Criciúms

.

Ferroviário x Minerasil, em Tubarão

.

Atlético Operário x Postal Telegráfico
em' CriciÜIna

.....'-

Urussanga x Guatá, em Urussanga
,----------_ ......._.-

A segunda bôa noticia de Niteroi, apon
ta�nos mágnifica séntença proferida pele
juiz ,da 2a Vara Criminal, que mandou um

advogado e um goleiro do Canto do Rio, a 3
meses de detençãp, pagamento das custas dc
processo e proibição de assistir jogos em·

"Caio Martins" por 2 anos, pela agressão elC

arbitro Claudio Magalhães: Se a moda �eg8
e fossem os arbitras esclarecidos de que pos
suem autoridade paramandar a: policia preu
'der os' agressôres, 'quantos estariám ja corri

gidos, e quantos jogadores iriam para as

grades após os jogos.
.

.

O terceiro·caso refere-·se a um ofiCio de
Bonsucesso,

.

comunicando ao Tribunal dE
..

Justiça esportiva, que· afastou das funçõe!':
de tecnico dos juvenis, o associado Maurilic

Souza! por ter este ofendido moralmente (

àrbitro Valter Alves.
No mais, t�mos,visto o TJD da Federa

ção CariQca� impor .sevéras penas aos indis

ciplinados; sejam êles de que clubes forem

procurando ·assim moralizar o futebol Cari·
ca.

: São medidas que alegram a quem sempre SE

bateu pela disciplina e pela moraHdade' nOE
esportes. Devem ser banidos do esportes' m

.; indisciplinados, mas,
.

não só os atletas, mm
sem os Cartolas que insuflam e os figurõe!':
que se julg�!��';JTIPortantes para ofender ár
bitros atletas," sem se falar nos ignorantE-s

. metidos a sabidos .

. ,. {",

, : .... :

�-",',/.;.< ·�l:�:;:>/.'yi :t�f�i��l�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



do Trab, lho em

•

(i;-

I
I

',.

I

)

Fone 3798
Atende díàríamente das 15

as 18 horas
Exolusivamente com hora

marcada.

Nada de"
REBfTES'

l!:ixija em ,s,IJu carro

Lona de freio", 00LÁDIIS
-. RIl% ln:]1" no apl'o'vpita
ment,o das Lona.�

rA�A noç �QFIOÇ
Rua Santo.!'! R�wajva

-

4!'i�

�q'T'RF.T'T'r,

, sOLÁ MAlS �P!FEITI\ 00 BRASIL'
�----------------

Compro ·Casa
Em zona residencial·, pró

ximo ao centro.

i Ofertas com dados com.;,

pIetos e prêço à J.R.G.

Caixa Postal, 255.' Nesta.

At
. i

/

l

semprêgo e aumento sala
rial. Ainda no aeroporto, o'
titular do Trabalho' afirmou

que não é pensamento do

Govêrno revisar
'

os" atuais
níveis mít\imós' salariais.

Outrossim,
.

indicou que está
havendo falsa interpretação
da política salarial- estabe

lecida pelo Govêrno Fede

ral,
:

o qual .está sugerindo
''às emprêsas do setor priva- !

;
.do, que estabeleçam como o; amanhã, o Presidente Cas-
armas, diretrizes salariais" tela Brancó sancionará a

.do poder central, para eví- �. lei que 'cría o Plano Nacio
tar a eclosão de movimen- ,nal de' Habilitação. Confír
tos grevistas. Por' outro Ia- � mau 'finalmente, o encon

do, o sp. Arnaldo Sussekind tro de trabalhadores pau
assegurou 'que

.

depois -de

. . '30/8/64 8,00 horas Português - Matemática __ 'Es-
listas com o chefe da Na- tatistica
ção amanhã, oportunidade 06/9/64 8,00 horas Dir. Const., Civil, Penal, Geo-
em que o Mare,chal Cas��lo ;; grafia Econômi�a e do Brasil
Branco recebera me�Orlal 13/9/64 8,00 horas Conto Geral, Irid., Pública
reinvidkatõrio, dos mdus-

Leg. Fiscaltrtaís bandeirantes.
.20/9/64 8,O\): horas Dir. Adm, Com.,. Financ.,. Tri-

� ...... ....;__�_
',o ,buêãrio

�:

'. mijfa ,nove� pessoas

SÃO PAULO, 17 (OE) _

Procedente da GuanJ1bara.
desembarcou hoje rio aero

porto 'de Congonhas o Mi
nistro

.

do Trabalho. Na De
legacia; Regional do Traba
lho em São Paulo, o .sr. Ar- .

naldo Sussekind mantem -------------�- ....------

contactos com os emprega- , ,'Re'ib;..elia-o' rio Presidio
, dores e líderes sindicais. Em

.

pauta dois problemas: De-
•

DRA. TELMf(' C. PEREIRA ',';
-

D.RA� EVA<:_ êtlNICAi INF!\NTíL.
,

Clínica OdontQlóUica de CIi-
\

'",

',Com'uniêa:a reabertura de seu consul
3I,1çaS e Adullos -'

. ,',
,

.

dConsultório: ';Rua Tene�:te,
-

,'todo á- partir ',d� 17/8, no conjunto 207, L,
Silveira 23 _; 1.0 And�r � "Ediffdo, JÚLIETA Rua Jeronimo Coelho

I "
-

_,.,..
• '

,.__ <.;� '
.• , "

'o .' �,.,.
"

n . 32<)_

SALAS· DE FORMICA

SÀO P�uto, 17' (OE) .:_. 7 encarcerados..O total de:
Falando•." à ímprensa . esta

.

reclusos nà Casa de Deten
tarde, .0' .delegado 'Ely MoU- ção.vacusa J1 marca de. 474.

ião;, responsável pelas -sin- . Os arquivos da, Casaiforam
dícâncias- instauradas na � totalmente destruidos pelo'

-Ó: Casa
.

de JJet.enção de São fôgo, motivo porque .ainda

Paulo, com: respeito ao mo: . não sei sabe à ídentídade
.tim ali ocorrido

..

na madru- . das vítimas. O Delegado '

gada ct.a' sábado, declarou�' � Ely Mourão" não revelou os

9 o .número exato 'de víti-" motivos da rebelião.,
,

m�s, seÍldo dois guardas " e.....
.

, .' .
.

' �,
.

1°

,p,O, N T O

'I),'E f

, ENCONTRO,. 'É
COM:. �,

"'ANrU�mS
, SEVElt'O

.

I Moca - Auxiliar de Escritório
;

-

, (

Precisa-se que tenha pratica de escr.tc
rio e seja datilografa.,;"

.

Cartas de proprio punho com referên
cias e idade para caixa Postal, 507.

_,.....-_·t -,--------------------

P O N T 'O

D E.'

,ENCONTRO t
ÀS 11,,30
(HORARIO" ,.

HABITUAr.)CASA ALUGA-SE
'.

Uma casa para' Renarhção ou Escritó
rio,:á rua Conselheiro Mafra, N° 3.7.

. Tratar na rua dos Ilhéus, 29 - Tel:· 3311.

'.

RJ\'D· IO"
, ,

GUARUJA
000
QOO
000
000

.
.

t·_,_..r.---- ,"

HAVERÁ ANStA DE�COMPBAJJ

'o' ,p_ S!!!lt��!l JJlR.�1�!�(tjlE.,

'., FLORIANÓPOLIS SERA
ORDE? , POIUUJE?'

,

_-..:-__--------'--i-...... ------ .. ------

Vai Construir O-U Reform<:l ')

Consulte Nossos Ptéço�
..

" 1'1'20 �C$.
2YJ,-7·
ZYT-4lt

Ind.· e Comérci(1 l\Ietalúrglc}, 1\Tl,i\ S R. ,

Rua: Deodol'o N, 2�3

Filial Flurianópolis
.' I

•

Maravilhosos e novo$' conjuntos com Bufe
- Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas corr

,
. . /

'.

Rerestimentos em Plástico

---�------��-------�
<

·1__c_on�ju_n__to_c_om__1Bufet de 1 ,80
Cr$ 260,OOO,OOou

'10 pagamentos de Cr$ 34·000rO�

Conjúnto com' '. rBufet de 1,90 I
Cr$ 280.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 36.000,00

Conjunto com· .·1,Bufei de 2,20

. Cr$ '320.000,00 ou,

1 O pagam�ntos de ,Cr$ 40.000,OJ

Diferentes Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
;rnCA ou Jacarandá
com ])�coração er.n

j!"órmica Bral\ca

/ . MOVEIS CIMO
..

Rua Jeronimo Coelho, N. 5
. I.

Ouca às segundas,' quartas e sexta�

feira�, á� 20'h 30m, pela Hádid Anita Gal!;
baldi, M:j,�LODIAS DA TELA, proprama dl'

, Urivaldo. dos Santos e da "Livraria Educa
, 'O.A. - "

'

·ITIJflA�:,:-:a�. ;::�f�t\fENTIS � ..:_�

. .

Agente aliciai da Propriedade

,

Usina de ÀçucarJijuca� S" A'�,
<-

ÀVISO

.
Acham-se à; disposição' 'dos senhores �6ionistas no

. escrítorto ,da Emprêsa, os documentos a que sé 'refe;e 6 .

�rt. 99, do' decr. lei n.o 2.627, de 26 de Setembro ,Çle 19�O;;
São JOãol Batista, 28 de Jqlho de 1964.

! ,'.
.,# "

Eduardo: Brennand
César Bastos Gomes
Valéria Gomes

"

',.
,"( ,'_�'. '

":-:.
'

•

•

• I -

Ó: EDITAL."'·'··
"',

,:,', �. �. 'r' ;._.
" ..'

-c \, • ".,"

.

sso con�iç1adol os. Senh�l;'�s' a�i�n;isfas�:d� U�iria . de
'Açucar ..Tijl1cas SJA. a se teuniJ,;em"elrt :Assetiibléia Ger'aJ
-Ordínária do dia ,2� de setembro do < cOI1rent�:' ano' às:i6
horas, em. s�!;l :es.crjt6rio, à riJ� /V�lé.;i<:i:,G�mes,.. ,S/;;� Tíêsta
cida�e ,de'São" ,João Batista.·:� Sf_tl1tà Catarina; o -p�i-à ;4�1�berarerrr s,õbre':'a �egiJinte ordem do :dià: ." -,

'

',' o,.

,

1 .c: Relatórío 'da Diretoria, Balanço geral, contas ,de'.
,

lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal ao exercício
findo em 31 de Maiotda 1964.

2 - Eleição do Conselho Fiscal. e respectivos suplen-
teso ,

,

'

3 =: Assuntos'Diversos do interêsse social.
. \

São' João Batista, 28 de Julho de 1964.

,
'."-

',. ,_ ... ,.�, � '"

Eduardo .Brennand
Valéria Gomes
César Bastos Gomes

. Reproduzido por ter saído com incorreções no origi�
r.al. .

----�- -------_,.---------

EDITAL
Ficam convidados os senhores cOl11rl

buintes abaixo relacionados a comparece
rem a esta 'Prefeitura, paréi Pagamento de
dívida referente ao impôsto Pre-dial e Ter
ütorial� e evitar a cobrança judiCial:

NOME RUA

Ilse Silvei�a - Joãó Mota Espezi'm
Idson Calazans - Padre Schder
I1son \Vilmar Rodrigues - Lauro 'Linh,,;re
Imoveis C. Administrativa - Cruz e Souza
lná B. da Silva - Germano Wendhaúsem
rnah do N.· de Oliveira - Lauro LinhaH:s
Inacia Mauricia Moreira - Maria JúH ')

Franco'
Inacio Catarinen�fÇ' çosta - CRieira
Inacio Justino Silvejra - Morro da
Descoberta

l'� . ,

I, i
)� t l

Indalicio Vargas - Araranguá
Indalicio Jesuino Bento - Clemente Rove
re

India Rosa Alves _'. Laura Meira
') Inéas de Souza Guimarães -1- 13 de Maio
Ines H. d� S. Corrêa - Frei Caneca
Ines J. de Serra -'Costa
Inesiálans - Av. -Hercilio ·Luz
Inesio Liberato Làus - Presidente Coutinhc
Infancia C. da Silva '- José Boiteux
Inocencio Ancéto Batista - CosteIra
Iolanda Martins - Morro da N. Descober-
ta \

Iolanda Nascimento - Morro da N. �esco·
berta
Iolanda Silva - Presidente,G. Rosa
Iolando Abreu - Manjor Costa

.

Iolara Ventura lVlarcolino -, Monsenhor
Th�' ,

Iólina Machado .- C�ieira
Iracema Coelho -'João Carvalho
Iracema , Verônica Corde�ro - Servidão
Ventura

Florianópolis, 24 de Junho de 19G4

Instituto de Aposentadoria e

Pensões deslndasriérlos
IDELEGACIA EM: FLOruÀNÓPOLISI ( '. '

, EDITAL

<S DASP
-, realizará nos meses de agôsto e setembro, os

seguintes .

con.cursos:

o

AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DE CONSUMO
, .

AUXILIAR, DÊ COLETORIA, '

!
06/9/64; 14,00 horas Português - \EstatístíCa .

13/9/64 -14,00 horas, Contabilidade \'e Matemátiéa
20/9/64" 14:00 horas Leg. Tributária e da Fazenda
Os candidatos deverão. comparecer vao Instituto de

Educação �CPREDio NOVO). à Avenida Maúro Ramos,
munidos de cartão de inscrição e de caneta tinteiro 0\1

esferográfica (azulou preta) com a antecedêncía de
30 minutos .na .data fíxada para as provas.

FI0rianópoliS,. 14 de agosto de 1964

EWALDO MOSIM1\NN
DELEGADO DO 'IAPI

.

r

Uma casa COn1 2 pavimentos à'. rua Alves
de Brito, dO 50 - Tratar com o sr. José
Amaral Filho. Fone: 3·425'

VENDE-SE
Vende-se ótimo prédio, com três pàvi

mentos, situado à rua Conselheiro Mafra' ne.
33 fundos com o cais Frederico Rôlla.

,
,

Tratar com sr. dr. Paulo, à rua Deodo-
lD nO 13 - Apto. n? 1, fone 2230.

___,_"J-'" ..

� ,M'úskai de fHmes

--

Indu�t(a'
Registro de· marcas pat�ntes de invençà!
nomes c(Jlnerciais; títulos de estabelecimen

.

to, insígnias frases de pror)�lganda e marcas
de exportacão

rtua Tene�te Silvei�a. 29 - 10 andar ,
Sala 8 -- Altos da Casa Nair -. Florianó·

polis -- Caixa Postal 97 -. Fone 3912
.

Vende,.se um A,partamento
Vende..:.se um apartamento com três

quartos, sala cozinha banheiro e area de ser..

vico. Situado à rua Felipe Schmidt. Aceita-se
ca�ro no negocio. Tratar com Mauro na Ave.

nida Hercílio Luz 66 dáS 13 as 18,30' hOl'a�

ESCRIl0RiO DE ADVOCACIA
, UK. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO' H. BLUMENBERG e PERS!

A.tIAHN
Solicitadores'

AÇÕES: CíVEIS, 'TRABALHISTAS, CO·
MERCIAIS, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC

Rua Conselheiro Mafra. 4R --- Sala 2.
-_._----.-:---�.- -, ---_

PIf}onn-:r'! A
i�

.

illf r.< "� 'tOIlI�Jl... JiL':"<tf_
�

�» f � -l� _t.)'

I

OLHOS
, .tl ,}

.

use Óculos 1
bem adaptados

,otenaemos com ,ex�tidõo
)1 suo receito de óculos

,

'ÓTICA ESPECIALIZADA
. MOD�RNO LABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



rlrilio
.As obras' de' impIantaçlo temMlte concluido. venoeJ:),

da RcxSovta 10-21, q'118 Uga dCHII assim mats uma etaPa
POrto Untio a Sio Francis- ela monumental realização.

Barreto. à suCessão do sr, co do SUl, possuem um al· O trecho seguinte, que vai
to sentido ecenõmíco, pois de São Bento a Càmpo Ale

integrará a região norte do gre, Já está com sua, aprí
Estado ao POrto de SAo mação pronta e será iJúei&.

Na manhã C'8 hoje tomaram
Francisco do Sul. _ da, Ioga em seguida, a' pá.

o chamado Expresso Aéreo

��;����,;�f;�: S��;;:�:�b��;;:_� Banca:rios' querem a renova-'
Ef�}ª] '.A�I!!��l §2��?l��}���!ro�lruU� ;�ão., do

.

8fôrdo salarial
jar o sr, I..acerda �6 páreo' ,;iprosséguimehto ao: I� CI·. soas, ligadás ao assunto, .' , .ção e. Cultura, Péríeles- Pra- , , , ,> ''', � Estiio ': em grandé- }n1ovi-':·· período dos últimos 12 me-

sucessório presidencial. Adu-. 'CLO DE,PROMOÇõES·TÉC-· Como se sabe, 'o protes- de,' Diretor de'Extensão;cUl- S'e"'c're"ta'r'l'a" dO "'n'te'r;or e' J'usíica mentação os bancários' de' 'ses, até julho anterior, apu-
zíu que tarnbérrr

'

é pensa-. NICO CULTURAIS;' acaba .

501' Geraldo Semenzato é tural. . "..
. .�. •

Santa Catarina, com 'vistas rando uma majoração mé-
I do chefe

.

do país,' >

• ..' • .

monto
. de iniciar mais um curso uma das maiores autorída- Na oportunidade, o pro- 'Estiveram no Gabinete 'do Rubens Ulísséia; coronel ao término. do atual acôrdo dia mensal de 8,75%, o que

agir da mes)'lp torma com,' de' . notãvel expressão, . ten- des do país em soei ología fessor Semenzato ouviu ri '

S'
'
....é...

.

d
.

de saía
. .tI'

.

.

.

- ts-: ivn: . ., , uO ecre,,�,uo o . "Interior e Danilo Klaes, .Secretárlo da e sa anos, prevls ,0 para o proporciona um tota rle
o sr. Adhemar de Barros. do' por Iocal . à Fliculdade rural, sendo Diretor do Reitor Ferreira Lima �scl�. Justiça, deput".tdq 'Máfia Ta� Segurança Pública: dr. Rü- día 31 do mês corrente. AS- 105%. A Diretoria do Sindi
'Scb;il1o�CU que tàl pr0p.�si-.;, de . ·É'ilosCflit, 'CP1 sala r'I!'l'. Instituto de Estudos Rurais recimentos • sôbre' .' o' trãl?a... varés édfl' 'Cunha Mello,", a .' bens l\fm;itz da' Costa, Pro.

.

sim, em todos QS 'Sindicatos
.

rO "a�o-e. contínuísmo. AJ:-. proj®ão,' 'mfnístrado ,'.pelo da Fundação Sociologia e lho que a u�c vem. cJ.esen- 'lün d�; .�ratar .. ; de a��,to� .::. 'curador Geral do' Estado; do ,Estado realizam-se as- 'cato de Bancéríos de Floria
; ;r8.l�1.Q C,erpelFa; P:Çl� �tlJiVe�'i. pro'iessor ''Ger_âlclGl, (:?elhenzà- paÚtid� de Sá:)· Paulo e àín- volvendo 'p.a� execução-

-.,qo 'ligádoéàquela Pasta, (is,sr�"r.:dép<1t�d'o�': Ai1tôniO; Pichetti: sembléías gerais, para a. :fi- nópolís está convocando a
decl:úou' que, o problema : to. �ta-se '. -Cio �cui-so em da, diretor da revista socío- Ciclo Técnico Cultural e 'pa- :' deputado ,Ivo. Silveif,a,:'Pt.e7' ({r. PaUlo, Blslse; 'dóputado xação das bases percentuais

' classe para uma. assembléia
do secreta ..dado pg�li�ta, .Sé- I; torno,' do palpita�te . tema logia., ra , constrúcâo do çonJuW,;o � sldente. 'da Assên1bl�iá�' ':r;.e.'/; riO<ii'igo ..

'

Lobo: 'jornalista que; serão propostas aos.: geral, qli� realizará nu PFó-
tá resolvido·. em deLln�tlv9, INTRODUCAO A' SOCIOLO- Onté�l1, o ilustre professor Uníversítãrío, tendo se ,:�,qs" :; ,gi�latiy,a;·,· , d,eputaçlo. ',' Áíir�-6;" ,Honorato . Tomelim;� Diretor ertipregadores:'" .aínda . nesté" xíma 5" feira, dia 20, às .' ,20
nos próximos días, com a

.

,GIA RURAL.
' ," é�téve no P�lácio da Reito- trado vivamente i.rtIpre!>s.�cr Vidal:dà C. Ramos;' (ir. Pau-

_
.

da Imprensa' Oficial; dr. mês: Os Departamentos' de horas' cm sua .séde social à
indícacão de nervo titular

.

Como se .'sabe. o reno'''1�- ria, onde foi recebido pelo nado com o vulto do. ém-
.

io Cableiro, Pref�ito..M;clrl-: Paulo'Cardoso, Diretor . da Êstat�ticà dos Sindicâtos- 'rua dos 'Ilhéus, 1.3, em cuja
dos tral�sp(Jrtes e dos (lCU- dÓ iriestre .pé'hrianecerá em Reitor .João David Ferreira preendimento.. .

c cipal
o

,da 'Laguna; professor Penitenciária do Estad'o de Bllncários de. Fl.oriariÓ- oportunidade. serão aprova-
paIl�es das novas secreta- ·.Pforianópolis· ...aproxirqada- Lin!a, estando presentes ·0 professor Sé�erizató

.

. ...' ,".' .

.

pol'is e Itajaí já çoncluiram das' a� normas e base:> a se-

��� ';s:::��ia�O�:�i���:�� .:��n;,��;�i;:;..em����r ótimo ����:t��o��e'::�iS�a ����: !�i c�������ovf���'/��:��;',\ '.',UGADA',:ENER:GIA D'.E 'TIM:BE�' ���:�le��n!�:l��: ,���,.:e�� :.:�r�e�o����:as ao ,�,jnc}ica·

zes declarou que. está agora :apTóyeitamentp,. 'o 'durso" te- ;Envmoel Carr'\')ns, C'l-Jefe do, da Rádio. Nereu. Ramos "- e O Sr;. Sebastião, 'Nloraes Aquêles' serviços de �le-
convicto de que

.

a revolu- oVe ftfunerÇl lunit.ado' de "va- ':Gabulete �0' Magnífico Rei- vai oarticiuar. do ,brografua Matos, Presidente' da Coope- tIicid�de; que entraram em.
ção br'1.sileira não pàs"ou· gai, .sendo. que est� mipis-

. tor,; Murilo Martins, Diretor PRETO �O BRANCO. rativa de EIetrificaCãb. Ru. operação. em' fase experi-
de UY:1:.1 brinc2deir3., p:,rs 'se -

-

.

1 t .
--------------.-

,
.

-
�

. .t:rad<? espeCl:;t men e p'lra '! rn� d.e ·Turvo, viSitou., ,hoJ·e· o menfal com resultado satis�
constata que ela' pão fGi fei- c

..
'

A C'" {:'C 'I":
-

t'J
" -

. Diretor Técnico: tG. Comis-: fatórios, teve seu projeto
ta Rara I?unir os .subverSi·, . lJ;H��Fe.REM\1IA PfDERA MAO" .são de 'Energia ElétriCa, e material. fornecido. pfil\1
vos O'_! muito' men'3s para

' , .

"

'"" G·�ST.AR
.

MI. S Eng" . PêteJi' $çhrnith;tllsen" CÉE, é ab.astecerá" .PQ. ener�
acabar com 'a' càrrup�ão, •

, .8 ..

� 1i.·O.R·O· ·8' O II. '·.i .'".".' inf' d
..

.

-
. .'. ,

"

J •

' .

!I U r; '-
. ..',

. �. onnan o na ocasiao', que gia, o último, distrito de"Tu_r-
Por outro lado, o' parla��n- ",' .

" , " '.,

•

c

8-:0"'"''
.... r.lTr:�l'n 't'7.\T1 \t,:�'ll(;mlllD ft� ·�Gl",,1.'I�,ft.S't.' '. ','.' no .. último·sal)ado, toi ligada' v.o, junto a div.iS� de Santa.tar ,�ventou a hi'pótese '- de .,.. lJ � f. Ir Z I ,T O .ar�"1 U

.
ii :,,;;b�, Ji",fw,o,',fr"D WJiJ li- ,ilUÃl'!U ' . '

que o PTN' poderá lançar. fi .

-' , ..

a liriha de transmissão: e a Catariha COl:n o 'Rio. Grande

candidátura QO' GaJ. Menti ' , ONDE? nUAHDO? 'j'êde de: .distrjbuiç.ão' que doSul;-'levandb P'l'ogl'e�sO à

� """,' _., ,"_"_"-_'_',....
, ..

'

; '. "'-' _ .. ,'. "".'.. . L.::.._.__' '.,' ,
,. ..',,:', f_?rnece-,energia para: TihlM,-· 'distante':localidadê: ,

. :."

C(}m� rhot'�adó O
_.- \ ":,. ' ..

Victor
'. ! ;.'

BRASILIA, J 8 (OE)
'As fôrçáS'\pàlíticas' l1gadiüi�·
aos srs. .Jânio.Quadros' e

E 1 • -

mo.vimento ..dentro· doa '1�eICOêS no
'pró,Ximos dias .lh:u.S. Pa:u-

.'
.

l�� '-''para ·l?ropiciar. co?dI-.. libano
.çoes -ao· lançamento da '

.

. n·.• ,

'.. :,':': '''l, ::S.e.··, _ v:i,U abe.lha.'s ·.af... ricana.·_s.· 'e,o. rn.u�idq'u.e .'.

����!etu;a�:e�ei�:;� Me�:.... "C:o����eT�ot;:ia���,) Cha.r
a IVe r . '.

. �llt.1Jital paulista, traqsfor- les Elou, foi eleito hoje cê-
" • .

.

.

.

Entre os
. serv�ços, que ..

o
. em' Santa C!ltarmâ, mas por- 'inando-o' ,eru candidato da

.

do. na Cà:mara dos Deputa-.

Govêi'nó do Estado,oferece, qUê, lriúita coisa: que' não' é
. ."

.
. oposição. A notícia' foi dos do Líbano, presidente

" .

M II
... ':, '. como ·.assistêncfa .. téçnica, ,é verdad.e; prejudl.·ca saber' ô.

. 'II"
, .

.
.". .

.. confirmada' em.'
.

Brasília" da ;República por' 90 dos
: ; apont�da .li ass�stêricia à' que verdadeiramente é um pelo deputado Dias ,Mene- votos dos 99 e.mitidoS. Hie-

,Iili�.'
.

.

iiie I,r e.
.

. e'','S'
...

'

G1Jicultu:ra' . como uína, das exâme de abêlhas africamis. "

d P""N _"....l. ik """h' d'd t
IV I!I

.

'

mais efitientes. El!hio, 'aqui fi.ca .um pe:-:. zes O ..... 'a-'ll�manl;o r 1.\·..0.1 amo can 1 a o

" . . que, a lÍni.ca. ,: dif�culdade· das falânges libanêsas, .ob-
_' ,

,
.

-

ê' d ,'e i-'
-

-

� .àiàç. -e ilJn 'convIte par1\
�

.os. .res'i'de 11a dispo's.l·ç·a-'o ..
lia' - .

·te�e apen'as cI'nco ·v.otos,· . Foi condignamente come-. partamento de. Ed:l.lc�ção ',e D s
..
e.mu tos. a11:0s,. ·.:C{ue

"

_ ". .
"

.

PI'
til '

.

'.

�
.

1
. '·"t"·

.... "
, . , 'c

.

1
," .

-,.,' ,': bon$ I1-PícultOI:es ,qu;:tlquer ·q'u".l.e· 'mi'll·ta·r, ..".....;. n·a-o·· GO'll-. t·endo haV1'do' 3 en1, br'anco.,.,

'I t"J
. ",

.

'.'.,.,

'I
morado em nossa capit.al, Cultura, ·Prof. Nelson "Nu- noS acances estatlstlcos'rél, "'. «m. .

"

t�;-'::r'1 l·lÜ·P !�,- e: ,a', "f l"S:'.','
·

..ac·· 1·.R· ln': .l· terra natal de Victor Mei-
.

nes, Chefe do Cr,:ri;,'lonial:do f�1'_e.!1tes a produçãode;�l;e' problema coni ·abêlhas aIri-
corr'er a nenhupl cárgo: Elou, éra miilistro da Edu-

r"
.. "_ '. ê � ,canas procure' o rrojeto' -

d
'

,: '�" . \., " :\'.' ti i .;, ,iI',..8 . ii reles, o 132" aniversn.rio de Govêrno, Dr. Volni)y Co�açO cMa de abêlha, os máis '8l� . el�tivo." ,�,caçao o LIbano. ;
. . '. Apicl;llhn'a Da seu 'endere(;o' ; ._._�. _

S
.

c
seu nascbn.ento. de Oliveira, Procu;·�do.·r .da, tos' pertel'}cem ao Ri0 'QT.13;ri. .

't
.

t
": , .'

. que é Trindade, � Ploriaprj..
iiim !l� a �"J'xin' ]-

,

Várius solenidades foram ReplÍbliüa, além de .. ·� de do Sul e "Santa C�tjl.i).ná. polis ou Caixa Postal, 184 -
'

.

O SE'S·
.:

I EM SAN'T'A CA"TA'R INAb 4, iiII '. .

. :'U7
- '. .1··,l

.

.....' ,ree.lizadás durante t;:>do O grqnd,e htimero .
,de. a�t�d- \'

A: ,�xecU(:;ão·. . da" a�si!,�ên- Fi9ti8:n6po�is,. q\lérendó po-

.

.

.'

. '.:
.

,:
.

,

.'
.

dia de ontem, no pr,;gl'àma dades, civis e'militàies(,Pró,' 6ia:tecníca �. a,picàltú:fa,. é -
.

sr. Celso. Rlimos: cujo ..
início· ela.borado .. ,pel.o Departa-. fessõres,. escolares .. e.. '. ,po.,.·v.. :,Q reàÜ.zad� pel�� Dlretoria ·'do. !de. �eiêfonar' par'a. '0: nume- A iPstal�çaó"do 'Seiviç� 'S'Ó�ial ,tia .Indú�tria em santa

· ..' .'" .
"..'. . r-o 2605 ·,e. chamar o _medico-' '

_Çl� ·ólJê.·[;,!_.ô{:;; dGu·se erd jtl· mento de' Cultura, da Secre- e.m geral. . Fqme,ptpJr:Úef8$á," da' Pro- ..

. Catarina; há 11. anos atrás, pelo então presidente da Fede-
' .

,
'. -" veterinári:o Em:..- Br!!dasch '. .

li'larcilio l\'IeuciroG Filho LhO' de l!),;�J. O. BDE .' recebe turia de Educac;ão e Cultu,- Na ocasito tlSOU da pàla- dtÍção, <ttravés . do: Projeto .
. i"ação daslndustrias de Santá Catarirui e hoje Govel'nado.r

O d "f'
:

.-

I t "4'c.' \ '.

d
"

",
.

. ,.'

.

� se.rá atelldido, proiltamen- I'
. "

.

" prográma e l�lanC!.f't anua men e. /o,'ü&, arreCa a-. 'ra: vra o pintor Nilo DiaS .. etí3iJ;. ·A�i.c�l.tilla. ,.-
Ce :;;0 R�mos"compr,ovou, na plénitude e a.côrto, a atuaii.

menta. aó homem do campo .;;ão. est�dual' ,:(o.rd�l�da), Como ponta b:tn elas' co- tecendo a figura' 'do ilustre .:. -.;;·s··s.e; :P.ro'J"eto,; 'tem" s,'u':'a' � .�,.;_
te.,'

.

dade e a transcedência 'da .Íniciativa de 8oberto Simon�en.
ém Santa Catarina,' aléin sendo .que dessa: importân- memorações. hm,ve fl home- ho�en�geado fi! fazendo 'fu� de�ó :suburbio, da Trinaa;;, Q:U:.e'.E'... t·•. a-O' .. de'

'
'

Orgailisllio verdadeiramente illtegrado na vida catari-
dos c:mtratos destin.ados·à cia ,50% são áplicados

.

em nagem no' loc�l onde' está ve apreciação do legado .àr- "." "

" ;).. nense, prestandodentro dos fms que lhes são atribqidos,
agriéultura, à pecuári-'J., à. créctlto rlual. Até ÍlgOl·::t, só erguido o ,busto' elo notável tístico, que nçs deixou yic- ::����,X:e:�ria�õ�����..

�� serviços do �aior álcance social, o ·SESI promove, ainda,
agro..pecitária, etc ..

'

prevê na agricultura, foram \apii- pint.o;r, no centro do jardim tor Meireles. Palou .també;m . .." . '. 'R��;;;·'lida'·do, perman'ent�s co'IJ,tactos salutares entre empregados.e em-
.

d li
-

'de recur . cados, mais ·de 50.0 m.ilhoões 01
-

d ''<
. ,

' tal, .. 184 ..... F1orianópoli,s�'" V� ! v p :r d t '<Of d
'.

d
.

dam a a ap caça0. -
.

iv�ira' Belo, qUf);n o' 1<:> a P.rofe,ssôra Olga Brasi�. :.' No .' mórh'tmto, o técnicb
' .. ,., "

' r�ba Qres, . ra1)S orplan o.se 'num enomll1a ar comum

sos em mecàn.ização· e i ar- de ,cruz�iros, enquanto 'qué' compareceram o Secretá.rio r.efermd()-se. a� .gr�ndes qU�· executOr. do Prójeto" :Apl:'
CoÍíforme, notiCiabo da na harmonia �iit:fe ó .capi�al e o tra,balho.,

'
.

mazen:fgem, reserVando, por os· rocursos .prórrios do Elpídio Barbosa, Prof. Hen- hdades, artlstlcas e htJ.n):r, -' CláiUrà' éstá' muitô
..

·.p'reoeu- imprensa micional:' � e . estac ,'. Foi este o 'elevado '-�ntido, que' sempre teve 'em mente
outro lado" cónsideráveis 1}n3�1.�:(,J'.I·e'_ iJ.1SCbeilhoo:0l1.1 a PQUCO rique da Silva Fontes, D: 01- nas, do rnaGistral PPf�or,éâ- p�do có�� os bôatof( 'fl«il1>:f:e .UuaJ,;a, párttcipll.çáb do dr, 6 ·st· Célso �mds Ef.O MtiiÚ, DJ4'etor:�g�9p.lil, Dr. GUilhei.
parcelas par.l3. a comérciali· �.., u co ga Brasil, Diretol'''i rIo De- tarinense. .' "�o . .. . LtÍii' Ç:llllí'ieÍ; Seere�ár!9"dli: me Renli�., S�(U'êS�OIi$'áVE\i�; �entel tJot ,êsse ideáriO,
zação' da safra prev1sta\ F�.- Óoin os recursos soLieita- .........____ -----.-.--------

as � e.bêlh�, ..afnQa.nas.' Sê: �riçi.lltur�, ná rêjmiao dos OS JSit:�Jó� ·El�;.,lt&· pl'ésidenté dà �P1:E.lSé;· sr. Joãó :aa-
ra o perfeito cumprimentó (los 'pelo, Estadú à Coorde- D�'D� "'1'i,"iI r- O 15ft' .�dó,� 3S ;decliJ.tâ�e$� 'qu.e Secretários' da. Agi'icultura, . tista;-db� �ahtos, D�t'Ór SécretíÍl:io; lI4Utqn Fett, Ditétór f

..

dó programa são nBCes..· riàçã0,' N'3.cional {Ie Crédito ,dl.hH,ulll.t.' A Ili.IA 1 UI? ";
fei para �·bonv.ersané1d' �orii_. �íh Viços�; .foi proveitosa, Tesoureiro e o .Dr. Renato Ram.o� da,�SUva, SuperiIit�-

.

sárioS Cr$ 6.189.500.000,00, Rurai· e ao Fundo Nacio,ul'
.

','
o' Á�ricuitot" tem �aiof: ln-,' além deÍa' tarribém manteve dente.

.

.' ,

. .'
.

-, de;·,D�fl·nancl·an'le'n'to' Ru'ral, . S� MESl\lO PlR" S:RVER A ., �etêss� �tn· ser cqi1SuUadoj "

h Mi
'

..

com a seguinte reparti9a?:. �
U li contaétos com o sen or.· Com es&.!. intJ;'odução, �ssa_ coluna p�ssará a focalizar,

Produção agrícola' vege- ó' BDE': nQ quà.triêriio 64/67, f.l!t.riJi'I'J 'AÇA-O
:;õbre· ·0 aparecimentó .. 'd� rostro' da Agricultura, Prof.· . a p!1rtir dá presente e(iição, o altruistico serviço'que o SE-

tal - 2.233.000.0QO;. produ- . aplicará tal. quantia entre 7 "-!iJ 111 \hll. e�es ; ,dess!ls (aqêlhas, :litigO". de Almeida 1;.eme, pa- . SI 'vem prestandO ao proce'sso social e ipdustrial do nos-

ça-o "agrícoÍa .anim.al - : .. :' �. agric.ultOl:es" tàcnica· O!l''íft\):'t� nu 2t. \Uno?
nao porque elas s:ej!l-� . o

ra en'camihhar neg'ócios 'de
.

E td'
'

..mente' orl'e,ntado' ;.'"
i'iUIlt:m • \II

.

.tiIUI •

.. ' �i.fi d,.a.: cria.ção·· ,de abêlhas ".. ,. �o s a o:" .' ,
.

1.700.000.000; mecaniiação -, ..

�
.

. cOOPeração técnica com in-
..

A assistencia médiCa ,e odontOlógica, os cursos popula-
1.805'00.000;· annnzenagem - 000�

N
.

f
-

. ."
"

.

tetêsse da execução do pro- ,.a. oa "embofaávels de merocamentoa, onestoa de aba,.

:�:�d:=n�e a�,��:�:��f�:::!% ovas mam estaçoes
.

pe o . ::=�:=��:r�:: t%�:=:::::�.;:.?,:!..E:,;�:::!�
f�r!�i;�ãOp�;g:�:ad� cr:; ����:�� ��:�eê:::hi��a�� restab'ele·CIB.m·ento" . d'o'>. D·r"·•. R'U'b'·e'ns.•·', '�I�;I�a�:'O�oG�;::���� da :A�m:��:2:!°s!�=: ;:t:::�r;���r:,c��t:�:�=�
firumciado pela. AID para a.' Governo catanaense, abre, .

.

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

." Castelo Branco, a ser execu· poderá ser revetada, 'assim; nos seus mínimos detalhes.·

construção de um Centro perspectivas para· uma açaa
'.

Con�inuam chegando a trita solid'3.riedade Adhemat
.

Apresso-me em "vi�itá-Io tado através de silOs distri· Será �ossa intenção: -

de <Serviço Agrícola e 63 uni- cQói'denada oom os órgãos ;nossa redação manifesta- Garcia. desejàndo. Pionto'" ,restabe: taIs, ativados num sistema

dades distritais de 'armazec fede'rais cÍe al?astecimento e ções pelo pronto restabele- xxx
, i

" lec:ip1entó. par� ."prosseguir cooperativo sob permanente

namento. p�tiução, dandq, 'ao mesmo cimento do Dr. Rubens de' De Joa�aba sua vibrante campanha cí:vi-
.

assistêhcia técnica.
.. Os estudos efetuados pe- tempo, margem à coloca- Arruda Ramos. Rubens de Arruda Ramos

.

ca pela preservação . deII}O- Com referência a partici-
los economistas do Govêrno ção!ie nossos pro�utos há- Florianópolis cracia e progresso Sanul paçãó e contribuição de

do Estado, prevêm uma po- sicos nos grandes centros Recebemos: Visito Ilustre a�igo for. Cat�rina pt abraços J. Gon. Santa Catarina, nos debates

pulação consumidora a ser de consumb, Clluase sempre
.

De BlwneIlllu mulo melhores votos . pron- . çalves. sôbre o Estatuto da Terra,
beneficiada pelo programa, necessitados, 'en�uanto' que pr. Rubens Ramos to restabelecirriento AleXan� :xxx ,

.

disse O dr. Luiz Gabriel,
de 400.000 ·pessoas. D.l3.i r!7

.

aqui, ou ficani estocados, ou Levo prezado' .l3.migo votos dre Queiroz. Do Rio que além de ficar na' orien·

suIta. que, com o finahc�- sobram do consumo.. ' breve total restabelecimen· xxx Dr. Rubens Arruda Ramos tação dada pelO Senhor

mento de 15.000 cruzeiros, Vê-se logo que a coórde- to Osvaldo Gomes Nóbrega. Do Rio "O ESTADO" GOverilador Celso R.amos, fi-

uma pessoa pode alimentar- nação não seria pOSSível .

xxx Rubens de Arruda Ramos Tomando conllecimento cou também na coerência

se' durante wn ano. apenas em rel.ação às- 90 mil De JoinviUe "O ESTADO", mal subitõ dinamioo bo- co� as peçuliaridades das

A prjncipal fonte cie todos toneladas prodUZi�s pelo$ Rubens de Arruda Ramos
.

Votos rápido restàbeleci.· mem publico . j()rn�lista condições agrárias de Santa

os recursos que o Govêrno, 7 Ôtil' cólono� que l'ecebe- Jornal "O 'ESTADO" menta de coração com vo- apresento-lhe sinceramente Catarina, pois quer afasta-

vem aplicando na produção ' rão 'financiamento. Ela se Visito prezado amigo for- cês. abr.aços Oliveira. meus votos pronto restabe- .mento, mesmo eJ.oquente ou

agrícola, é o Banco, de De- pode. estender ao milhão e mulando- votos pronto res· xxx lécimet;lto pt cordi.l3.is .5auda- bonito, não atende soluções
senvolvimento do Estado, meio d� toneladas que pro-; tabelecimento pt 'com meu De Florianópolis Qóes _ Paulo Konder Bor. p.l3.ra problemas que são ca-

estabelecimento ériado pelo dw:: .Santa Catarina. afetuoso abraço minha irre& Ruben�mos _ Nesta nhausen' tari]\lensés.
----�----��--��--._�--�------�----�--��._-

didura de· $eus éniedos. Oli· Íne.. Ê um
. demagogo, de

\
veira e Silva tem a dupla pacovilha. Imprêssiona. O

qualid.ade de ser bom poc- Pacheco, criação ·de . Fiadi·
ta e cotreto prosador. que Mendes, por sua vez

.

c�o por Eça de QUeiroz, .

NãO me setia. fácil sele- também impràs�ioilava: mUi
. to mais "filósofo"; potém. ê
o Sofrônio Caravela, .der
radeira recordaÇão do Si·
mão Bacamarte. Se o c0-

nhecesse, Machado de Assis
liãó o' cederia 80 nmguém.·
Afinal, que �tla o ba:gdo-

01 da trans-
crata Ui

ar à6 cOU-.

Musas1 que ·têm caprichos
femininos. rIl(liferentes aos

':'11ry':es ?ni1:rovisados e' aos . mÍnal superam o homem lesiano do cinema, que OH

f:;ênios do,)'iibotL'1!smo, Cl:�3 da induçao. Quem. se atir- veil'a e Silva trouxe a idéia

�'�;,(�{)j'l:jf�n�_
"

� '�,lnar:.l OS que 'n1a (� o da c1édução. l\!o ên- de- UITtf.1 C1,S;, q.os Quixo.tes,
mais as ag,·adam., Fylizt:s os salG' D. Qq.i;<;oti:) e Carli�,*, .. b,oj,e uma das nossas insH-
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Del)ufados vão 'a' Brasília e falam da 'AVERA VEUlDEIBAS \lIYiSOES
PlIA COMPRAR
aRDE? alARDO?

Prestes Maya. Líno de lVJ.a·

tos - declarou que assumirá
a. respo'psabilldade de can

dídatar-se a Prefeito de São

SAO 'PAU!..o, 18 (OE)

-

1:',,<

···1i'·::'·
a'e'

.

·
.

,

UI

victa coritemplativa? Rüman:
tismo, Parnasiariismo, Na·

tur.l3.1fsmo, Realismo, Socia·

lismo, Nefelibatismo, Mo
dernismo? Porque se- impo-

. tia, a. .si mesme;> a submIssãQ
a.QS dogmas dos inovadores
ou pretensos' reformadores.
Arte é sentimento. Litera

. tÚl'a ,.é Arte literária. Inspi�
. ração é uma dádiva das

João 'Paraguassu
qúe �ão iniciados e queri
dos. Oliveira e Silva é . um

dos prefer�dos. As Musas

gostam dê,le, que lhes não é

indiferente. Ao contrário. Já
as cQnq�istou.

, Alguns· contos
que é dos melhores da sé- tuiçóes cwturaia Jl'1aiS feste
rie de imagin.l3.ção .

e faúta- jadas.
sia, o crítico dá as mã0s ao

É um livro de. Oliveira e

SilVa, magistr.l3.do, poeta e

'Prosador. Eu lhe cbtlhecia.
as poesias. Entre outros li

vros, os 51 Sonetos Líricos

e à. Sonata Patética deraP1-
lhe a reputação

.

com o. in

gresso 'no P,11'naso brasilei'

io_ Oliveira e Silva não tem

escQl.l3., nem se subordina a

,preco�ceitos.· AIlenas faz

versos )):11'8, en�f\,'flt',]' tê r;()-

'�. mOV61". .Fode h�v,er !TleInor

! ofício pa1.·a ll;.n .trqmom Te'

fuglado, como O� ·1#.1,0'" 11"

Na' prosa, lembro-me- de

Julg'amento Fictícios e A

Verdade fantástica, Aqui, .o

ensaista viu um pouco .além
e deixa .. que. fále o Juiz. O

psicólogo da Criminoiogia e tação no coIürbnto entre'
Q estudioso do Direito Cn- Cervantes e o cômico. tal»:

cionar wn ou ,outro conto

do volume
.

reCém-aparecido.
Agota, dêsse poeta, easais- Entretanto, gostei muito

ta e novelista temos'� cole- do Uma Doutrina "'ilosófica,'
ção

.

dê A Mão S�m J\riéi� ti lilsse Peregrino Bagdócimo,
ÓUtro� Contos ..jo. Edição pOlftfco ra.té.l' C&nclldatº a

ÉcO. Os capitulos são varia- deputado qqe, nos eoihícios,
do�. � o_s asSqhtoli _!S�ó dis- faJa.va rtia� depreSsa do que
tiritas. Onde há. unicl8.de ' é pensa.va - oh! a expressão
na técnic� do cOllt.aq.or. Su-, humana dc's outros seus

be arm r dp""u' '01,-°1' 'l:e- pal'('';l'i,',os'? C·fl.·_'�COt·r--o.. nt.p.".I. -_,3, ."L·__, _'cc, ,_ _ . .. _

"ar ao alcance moral a lir- Vale pela rima do soo1'e11o-

ensaísta' e. produz um livro
de sucesso. �u não Sei. Mas
desconfio' que fOI da medi-

O-'[STADO
o .IIAJS "'lIGO illAIIO DE SANTA C IH' � �!loI I •.

Florian6polis. (Quarta-Feira), 19 de Agõsto de 1964

Qposiçãó q�er' f�·ler. general
dedo '.à prefeitura paulista

candL

Esla Casa" Sita no Jardim Allânlicú,
Póde Ser Sua

Presenle de· A Modelar
, ,

zer estético e moral na ba
se da vida contemplativa. E
numa' fé intensa nos :valores'
do espírito, que não env\7
lhece com a matéria. Olivei·
ra e' Silv� 4iv�rte-se levan
do-os a sério. Sofrônio é vi
tillia de um choque -emo

cional. Acaba no hOSPíció�'
Êsse é um conto que Se

� 'e relê. Dá a m.edida dt)
merecitnento do conjunto
.dl;} volume, que a cJ'íticà
preciSa< examinar par!!, jul·
gat�

bano e._.

(Trans{:j·ito do C�rl'�io ,<ialManhã, 13/8/64). .

v-es e batàtas. E o sofronis
mo? A consagraçgo do pra-
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