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Três Poderes:Funcionalismo dos
" .

I • ' ..

Já no Congresso

o 1'.Iii M p.o (MClt..ellrn«llfll�1' ,
. (StntêM do. lJoletim C..{'.ometf'flú.IÓgl()(,. d.,.
Ao SELXAS NP""Tf't �'í\H,1'1 (t{ " .". :;', iS [I", do,.

dia !W dI: outubro fie lD(i'J
Frente Fria: Eln curso; Pressão Atmosférica Média:
11013.0 milibares; 'l'cniperatura Média: 29.5° Centigra/

dos; Umidade Rcla.tiva ll'lédia: 84,7%; Pluviosidade:
25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Negativo - Cumulus
_ Stratus - Círrus _:_ Tempo Médio: Estável Bom.

BRASíLIA, 22 (OE) O Govêrno I
'encàminhou a, apreciação do Congresso; 01.

projeto de emenda à Consliluiçijo, es.abe
lecendo a paridade de ve�cimenlos do
funcionalismo dos 3 Pod�res, 'nos âmbitos
Federal, ,Estadual'e, dos servidores do
Executivo e Legislativos .municipais. Se
rão manUdos os direilos .vigentes ..

a m. nsagem de paridade
Parlamentares cearenses envolvidos.

CONTRABANDO de CAFB'
FORTALEZA; 22 (OE) - convocados

.

à depôr como
acusados de contrabando
de caf� para a Guiana

-, V�rios parlamentares es

taduais cearenses roram
---------��------�------.----------

Reforma Agrária
., , . _

:�xército não tolerara.· agltaçao
, BELO HORIZONTE, 22 reforma agrária, renovan

(OE) - Fontes ligadas aos do-lhe 'alnda,:ria oportuní

Jmeios míütares, mrorma-i dade, a arírmaçào 'me to
ram que o comando da In- dos ·os agitadores serão en

fantaria Dívlsionárra 4, quadrados na Lei de "50gu
convocou o presidente da' rança Nacional. O Cüman
Assoeíação Rural de Mi- do da Guarnição. Militar,
nas Gerais, .sr. J0safá Ma- t�3 notar ainda: que o de

cede.. avísando-tne que não :rJãte será benéfico, mas

será tolerada qualquer a-gi- esclareceu que l1.Q'] tOlcra-,
taç.ão em' �Ynnas Gerais, rá Irísultos xco .Pcesí-Iente

em . face da 3.C? da Re.pqblic,. n�.i -conccn-
oongresso do tr,ações dos ruralistas. Si\O PAULO, 22 (OE)

"A Nação deve. concentrar-.
'se na obra elo IPresidente,

,
'.

.

,

Càstelo « Br�lI1�o, e1evendo
'Em Londfes� ." .t" Ci�alqÜcr. ca;n1panhad', ,ell�in.t3-,, . , '

. "� ,�'ra� �:j,car;<eRl :se�un oy, .... lJ,

'",,>.i�::G,,··"9Y�'lT����t��.Jb�iI�"'�IP�rde�§!1�:- ,,_�';'� ,���cr s�f:�t�= :�:
.

h' nÓxnJ.{:a e política". A decla-

Pri,meira, Bata! a
"

_. ràçp.o_ f�i feita a imprensa'

I LONDRES, ;l2· (OE) -- X limea solução atual pa
C' GOvêrnó t!abalhist� de �a ª' 'a�1Í,l!!lcíàd-a. gr�ve,. é a

Harold Wilson,. 'perd6u sua ação de uma·; yôrte
.

'e�;pe-'
. prilneira. Jjátalha no; campo cial. A. greve, parali-zari os

industriàl, ao náo. consc-
.

portos do l:laÍ3; cas:) . não

guir �mpeclfr u;'ng
\.

greve se'ja cncontra:!a uma so-
\

portuária, que póderá su- lução para fazê-l� fracas-

focar o comércio· (lacrou:.l.
�.--------�'---"�--��.--.--------------����-

.0.----..,...,.-,.

sal':

mo, 2{l - a Conselho'
Nacional de" Ecànomi�"

'aprovou o parecer do sr.
Glyccm' de Paiva sobr'8 a fi�
x,ação cJ,os coef.icientes de

reavaliação do capital de'

giro das empresas.
aparecer aprovado pro

põe o adiamento do exame
.

elo assunto para janeiro de

1965, tendo em vIst,'1 que o

art. 27 da Lei 4,;�5'l determi,
, na que a fixação elo coefi
Ciente de reavaliação de· ca-

pital de giro dás empresas

seja feito levando em con

sidera\rão .
° indicB d€.,.. infla

çãÇl acumuJa4a tio ano. art
tetior. Uma vez que ainda
faltam dois meses para °

CJ'lcer.ral'nén�o do" corrente

exercicio, o que não penni
te, portanto, quc seja cal·.
cuIada à t�,xa tot':ü da infla

ção em 196'4, deve a matt.'

l:ia ser reexaminada lIa pri.
meira sessão do CNE, de
janeiro, do proximo .ano.'

� �AS�L�A" 22 (OE) - - naquele estabelecímento.-' "

'V d G t 'd d
';t O sr. Hélio Gomes, afirmouMandato' . de . erea

.

Of:· ra UI a e '0 Diretor -da Faculdade .que.a greve decretada P(,_
. ',' Naé1(nhi cte DIreito, . em 10 CACO, não atingiu seusBR,AJc:'ILIA, 2,2 'COEl - de vereador .. A mensagem "

.

.

-

,q.relataçõe� a imprensa efeitos, Entretanto, a Díre-
Já foi concluído pelo Mi- será encaminhada nos .

't
Presíd f,; a ·,.manhi, informou que torta do Centro Academí-nístro da Justrça, o têxto próximos dias ao resi en-

. . c�nlparecerá perante o co rntorma que 90% d:1S
da emenda que determina te da República,": pelo Ml� ,

Conselho Universitário da aíunos, deixou de compa-
a gratuidade do }llandat·) nístro Milton. Campos. '.'

.
-

U);Uversidade do Brasil, �(l.- recer as aulas. Enquanbo .

ra ,:faZf)r amplo relato sõbre isto, prossegue o movímen- APlAUS!OS'

I d C' � I os ÚJti�lOS acontecímêntos to paredista. .Adhemar faz o e oqio e 'aSlelO � r·�'-;_'--------�--- - ...._.--�-

.Ni.\lf,uém, certarnerrt«, é obrigado, nem síquer suo

pelo Governador Adhemar Pêderoso Dirig'ente da Mafia Teria geâ-tiomulO em tal sentido, <!- manifestar 1;T�Úidão por
de Barros. Afirmou que '"

.

I. .. .mclhprameníos .recebídos da. adm�tJi�tI'açijo' .púolica, {'o.
Castelo .Branco ó o m{lÍfll'

.

" S'd" A..·; 'd
.

�1'��;UjJ é 1't'Ho para j�sd, para '1.c.lar "})'c1a (:�,i�a pública,
cívílísta,' o mais paisano .'e

. i O ssasslna . o .

para, l,�l,l,l Ul�U�I\I· a rvnfla f,b'cal, para to:tm:! r cfeLjY<ls

tO.dOS ,o: ·�.1Uit.anl�,q.t{� -�f- ,. '��,.,,)=,)AP:��, 2,2 .(�E) �_ ·�-il1d. O.'1Dre�rcle,ní�! do Clt)-
-

;: J'êlm7;;iÇ�t:;'i tt(),1'1��"�0t�,,:�i;:�!ti�!�1Hl;;:S.,- (l;�ío't';'FPlll)��ll'l
.

flQ.Ece .. E um hQpl> Jll �l'�;.. '-:,�. _,,'� .-:.;,,�. ,..;;. ;�JkÍ"�Il1t(,\ll. -ey:u� Prrj'"ail{da ,,:tl:ihS": :J.<;!<!1I1. m-,s l''-��lO!l",abil�(ládi':s éüutraid.;:.\s. r «

�l()', e"!;�emo& ,- ne , ..p- 0.. lt..!';� "2.20" de São Pau- hqje.. à 'Guanu.baro,. pçdir 'i .'" .,Ii.�m §i�,�lta Catllnha, .pore�ll, gauhá 110":IS dimensõe.s fdo o npôio pára. qjIe ,pros- lo, Pl:el;��de p_romover ?- cqlflboração .do_ Pr�siclente a f\.;J"�a fIXadora de satisfaçao � recOJ:hceunento. rJ'Pll.
siga em s�u ma?bífico Go- vinda qo �l'asil em' ma,io Castelo Branco pois o

te ao .,rabulho empreendclior,
/
a amphtudc de tarefas

, . .,
.

d l'
,

benl-fica,s, vi;;ando à gralH]eza 'do Est"do,' à 1.11:oS'J"rid·.' -Iverno. pr02Qn.'o. '00 vence ar c o "2:W" desej[l emprestar co- .. te � _ �

Pr�mi(l' 1.\lo11e1' 'da Paz, dês te loriclo às festus ,da Aboli.
de do se!l pOVO c à. contribuição marcante nu Ill'O;;nlSS4) I

'ano,. (} Pasi O.l;', negr.o. norte ç'�o da Escravatura, no pró-
do' pa'ís, (>s:·,('s. ag.radecimcntos a(1I111ifem imlisCl,ltívcl 8ig-.1

'llUe.rkáno' < ,Martin, Lu.ther- Xl!110 auo. nineado, em ra?ião fia sun, lilllphla cspontaneidaut·. E,
cm pa,·tc, v('>m elo llJ:óllrio eamJlO' a·tlvrl'sário, omlc fi pa.ixí'Ío pa-tUl\úl'ia7ni'ío se dá a cxaccrba{;ões, a ponio de �;bl'
curecel' o �(,JlSO df� 'jllsti�·a. �.

..

Trilns'(�f.'q.fl,�" p01S, as competições facciosas o eSllj.
dto lIc, cl'ítjca. qVl', absh·aido dos }>roecssos negativos I.'

I' }l?r� fôrr:l de �n::n CO_:-luutll.i:.puta da mistifi�!aç�o dmr1_;'l'
, r.-'.'g�a slslcmaft('a. 11<W l'l'cusa o seu aplauso dirmt4) dm;
! fa.i!)� '.!üJlC r.ctos. ls.\o nilo inlj10rta, hem é de ver, nUl.U;t
dcserdío a fle�'l're, jl(ll'tidárjos, tratluzlndo,' ao contrã.
r.io, li );�Jj)erior ('ornpl"fT'lSã.() do c7it'rddo lmlHico que:,
(ÍI�l qlJ'lhplf'l· dos IJlHuh'l)" .?.tllanlm;', nlio perde, sob in".
pir:..do1'Q ka1fl;\,k, fi hlL:al de {'ngrandccimcllto de :511;1
ter.ra e de seu PO\....

Nãó há corno neg·ar,.li não 1St'}' em funç.lio dc 1',)'1"
cores personalista" e ('OnJO inCSCI-Úf.Hll0 in{rigHJItc. c «>011'

fusionista, que o sr. Cdso Ramos imprimiu à admini:;,
tração e,stadual um n8vo estilo. de oricntal,�ão, extreme
quanto possível das injunções :partidárias, qucbramlo ��
roHha que se fizera nOl'll)alidade do cxcellth'o. I

Assim, vcm o])edc{'cm}o exigentemente ao ma!Hl<l,' I
mcnto !';<;�clleial que se imjlÔS, curvado sôbre o llm}>a
do Estado> nele absorvidos olhos, coração, espúito e

esforços, indiferente li conveniêhcias' outras ([ue mlo as
de CO�lstrujr, de acrlerai', com todos os meios e n;cur.
sos. o desenvolvimento até pouco retaJ;dadQ, de ,sorte a
tornar conquistas objetivas as aspirações' indormidm;,
que intel·preta com a mais legítima fidelidnde.

I A prc\·isão fixadora de roteiro a seg'uir, através de.
,realidades eqtmdonadas, possibilitou, sob harl1HJnjo::;U
unidade de al;ão, o surto iransfornladol' quc revitaliza
tôdas as atividades pro�luti"as, aumentando cm cada
setor a capacitlade de iniciativa e de trabalho, con1:ur.

., n�.ando � Estado COÍJl os imperativos da atll��dadc e

(hspol1do·o a eOllserva.r no futuro a sua pOSl!;aO "an-
. guardeita.. J

O que: se. afiguraria" antes, uma audácia em1J1'(!cu.ldcdora,"é llOje "élall" natural e fl'Utífero, ÍJ1Cólnmc. às
próprias contingfncias desalélJttulol'as gc,m�las por crj.
ses interlluteJJtcs ç pela opressã:o infJaeiolllida. Mão fir
me ao leme, seguro de suas decisões, o híci�lo governan.
te tem coi1tornado e vencido os nmJtJplieadHs obstãcu.
los defrontados, não recuando mn só illstant.e do::; pro.
pósitos criadoJ;cs que têm dado ao seu gOV(\l:110 eontor-
110S claros de ulltêntiea bellemerê11Cia.

I Tudo qtic t('1)i fdto, na efetivação de ('ompr;mi�sos
BELO jIORIZONTE;, 22 assumidos, decorrc do ajustamento do S'ovêruo aos go.

COEl � O Governador Ma� vcrmu:los1 de jeito a: impedir reb'(lf'f':<:-;o:s, a mumnizar

"g·ai'�h.ães Pinto. não il-á ao energias c a rasgar novas 'perspectivas em todos os do.co, s6bre o que obsorvou "! +

el1coritro dos udenistas, I)Or lllínios, somanuo um awantam';,ntl) que, em razão (10110S Estados Unidos, duran- , .

considerar que a eO.ilVenção impulso e da 111·ogressão, não poderá parar em seu des·te o Congres;:;o lntetameri- .

nacional' do l)artida él inó .. dnlJl"amento c C111 SI�US benefícios, como já o compl'o,,('àno dos Municípios. Ao '

. _. _

·coa. e senl frutos. benéficos 'va a clciTlficaçao 11ltel"iOl"llua, tmnsfoTluadOl'a fIos meIOSPresidente do Slip01."ior Tri- c

•

_

ro país. a Governador mi- tUl'[lis, em }lOdCl'Olia influência na sna produ�:ao.bunal Eleitoral� apresentJlrá '.

D
-
t, •.

I -":.,

neil'O, cUll1bat.eu t!1111be'1')1.
'. HJ,. cxa.mlJClhe, o rcgosl.l0 qu.e a Uu.ullOS c queobservações sobre o sistema ..,,..

documenta, com· toques emocionaIs, ;l verdade afirma-eleitoral norte-americano. o personalismo quer pre- _

_ a .candidato republi- tendem' com a convenção,
tiva de que o sr. Celso nalllo�, ocorrendo e atê mesmo

'aI)g'arl'aI' pri.'''el'tos nler'- .
uIt:rapassando e:l:pectatjvas, vem realizando o que San-cano às prOXlmas. eleições _v -' .

ta�' tari:na, de 1011.g'a data, llludara em esoerallça,. sem'preSIdenciais norte-america- mente pessoál.s,'HW . caso, ..,
r .

CI ibargo fracassada.nas, Ba.rry Goldwat0J'! . de- anti-Patrióticos.
O governante ile li;;;ão realística não operou mila.

J)'r'U. O' DE
·

-D-' S "'ODO '., Cunmriu e cUnlpre apenas o seu dever, sem indatru·.

LJt�:a 20 'A :'-.' .t,
(Ufiel1Jrlaill:s, farlig-:lS ê ·sacrifício,. Dá, d� manei.

POD�EBÃO CO�lpnAB MIUTfh c�V�le��;��i�;���s,��l� �:�f��;������j�!���a �u�l:§Os�'
TO :i':ll.Qssà .gent�i':: ''

I

',;� ;:" .�-'l",.\-,';L,"'�'\'
.. .'

;s",:', ,�;:,::�

Últimas NotíCias
NAÇÕES UN�DAS (Nova

��rk��s22m����ros ��:n��= ONTEM' E' HOJE ·NO· MUN'DO
Doze Feridos ções Unidás, concordou e.n: � O\'Pre3kl()nte�c1n Rp��;� �cla,rOt1 ,:fi�f" 'o'; Presidente

LA PAZ" 22 (O�) _. Dois
adiar para 1. de dezembro bHf'.-E! (',()n'lpf�re(,('il oi1tmn ; Ms Lynclon' Jti1nson� CO''T1 sua

\ '. a inauguràção de uma pe- 11 hor!l!.:i ;1,0 Estr\do M,�iür polf1ka, rüu{\Otl o mundomortos e 12 fer}dos foi o � I A '
. ríoc1o . de seBsoes, (,;), S-. da .'\i1rCll.f\Ilt ir'a, n[im do ser éomunista a resolver se1:lSbalanço elo choq.·ue verifi- . .

- sombleia Gera.!, da o:·g:).-, hOh1c!1ageaqr) com um al- problemas e .iliteneyificar suacado �Jl1tc-i:ri entre policiai" t
' .

,.
. . .

, njzação
.

mundial. Te8 am ',. m'Óç@ :c!e, l::!O 1.alJ.l€"CS, noe universitários, 'na ctdad�
àpenas pequenas �ornHiJi-r.' Gabinete ',.do Ministro d'aboliviana de Cóchabamba. dados' para ser efici!:illit'iLla : Aer�náutic,a.As violências, _tiveram ·co-
a' decisão. "7-' A última rodada da 17'

mo causa,.a repentina mu- 1 .: • r: ÜÂÍll1J)'�a{ja que se disputa.
dança do c{l1lfe de, Polícia.. r .( , atual!l'cnte �eln Tóquio, se.

VÁ�OJE MESU E MARQÚi--
;

"
BEM 'O l.O,CAL:., (.

'.

BUA CONSELHEJR:O-1tllrIU'l, 44�'
.

�-,.._

:0
�

,Uia; :ta ,:,IN� ·

.', Assembl·éia 'Geral da',ONU,
em Dezembro

I.

fm vários casos cmno'

por exemplo nus . questões
da Palestina, da Indonésia,
da C,'lchemira, de :Suez, <la

. Nova Guiné Ocidental, do
, Congo,

.

e lnàis recente1�ien.
te de Chipre _. os métódos

.

de conciliação empr�gados
pelas Nações Uniçlas conse

guiram evitar perigosos
',ágravamentos de conflitos
e encontrar soluções u1e
diante negociações entre !3-S

parteS interessadas.
.

,

. As Nações Un,ida;s,. às
quáis, segundo QS preceitos.
'"O "''''. n.. ..t..... cabe "prolno�.
wt ,o progresso social e

nle!nOres condições de ·vida,
dentro 'ela liberdade. ma�s
ampla", têm desempenhado

Joaçaba terá
a Plano de Metas do Go- O prédio, que será ergui-

vérno do Estado inicüirá .no do com recUl:sos e�cll.lsivps
próximo ano.•. a construção do Estado, que igualmente
,de mdden\o eciliício, desti- adquiliu ° terreno para tal
nado a receber todas :lS fim, ]oea]i.zar-:58,á na ebqui

du na das ruas F81i.pé Schmidt
e Salgado Filho,'. segu+1do a

. ,.,.<D1alaVl'a do lidei pe�i;edista,
,t e", ""',�,'. ,'. "_

trmEwora-SR- -amanhã

,HQlandêsa. A convocação"
'.::� do. IPM instaurado na

.:1DA. Região Militar.·� Por·
'�ta 'vez, 'a Policia jP. .F'u:r-

1.�t1l.1eza, esta conclulri.dj ip-

quéríto, para propor às au

toridades militares, a prl
são de novos deputados ,e

consequentemente, 'a cas-

Co.memora-se ,am,linhã .o

Dia das Nações Unidas.

A Organização das' Na

cões Unidas foi fundada em

1945, ao término da Segun
da Guerra Mundi,'lt a fini'
de "prl,')serval: as g�raçõé3
vindouras do flagelo da

guerra".

Nestes dezenove anos de

existência, a ONU já pres,
tou um considerável acervo
de realizações' substanciais'
em prol d,'1'paz e 'do' desim,.
volVimellto soCia.! e ec<)l'l,o
mico dos povos. Hóuve 1'e-'
vezes e; com o decon'er dos

anos,; muitos problemas
'nqvos têm surgido que áil1-
da aguardam solução. Mas,

igualmente_ papel relevante ,ca, clljb objetivo é acelerar

n9 que se refere à indepe�-. a 'ufilizaçã� . pacífica da

dência de numeroso� ter- energia nuclear; 'i.) Alto Fc:
ritórios, responsabUizaJ;la.o- mi�á.rio .das. Nações Um·

se pel� tutela Itempor,ária d\l-s para Ref�glados: o F1.�11�
de nações. entre o pel'loçlo do d�s _Na?oes. um�as pa

colonial � o da plena �obe- ·ra a Infancla CFIS!), fi, O�.
rania.

.

ganização das Naçoes Um·

Simultâneamente. as Na- das para a ·Alirnent.ação e a

ções Unidas têm ()]:ganizado Agricultura (FAO); a Orga

programas,multilaterais cte nizacão Internacional do

assistência técnica, visando Traba1l10 (OF); o Fundo

a suplement�r os -esforços. Monetário Internacional 'e

dos países menOs desen:vol·· o' Banc'o Mundial.

vidos em prol do ptógres· No campo do Direito In-

SOo ecoryônlico e soCial�
,

ternacional, as Nações Uni·

Entre. I'1S atividades da d�s tem ,conttibuido de mo·

ONU e de SUftS agêné1as
.

e do relevante' para a codifi

órgãos espeéiliazados, sa- c,"1çã(') do mesmo, assim c�
lientam-se a Agência Inter. mo para a conclusão de vá

nacional de' Energia AtõmÍ. rias convenções que regem
a conduta internacional no

plano' jurídico..
A ONU, .portanto, é essen

c}aJmeute UIll sistema cons

tituído. por Estados sobera

nos, ,que sem interferir nos

assuntos internos de seus

vizinhos, procural1\' manter
um'l ord(jm de entendimen
to n'1tl1c11aJ, cnVidando' '. es·

fon"os p!·ra. USSQgllra� o

velha 011jCl.iVO ; e]a il.� ":d
Terra, extenSIVO agor'li,:·,í.1POS
as descobertas ciei1tificas: li
l)az �os Céu-s; .

.�I;r""c.�

instala.çoes do. FOl'mil
CCn}larCa de Joaçab,u.

,

Forum
Dc�,utado Nelsol1 Pedl'ini.
Comarca ,de '4" entrancil},

c'cm dóis- juízes e dois pro·
.mOtOl' '5 públicos, além � de
vúrloE, ,oljeio.s, Jüaçaba, des·

de' hã. l11uitQ, reSSel)te-se de

U111. imóvel próprio. para :()

Forum,

.

) ,

Greve do' Caco vai eo Conselho
Universi'fário

. ri "i"oo1iz,llda amanhã. com a

c<i»IS�gl"aÇãD DO' graude, prê"'
mio, <l� Champin. ll:sta últi
ma cm;npetiçüo olímpica,
s�r4 ,aeompanh'lda com a

tradicjonal ,cerimônia de en-

á:meaç", àoS. povos livres.
- O Govemador Ney BÍ'a

gá fez pro'nunciamento .

de
fendendo a aprovação do

projeto de estatuto eta ter

ra, elaborado pelo Govérno

Fedeml, Nu C[ualidmlc de

lJl'esidente do PDC, o 0.0-

sação de seus direitos poli
ticos Entre 013 parlamen
tares, figura o ex-secreta
rio de- Saúde do Ceará. Os

_cle,putados cujos mandatos
serão, cassados, serão '2111

seguida presos. Entre : 0U

tras irregularidades, estilo
sendo acusados e10' -desvío
elo leite" em po do Fundo
Internacional de SOCl�IrJ à,
Infância.

Prorrogado o
,

Ano fisca'l'

.

vernador. p'3.nmaensc regfir
mau a. poerência ele posição
de seu partido, favorável à
reforma da politica agníria,
� Foi novalliente adiada

a l:eunião da SUN.AB, reIa-
,c�n'arnento,
-, O Ministro Cordeiro,

c1� Parias "egniu ontem a

tarde para .o nordeste afim

d.c inspeci.onar obra;; da

S.uD�NE ém cinco Estados

nordes�inos. 'Ao passar peTa.
cidade de Campina Grande,
receberá ó titulo. de Cicla-

\ ,

tiva ao ,"lumento dos pre
ços do leile. O adiamento
foi motivado pela crise que
agitá o órgãô de abasteci

mento, com a possibilidade
de demissão do Superin
tendente, Guilherme Bar·

dão Honorálio. ,

':- Viaturas da P Bateria

Anti,Aérea, seguirllm para
GOiania, afim de colabol�'lr
nas festividades de anivel"

ghofL

RIO, . 22 (OE) _ O Prc
sídênte Çastel� Branco, em
despacho, no Paíacío das
Laranjeiras, prorrogou, por,
seis zneses, .pàl'a efeitos d0
reco1111111en tos ce Irnpô sto
de Renda, o exercícío :fh:
cal de 63, cujo prazo de
extínção estava previsto
em decreto

----------------------_._--

ESTA 'CHE�ANDO A HOBA ,DE
ACONTECER O QUE TtJDA A

CAPITAL· ESPERA!.

Ainda asário da Capit.al de Goiás.
As comemoràções serão ini
ciadas hOje, com a instala

ção de uma exposição agro·
pecuária e industrial.

- ,Emharcando para Bra-.
sília, o deputado Cunha

: Bueno do PSD paulista, di&
se .que entregará i·cla.tório
ao Marechal Castelo :61'an-

(onvencão
}

,Udenista

:),�, .;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

Dançando nê, Colina com' Aldo Gonzaga',;e sua Oruuestre - rraje esporte - Início 20 horas

• •

urerna Ur�l
RIO, - Diz o jornal "I')

. Globo" que, I, de reuniões

L��. :±'� �./?-?lt"'l '_' �l::::a�s n��Íl�I:����S lid��"��
���i .'

,:::;;,.._ll ""'j
(:..,1A.� mílítares revolucionários

;.��;���,-;?:c_�..;.�-::::.: I,' r:..2 íJ'"\'��{ffi'0.Ô '�:�.A�IU' �:�te�Ob:e�:��cl°Ul���;�m�ons�
�. , �),{

(; \ precipitação do quadro su-

, .

• "'.. '
.

" cessórío, manobra :1ue con-

OSVALDO MELO 'sideram, Inclusive, 2>ti-

�''''';'
"

'.lIIIl
-

reVOI�?io�á:i6 .. Entell:181n
.

FLORI,ANOPQLIS' . K-'O CENSO ES- que a ínsístêncía no ian-

.
_ , .' J' çamento prernaturo.. da

COLAR _ Vai .tendo 'larga .repercussão nes- candldatúra do governa-

ta Cidade 0 tr�balho-dô'Censo"Escolar de am
bito ri�eionaLé verdade, m��, :gué', abre uma

excelente'\QP9ttuniaude para,vérÚicarmós as

condições' á,tüais' do 'ensJnó ':em :San.ta. e�.târina,
e prÍncfpahn;�·pt,e· nà.�,C.apital do 'E$tadó�

.

'. A :máneira;-inte1ígente corno 'vem sendo
in�Üt4ia�:� ':c�mpanJl�. em ,todo;o ,'território
barriga:' yer.d�:�'.at;rav�s«,:da: intensa:: :e. vigorosa
campanha pela'-imp���sá'é .peló . rádio,

"

vai

dominando todas a.s atenções e, já agora, -to-
, sou MAIS P(��IT" 00 8RASIL

das as .camadas sociais se congregam para dar

'ao Censo Escolãr '. todo o s�u inco�dicional -.---------'---
, '-

apôio, trabalh,a!ldo cada g.ual �o seu .

s:t�i:' 'CINEMAS'com a melhor boa vontaqe posslvel pelo eXl-
.

,

to da meritó-cámpanha cívico-cultural. '
.

.'- PROGRA.MA DO DIA

Ajudemos assim .est� e;x'celente' oportu- 'Cine SÃO JOSE'
nidade de c(\locarmos nos seus. r�s'''c;..:tiV()S Fone: 3636

quadros, para' exaltação' rlp ':nos!')') s:'siema es-.
\

.
.

'" .as 3 ·hs.

colar, a criança eatarirJ.>lse: .

B0urvil

Vamos'dar ao 'Brasil; a prova de que b.,. 'l\1:ichelle Morgan

felizmente o nosso paTs está' afastado da re!'(-
- em _

Hdade :a respeit�':do' quê yerdadeirame�te te- 'A MARGEM DA'
. .. ;) FELICIDADE

mos para apresenttar e -o que 'verdadeiramente fi.. ,','

em realidade s.omos, coisa qu,e acontece ·em .. ás 8 lis. --Pié.Esti·eia

Orutrbs sêtores de hOSSO crescimento e cor,s .

� COI.h-,·, .

" (Pró .Formandos' 1'0 G

tante' progres9�, 'como ,há poúéos dias com· a ,gio Çora9ão de Jesus"

manifestaç'ão.' :de suprêsa,.. ' c.antessacta pelo Russ �amblyn
Connie Francis

ministro que. :ylOS visitolÍ deanté, das nossas Palira Prentiss
'

_Centlrais ElétrTêàs e das
.

suas afirmações ca -

NA AGUAS .DA MARUJADA

tegóricas pelÓ q�� �oude ül?servar com visív�l P'1naVision-MetrôCólor

surprêsa suai· e de seus a'cessores que o acóm- Censurá até 14 anos

panhavam. '

. . _Cine RITZ
Mostremos aos nossos' patriCiios, quan- "

.

.

d S C t
. ás 5 e 8 horas

tas crianças' estl.,l am em anta a·arma.! Bourvil

Mostre�os'. ao Brasil, .

9 'trabalho do Go Michelle Morgan

vêrno do Estado nêste sen'tídQ e de sua valiosa; - "em -

equipe de pro(e�sores, s,�meadores do ,ensino
..... A MARGEM DA

em toda a gleba ca-taririense./ \,
FELICIDADE

TV EM FLORI,ANOPOLIS \._ A ilUIT}i- Cine ROXY
•

nacão do Morrp 'da Cruz e da 'própria Cruz Fone 3435
� .

t t b lho� - ás 4 e 8 hs: -

que se crgu� em seu opo, com os ra a "

prelimi�ares para o assentamento ,da grande, ás 4 ê 8,..hs.
Torre para a nossa TV�pro'sseguej:n da manci- John W2yne
'. .... ,.

Elsa Martinelli
ra maIS am�adora. poss:vel.

Breve estarão.. nesta C�pital os téeriicos

da Nüc'lear Brasil para a respediva monta-
. �, .

g,em das ant�nas.. ,

'

Segundo intormações de fonte autoriza- . Cine GLORIA
.. (

da, a nossa'TV s�rá inaugurada.em dezem-

bi·o deste ano.

Por
. ê(Ste meio dou-'resposta a var18.s

cartas que t:êm sido ,dirigidas a esta Coluria.

Fone 3435

J
[

fJATARI
VístaVision-Tecnicolor

Censura' até 5 an�,�

t·

(Estreito)
Fone: 6252

,:::_ ás 5 e' 8 hs-

Jece Valadão
Odete Lara,

Lia Rossi
'-em--------------------------------------------

,

/)/)07"1;'/-1t.. D�, seus 'BONITINHA, MAS
ORDiNARIA. .

Censura: até 18 anos

OLHOS
,

ose Óculos
L,,;�I) odeptudos

Cine IMPER10
Fone, 62\;15'

- ás 8 hs. -

Peter Cushing
Ruth Laverick

OS MONSTROS DA

MORGUE SINISTRA

DyáliScope
Censura até 18 anos

oténdemos com exatidôo
sua receita de. óculos

-: . \

ÓTICA ESPECIAUZADA

MODERttO LABORATÓRIO'
Cine RAJA' !

(São José).'
\. "'-\. as 8 ----;"sá�f.-, g. 'ns.

-

�harl.{on Heston

!Ui�'Isa �artinelIi
�t�_. te,! O POMBO QUE
�'r9i, ,C,')NQUISTOU ROlhA.
pS', C()l1'

.,

dor da Guanabai;a peia'
UDN, servirá uni�a.mente
para provocar atitudes' se
melbantes e, de certa ma

neira, até lógicas no· PSV
e no PTB; também os can

dida tos. :pessedistas e tra
balhistas seriam lancadcs
em curto espaço de "tem
po' além do sr. Adernar de
Barros s,e ver obrigado a

retomar a trilha sucessória.
Raciocinam 'ós chefes

'i1J.llÚares :que 1955 será um

an? muito Importante par,'),
,a Revolução, poís no Sf'�l

.

curso' é que os prlncípaís
frutos. do govêrno Castelo"
Branco con}eçarão a .apa-:
-recer Se o ano vier tumul
Wádo pelas acirradas lutas

eleítoraís, no -entanto.. cài-
.

rá por. terra todo o estoc
ço revoluctonáno. Para ós

. lideres··.militares o movi _. ,

menta '4el110crático' de 31�
de março

.

ainda não est 't
consoüdado: provam-rio os

recerites acontecimentos L'J

-Ceará. ,Com, a eclosão de
uma luta política violenta

.'
\, :. " .:.:- \:: djp �. (fIMO

'i 'Prlm'eir'o .' COlftCád'O c
nl parada do Sucesso.

" :. \"""', ,.:\' . .: ':
-J

,.;�"._ �
\" .:1,' �t'. " {.� �

•• : ,.' ",'

4"" •••• �
�

.,.
-; a- ,

,

- .' ÇONJoli1;iEOS' ESTOFADOS,\
.

.'"
. EM VtJL-CA:ESPU,\\A, revcs-·

'.', tr{]�S ÚlJ tecl,f(j ou -plástico, a
c"�

Vit1tit de: '. - :',� rÓ>

.

Cr$ 16(vXJ.m \\�'N$A!S ..
'._�.,.:..:..-

,

': s:t\L�\s)J[ .1.:.i':-rr,ÀR. em Iór
-, l!�ic4 (;.í..t ;11a'delT8',,\él parti I de:

. 'cii 2i.ôCO,flJ :", tN's,..\ r::;..
, .'

'. \-
:. ':. f

'. ',Agàra \r9cêL:p'oçle co-mpr-ai' à .

,

. ,tradidonal; quaiidádc ÇiMQ
.

.

a L(n�G(H)RAzq:' '.'
'

..

, N'üte, bClHi· o' Lp '-êl,\\'O :'tem' J

·l5?�faixasJ''.i'stó ,é;;:IY�m'�ses'�
,.� dê". prazo .. :

�

,

:
_. �' , <s,

-',

-+--.. -.-..
'

LP CIMO!
de 15 faixas

Móveis' CIMO
de

. I'lorianópolis
.

-
.

lançou � o Público
v�e W, per��héLí .que 'nàq,�

. .estamos falando
.

de Lo r-.:O .

.' Pt,Ay,.:�as sÍlh' :de :ÚiNGÓ .

PRAZO· .Ó:

"
';'

,E por�laJar em LOf'lGO'
PRAZO, .Ve-já o (j':'e lhe

PL CIMO:

COLCi'lf]CS '[PIor);;. pm

casá! '<lU soltcíro. 'a D:;rtiJ Ul

Cr$,; 4.íl,)n.l,() \\[NS.�I�
Aprovou.

[)()I(\\� rÚRIOSDt: 'C.\ .. \L
,

t';; :,J; iiíll1l, marfim'. fllCUral1<i:,.
(H:�.;'1t: .' /,,'

,r
" "

Cr$ .'.'1.1,00,00 ME,NSA!S.
.�, �:;. , ..

que procurou evitg.rse

com ° adiamento das eh"i
ções por um ano, fatalmen
te perigará a estabjlidade
do próprio regime, 'Acres-,
centa-se, inclu.sive, uma

frase de um, dos' c,hefes mi

Titares, em questão: ..

- A presença ,da candi
datura cio gov�I;\lador- ,I '1

Guanabara e '0. 'apa'reci
'menta natural de

" outra,
.

no at.ual moÍnEmto, causa

rá um impacto' Cà.pS:6·' ele

an�:::�:oos::g:m:;irmád�S'�" : r,
'. \"

as
..

conclusões ,:do�.: c l��'V's.· :
.

"

f:5t�i!.f�rt�;� Ag·····. nte � Colnu'Ílista" ,npre.�.S,O -Ul
sobre1;udo para p·reservar" o' . :-,

�.

.
.

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

,

�t�:1�f;�:;Iit�::r.Goiás artlcll,lava, ,. um 'va to
Mas Oi> cheté ,.ocupàm as

.
,.

.

.

, '..
_ 'l'" ,

�:t�;:o:i�f:�e��g��;:� .",

P'.I,·a�'0'"o' , '.·'·'.,·S·.:·_:·D····�b"·:�·.v·.··,e>r·>.·S:·I·V·o'.. '

Costa � Silva. pelo mipis-
tró do Interior, g'enerr-l
Cordeiro de Farias.,

.

pe1.�',S /"."
"

generais Golberi do Couto. RIO, - .As autoridades à Capital ,�eçt.e,al, onde' as· r'e1;::icionados, há, inclusive;

e Silva, Juran9ir Màmeq� policiais fede'rUis comCl- 'autorida::í�/estão proQ�I..,.' êlementos que tiveram (,s

e outros. Tais opÍ11iões Ipe'_'... nic�ram a detençào,- �tQ 'rando e'stabelecer
-

a sm'\. cli-reitos . politicas cassados.

tenc�ljl, ainda a um gralll" . polenêS ,Pawel Guztko, aCLl . verdadeira identidade; 'pois, ' •

de número. de outrOf> g�:dê.. ,sado de estar. llreparançlq '�egundo 'algWls depoiFneJ.i.,.
,

'De açôrdo c�m informa

rais e coronéis; alguns <de- ,

ul1l plano .:pe . súl?vérsáo :no . tos, ;é, ucraniano, ,�endo' l'e-. . ções" . éxtra-oficia,is d,)

les no exercício' de man,�"
.

eixo sãQ' Paulo-BrasHia., âegado. a, '�i4ádama sovié-, PFI:!P',: -: o advogado Joi'i.()

tos políticos inclusive :> Goiás, I!- ·ser·" desericadea- > tlca. 'Anteriormente, já 'e5':,
denutado' c�ronel Cosh do nos '(prÓ:lciínes"dias,'" O' ,: têve prêso'no ID.' Batalhão. -.-".., .......------..........,..--------------;..._--

Ca'-valcar1ti, da UDN,' �ns.petor ",.AjJberto J'oaquim, "de ·Caça�ores,.';em.:OtiiâM�� ,

'r ..

'
.

° veto dos militares,' ê nôvo !!t'-efe.,.dO, poPS;. po_,,: (la'ngo.,deP0imentO·Clue-;�-:.: ,'(úm'p'anhia . Telefônica' Cafarinense
bom que se frise, ,ser)"e licial, 'que, desbara,tou a reio criminava ,figuras: do.. Go.,. :' .'

apenas como subsídio.' à de' sul-ame\icana de ,;eS]li�' \'.êrnQ' goian9. "; . ::,
t·

-

d nagem nazll,5ta, a�m' 'de .-esquema lzaçao do qua ,[;0,
"'e'r responsáve'1. p-,·o' des- No depOImento .a.go,

.

�� ,

político atuaL Em nenhum .., CI1

ta f cf
'

�obrimento d� quatoo cri� íPres do.. c0l;l <ess?u �u e
, .' . .

mes cometidos pelo Tl'ibu-
- agel'lte, il'lt��a.Clonal. �o.". ',FIcam Gonvocados os senhores aClOlllS-

.
.

I
.

d
.

'xt· t cqmurusmo. e' 'que recebIa
-t d "C h· 'T' I f A '

C t
" "

nal Verm� hO, o em.? instruções. dos países'� 'Ida '. ,"Q,S, �, ompan �a � €: onICa
. a: arIn�n�.e ,

PCB conSiderou . o depOl- .

.... .
'." .• .. b-1" Imenta de Pawel comO. de "Cortina de F�rro"" 'f�n,.. para' se reunIrem em, assem ela gera extl.'a-

" ,,,,. fessando tambem,. hgltçQ�. d'
,.

. 3 .

- ,1' _c: >.
estarr.ecer . . .

'ri t ':d' d ' ,ar marIa., €m a., convocaçao, a rea�lzar "e
,.'

.

)' com, va as au on, a �",' .'
.

.

1\
_ ,-

,
o polonês foi detido. .no· brasileiras. Alguns set'ore� "no dia 30 de outubro ,deste ano, as..---19 horas

igterior de Goiás e levado" âsseguram que', _entre Ó9;,. na sede .social à Praça 15 de Novembro no. 8
� \',' ",,?

"

'-
.

. ,

. ��'..... '!,de�t� cidade, a fim de delibeiarerp. sôbre a se-

guinte.1 �:'-

.... .;.

Batista Zacariote, que es

taria prêso neste orga'J,
era elemento.de ligação de'

Pawel com·.o í.nterior g:J

iaI?-0" pont�"�'l:n�ral do,
•. .'. _�ll&�

plano de' agltaçao;'·;t1ue es-

tava preparado,
'.

)3a. CONVOCi\Ç�O
momento,. são éles' os pri·
me iras a deixar claro, pre
tendem valer-se-' de sm1s

.

p()sições para impor aos

'partidos essa oil' aquela
, solução: Adv.er.tem. aler-

.

,

tam, . ponderam e PX1Ea1
até avançar em previ"ões.
Nada· mais.

,MOVEIS, SCHl·ICHTlNG Ordem do dia
\>

>'

g
r.n.
....

§.
a
E

) o
U

S
Q)
CIl

CIl
o
�

/

s'
CI)
.....
....
CIl
......

:>-

\ .

\.

A rua lvlax' Schramm 61 EstreitJo. "
1

:;, • á,) - aumento do capital social
"

� ,,: �' \' b) -:- alteraçã() dos estatutos-
I 'y. \1" -

,i' ". !d ..,.", Rssuntos de interesse social
"

"I, � . ianópolis, 22 de outubro de 1964.

.. '-

\

Diretor�presidente
. João' Cados Ganzo F·erriandez

•
j'i" ! Djalma Araujo

Diret�r-secretárió

\
- I?iretor-gerente.

Odilon' GOIl\es Silva..., ,

Para sua -distinta êHentela tem a" enda; finos e variados móveis de m,'1deiras <à
lei e pinl?o, ótimo acabame�1to""pronta entrega, preços m6dicos".vendas a

.'

,
" ,cr,édíto com entrad�Jaci�<Ver, para c�€)r ' ..

�
"

", J " '" ''0" , ...:...;.,_.,._._........_..._....'.....;;."......__.u:....� ...
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De acôrdo com a' Porta
ria Minis1,erial n? MF-361
de 14 do fluente, -os prazes
físcaís, a partir' ele 31-'�-5,1
(data da Lei n? 4,388

zembro dês te ano', 'sem ,;:5

rer�justamento tIle seu va

lor, decorrente da respecti
va correção monetária (a, t.

da das multas cabíveis sobre

as prestações a vencer; até

o dia imediatamente ante

rior ao do vencimento de

cada uma delas,

g) após 15 de dezembro
dêste ano, as repartições
lançadoras relacionarão os

\ ,

débitos que não tenham !'I-

do ljquidados, para efeito

de preparo, das respectivas
certidões e ínscríções na di

vida ativa, (cobrança exe

cutiva).

dído-entre CrS 500.000;00 c..

quinhentos mlI �ruzeiros) e

CrS 600.000,00 (seiscentos
míl cruzeiros) (art. 70., §

80., c);
II _ em ptestações de va

lar não inferior a Cr$ .. '.

300.000,00 (trezentos mil

cruzeiros), até o máximo de

20 (vinte), quando o débi

to fôr superior a c-s .. ,.

600.000,00 (seiscentos mil

cruzeiros) (art. 70.,' § 80. h),
c) os débitos fiscais' que

forem liquidados
\ até, 3 �le

novembro dêste .ano goza
rão da redução de 50% (cm

quenta por cento) das mul

tas aplicadas, sem qualquer
díscrímínação quanto, à na-

tureza da infração ou à es- I - Os contrtbuíntes. do

pécie da multa imposta, in- ,
In1põsto de Renda/que 'e,,

clusíve a de'mora � (art" 70.' tiverem em débito para com

s
'�

, '

a Fázfmda' Nacional pode-� 70.); .-

d), não será: co.ncedida·' á rão .:promov.er o' respectivo

redução da multa,: prevts- p�ga�1len�o, se111 .correção
ta na alínea/vr", 'nem' se':l� . monetárra e com reducão

rá a correção monetári.a;' da �et�de da multa, �'.)s
nos casos de débitos' fiscais,' tê:rríl�� do. § '70. de} Art..to.

cujo pagamento- Iôr parce-. da Leí no.' '1:.�57, de 16' d0

lado, nos têrmos da, alínea julho de '1964,;.
..

"d", itens 1, e U;
, II - nos casos em - que

e) nas Casos previstos na �'ão tenha havido lançamen
alínea "c", será 'feita' a de- 'to 01; exigência' de recolhi

terminação' da dívida, para .

�'en:to' pelas 'fontes, poda
fins de liquidação; medían- rão': o 'devedor. efetuar a li

te a sOl;la do princ.i�al COJ;1 qili'd:a�ão Q� ��u débito, �J
as multas de qualquer nfL� 'pon'tâneamente, com a re

fureza, verificada "no llia à'!lção, qa 'in;etade da multa

imediatamente antérior' ;:0 .
cabível;

do recolhimento anteri.)r III' .:_. A: liQuidação d::.>

ao do recolhfniento do, dl�- , débito em 'qúalquer caso, de

1) - Aumento do capital social; bito total; açã� fiscal,. ,quando não

2) _ Reforma dos estatutos social's
f) nos casos de:Cque tl'a'La ltouver" ai�da decisão", da

a alínea "d",' itens,'I e :::1
"

au'toridade comp-rtente p'ara
3) - Outros assuntos de interêsse�da a divida, para finS de ,i- ,julgar, o .;procésso, p0de.r:;t

sociedade quiddção, será apurada, de ,s'er' feita mediante o pag�l-

1 . , .' =' acôrdo cÇlm a alínea apte-" ,mepto da, iD,lPortancia que

F,onanopohs, 19 de Outubro de 1964 ,rior ("i"), na data em"que o 'contribuiIlte julgar -de-

DEMERVAL VIETRA _ DIRETOR o 'benefício do parc�lami�ri, vida; tanlbem- com a, redll-

, P R E S I D E N T E
to fór concedido,. acresci,-' Ç<ão" da' m�tade 'da n_ llt.a

aplicável à parte consid 3- e) o beneficiário e a na-

rada não" litigiosa. tureza dô: rendimento 0111 ,-

IV _, Nos casos em que tido, nos casos de arrecada
tenha havldo reclamacáo

J ção na .ton te;,

,

ou recurso, a liquidação ,'o VII _ As guias de que
débito poderá ser feita CO"l trata o item, V deverão' ser

redução da metade '13 preenchidars de acôrdo com

multa, independente .Io as instruções da repartição
prévio retôrno do processo lançadora tio 1:mpôsto de
à repartição de origem; Renda a que estive� J�lris-
V _ Para pagamento dos

.
dícíonado;n contrtbuínte 0:1

débi,tos de que trata esta a fonte, responsável pelo
Ordem de ,8erviço, é permí- 'recolhimento do débito ris

tido ao contribuinte reco- cal;
Ix.er o ímpôsto, adicionais .

VIII - Para cada pro
e multa devidos, ás repar- cesso ou notificação, decla
tições arrecadadoras do 1\1Í ração de 'rendimentos ou

nístérío da Fazenda, por guia de arrecadação nas

meio de guias dos modêlos
. fontes, caberá o preenchi

Impôsto Rétido na Fonte menta ele um jogo de guias
Fundo de Reaparecimento dos modelos indicados no

Econômico e Guia- çle De- item V;
pósito D.M.F. no. 5.14'9 ou IX - Uma via de cada

guia equivalente, esta em uma das guias a que se r�

relação à multa,' adaptadas fere o item V será anexada

para êsse fim com a apo- pela repartição lançadora,
sição de carimbo com os depois de produzidos' os de
dizeres: ,Recolhimento 'para vidas e:{.eitos de contrôle 'da
efeitos do § 70. ou § O. riO arrecadação, ao processo
Art. 70. 'da Lei no. 4357, 'ie escalou declaração de reu-

16 ,ce. julho de 1964. dímentos ou guia de arre ..

VI _. Da,'guia do modêlo cacação nas fontes, a W18

'Impõsto Retido na Fonte, corresponder;
no verso ou em anexo, de-

.

X - As guias a que se re
. verá constar, quando rõr o fere o item V serão previa
caso: \""ll� mente visadas pelas rep')\:-
a) o número do process6 tiçõ\:'s lançadoras d� Impô,,

ou da notificação, c,om a in- to de Renda e .vale�'ão tam
dicacào do exercício fiTI.an� bém como pedido dos benei'i
ceiro ,e da data do venCI- cios previstos nos §§ 70. e,

menta da ,dívida; o. do Art. 70. da Lei no.

b) a, espécie' e importãn- 4357, citada;
cia do rendimento omitido;

C) a importância do im

pôsto devido e a época do

ano civil em _Que deveria

ter' sido pago;
d) o níúnero da' ,declar'i

ção onde foi omitido o rel1

diínento, ou o 'núni�ro de

inscrição da pessoá'jurídica;

7°, S 8°; a);
b) a liquidação dos d·,ci

oítos iguais ou superiores
a CrS 500.000,00 (quinhen
tos 'mil cruzeiros) , constí
tuídos antes .de 18 de julho
de 1964, poderá ser feita,
em prestações mensais

art. 12), devendo ser CO:l
tados 'em dias úteis,' deter-

.

minou -a revisão dos pre
zos para a Iíquídação ria s

dividas fiscais existentes,
ficando sua regülarnenta-

, ção assim estabelecida:
a) a liquidação dos débí-

tos inferiores a Cr$ .

500.000,0'0 (quinhentos mil

cruzeiros), constituídos an
tes de 18, de julho de 19M,
poderá ser feita, de uma.

só vez, até o dia" 15 de de-

iguais e sucessivas, com o

(p�gamento obrigatório' da
primeira prestação até 3 ele

Ordem de Serviço da Di

ViSa0 do Impôsto de Renda

sôbre débitos. face às Leis

4357/64 e 4.388j64

novembro dêste ,ano;

I - em 2 (duas) presta-.
ções, quando o valor do dé

bito estiver compreen-
.,....._- -- ---- -�----,-------

Imprêsa Nacional de Naveg-ação
HOEPCKE' 'S/A

ASSEMBLEIA GERÀL
EXTRAORDINARIA
CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital são convidados os

senhores 'acionistas da Emprêsa Nacional de
.Navegação Hoepcke SIA., para 'reunirem-se
em assembléia geral extraordinária, no'pró
,ximo dia 26 de Outubro do corrente ano às

. r '

16 horas, na sede social, à rua Jerônimo Coe-
lho, no. 108, nesta capital, a fim.de delibe-
rarem sôbre a seguinte. )

, ORDEM DO DIA

Não péço caridade, quero àpenas ser. como vo-ce. Desejo estudar, trabalhar, ser -l1til.
Com a ajuçla gue me dera�, _já ,sei ,dar, ,alguns pass,os; ',aptç�di "a le,r, e .escrever" �,1as ainda,
posso lnelhorar muito, eu, e milhares de· outras" criançlls:' '�-ae(eltuos�s' que queremos 'ªpe�

�s uma oportu�'lidade_ de reabilitação.' C�labore com a _gente," ajude a qossa Ca�panha..'
.... _ �. s. ,,,....... :..__.�... ':';'

�,
••

Cam,t'anha Pr5-Criartça Defeituosa.,..._Associação :Brasileira
da Cri,ança Dcfei'tuDsa..:A.RC.D. COMISSÃO EXECÔ1;IvA�ACIONAL

, a

Presiderl;tf de Honra ...•.•••.•••••.•••••AmadO!' Aglliar
Pte�dt;.llte da' Campanha : •.Laudo Natel
., ,I

Associação de Assistência à Criança Defeituosa. - AoA,C.D. - Av. Prof.

.

Ascendino Reis, esq. fedro de Toledo, - São Paulo.. .I

I Associação Casa da Esperança:- Rua Imperatriz Leopoldina, 9 -Santos.
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sra. Casa de Miseri-
c6rdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos. _

'\SSOCi�80 Mineira, dd Reabilitação - A. M. R. _:_ Avenida Manso,
Pena, 2.698 - Belo Hóri::..unte. �

�ãoParanª,ellScdcRcaDilita�o-A.P.R..-B..I�811�ti'b.."

Associação Pernambucana !1e Assistência à Criança'-Defeltuosa -
Rua do. Espinheiro, 730 - Recife. .-

Associação &anat6rio Infanp! Cruz Verde-Av.Jandira, 1002--São Paulo
Associação S�ta Catarina d.e,��abilica.ção�, R;úa Gal. Bittencourt. 102 -
Plorianópolis. '.;

.
.

,

-

Instituto Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,
-544 - Salvador.

'

Sociedade Campineira de R.ecnperaçlO,daCrialÇAParalfdca-Rila Lusiwuj
iJ1 369 - CampiIw. , .'

'.", 'a
\

x?: - o parcelamento de
débitos iguais ou '3uperiOrf,5
a Cr$ 500.0üQ..00 (quinhentos
mr cruzeiros),' ele acôi'rio
com o estatuto nas' alíneas
b _ e c' do §o. do menciona
do !\.rt. 70.,' iru:'Jêpende de

reqrerimento formal, ca

ben'lo ao contribuinte ,'c

colher, até o dia 3 de no

ye1rbro de 1964, a primejrr..
prestação' do parcel"mento
e as demais com o ÍlLtervil,-
�-- - -,
!O c·e 30 (trinta) dias, 1nc-
diante o preenchimento
das guias referidas no· item
X será aposto, apenas, na.,

,

guias correspondentes n.

1-'rirnejr� - pr'estação, se'ndo <

as c'emais recolhi::'as COll'!

simples apresentação d�s

guias anteriores;
,

XIII _ Quando a co-

éo�rança do débito esti "!er

suspensa por medida ad
min!strativa ou JUçlicial, o

parcelamento será proces<Ja
do sem o acréscimó de qual
quer multa, salvo a que Já
fôr objetivo do débito én

.

litígio;
XIV - Nos 'casos eril qU'�

não tenha havido ainda

lançamento ou exigência dé
recolhirnento do imnôsto, o

parcelamento serã
-

proces:�a
elo com o acréscÍI1)J) das muI
'tas cabíveis, inclusive as de

mora, calcula "as atê' o (ih
imerUatamente anterior ao

recolhimento da', primeira
prestação;
XV - O disposto no item

XIV alcança também os

casos .de ação fiscal em cur

so, cujos débitos ainda não
terl1am sido fixados;
XVI _ Os benefícios esta

belecidos nos § § 70. e o. do

Artigo 70. da Lei no. 43,'17
de 16 de julho de 1964, não
serão concedidos aos de

bitas relativos ao exercício
financeiro de 1964, quando
se trat.ar de lancam

normal, feito à, vista da de-
c1a ... ·��0" ,..1...,,,. .....

-.

V'O"" -f-"""B

salvo quanto as quotas que

esti)'el'em ven"idl1s e' não

paf!as 'at.� 17 de julho d�
1964.;
:XVII - Vencida uma

'prestação do narcelamento
e não paga at'é o vencimen
to ria prestação segllint:�
coi'Sir'erar-se-á ven"ida &.

a rlív'-l!,! globpl. suieitaJ:'1'

se o d�vedor QS sanções �e

gais:
XVIII _ Nos casos t'e

détito !iscai! inferir" "

ctt 500000,00 (Ollinhellt,)'l
mil cruzeiros). aplicam-,>e
à J'Pspectiva liquidação, que.
c"e1'erá ser fp;ta, de uma s()

vez até 15 de ç.

deste ano, sem correção no

pet'<ria. as m!"smas normp.s
/

da presente Ordem de Ser
vi('1) Ilue forem cabíveis;
XIX - Os contribuintes

tes cujos débitos estiverem
em fase de c�brança exe

ifuflva deverão pleitear os

f9Yf'\reS do Art. da Lei

43"7, citada, diretan''1l1te
nos Juizos '1l11peten+:es e

na"'· nrocuradorias da' Fa

zenda,

.CORREÇÃO MONE":tARIA:
"I

Aten-
dendo a solicitação de interessados, e tendo
em- visic que a partirde 15 de outubro cor

rente, qualquer contribuição que; correspofí
da a mês antericr a junho de 1964, sofrerá

correção .monctária, V2'Y;,OS (lar a seguir al

guns exemplos do montante à pagar, confor
me o ano, caso -o débito seja de período ante

dor ao mencionado.: .

Um débito abrangendo contribu'cõss de
JANEIRO .a lVIAHÇO de 1950, no valor ele

ér��' 50'.000,-00, sofrerá correção para

5'O.000,ÓO ,X' 4Õ;g - ,C··�- ;.045.000,00
,2. Um débito 'de } C '3D 'a 12/50, valor

Cr$ 1 00.000;00, Sofr21''!� ccrrecâo para ..

Cr$ 100.000,00 X 36,.7 .. ''2rS 36.700.000,00
,
3. _.- Outro caso 1/53 a 6/63 valo:'

c.s 89.00000 sofrerá G('='-'�:Ç'flO p(}�a c-s
-80.000,00 X, 27.1 _. Cr"': ��.. 168.000,OO

,4. -, Um débito de ,Cr$' 300.000:00 de
7/58 sofrerá correcão 1"'�-na_Cr$ 300.00.00
X lL�l _' Cr$ .3.4ZÕ.OCr r:1)"

,

5. _- .V;:{lor C�$ � r:: .00'0,00 pcr';odo
1/63 a 3/63 sofrerá Cf' -'---;âo para Cr$ .

:150.000,00 X 2.1 -- C,·0' "'}'5.000,00
6. - E finalmente L,-1 débito rebüvo ao

ano d� 1940. prime;ro ,rimestre, valor '"

Ci$- 50.000,QO pass3Ll 2'� omàticamentc, P::'l
ré�: CrS 50.000.00 VP7€�

i 'tO,5. isto é Cr$ ..

7.025.000,00 (set2' mÍ" �·S de cruzeiros .... )
Face ·e expôsto, Q ú::; �o caminho a se�ltir

antes que .o débito en+re -� "'\ cOITeção 111onet:i

na, é pagar até o dia 14 :0::; outubro correnü

Lembro aos -inter��c�dos que de acôl'l
com instruções expedic':'� "'dos diversos IAPb

,os débitos superiores a (>'$ 500.0DO.OO, f'0'
(lerão ser pagos, .·�m dl'�,) pre�tac.õ[s. Os d2
valOl' supe,rior a Cr$ 6g l.roo,OO, 'pod::r3o ser

pé'gos em -virrt-e' rrreBtt. r:-7: '" "i1e!ls�yis �:.?�1A'�) que
cada uma delas não f'= -l'á ser inferior a

Cr$ 3
...
.00.000,00, sendo::: -r; ·em t?dos os casos

a p�irrieira parcela devcrD cer:-recclhida, O'H'l'

gatoriamente· até o dia. 15.10.1964. O :1,}C,
.

cumprimento desse. por�,::nor implicará na

coreção monetária do valor do·clébii'o.

Vr�,n.r �-'l'"
ri'd>' �'., r

Unl Barzinho rc<:.:i;:",pcial. Tratar com

Osvaldo Gemçalves (DICO) à rua Conselhei
ro Máfra: 120.

-,..-.-

.(Unica Odontnpediatrica
Dra. Iara Odila Noceti Ammon

Método psicológico moderno especia1.i
zado para crianças.

Alta rotação
Aplicação tópica de- flúor (para preve:l1

ção da cárie dentária)
Atende também sn,s.

Somente �om hora marcada das

8,30}s 12 e das 14 às 18 horas

Aniversário dai D:retoria de
Vias de Trf·n,sporfe'

Transcorr:eu no dia fõ de outubro o 80.
aniversário da Diretoria de Vias de Transpor··

, (-' "-

-

te. criada ern 10 de O'Jh,l)ro de 1956, cuio
10. Diret�r foi o Gem:T<:>l ""'ctacílio Terra Uru

rahy, hoje, comandan+p ,.10 10. Exérdto.
A Diretoria de Vi':l� 1e Transporte rea

liza obras rcdo-ferrovi�i ;"'s-:-e cóntr� as sêcas

POl; d("legaçao do D�;''''r'<;lmenúo Nacional de
Fçotr::Jdas de Rod:.;::�� h�partar:Hmt0 N::J('lf)..

na1 de Estradas de Fr<T'''',·Departamento Na
cional de Obras Co:P+:r'� as Sêcas, SuperJn
ten0pncia, do Deseilvo�vimentb do Nordest,3

( SUDENE).
'\

;;�ú seus órgãos de -execução os Bal..:

lhões Rodo-terroviáriC's Batalhões de Engl'�
ilharia de Construção, C�mjS8ões de Estrado'
de Rodagem e Comiss� "S, .1vÍilitares de Rêde
sendo que estas coorr1F�,;:-m e plápejam o'

transportes mili�aies sn1� '1 supervisão da Di
reto Vias';;,,< ,

� sport�;
.. ,' Joi' ,", ,-

,
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Re�ni,�o 'em que
MOSCOU, Cinco po- �lÓnto" posslvel.lllcnto urna mente "�ão . CGnSJâ:el1at���'i-'

,

.• '!:..Ôianta-se que, Krus-
licias secretos trouxeram G, defesa de autor.ritíc.i r,�:'n- êsse [ator quando o. ell.ní- chev receoe um-i pens.io 0""
Nikita Kruschev, enorme- '40' difícil -1úe seja �hvul- nararn". LOOO rubros por rn-s
• .iente irritado, de sUQ,5. �é- gado. Os ndV03 .: .iefes rus- O corresponccnte ".(' "·t�o.,.
[ias de verão no �\iar Ne- sos provàvélmente i ccobe- litiken", .iornat llberai, t..is
gro para a reunião do Par-. rão corri agrado :U11� doeu- se que ·Kru<;c�le\.' CT:U �.Q')
1icú Comunísta �).l '1l'4d f:Ji

.

mente � autocrrt.lca de. virtual prísao Ch)!!lL:iicLr·
decküda SU�. dà<st1,t.\üçi?,i:l Kruscpe'v par�;. (:�plica�' <ir!> n�lT\ apartàiTt?Ylto,' ';�lc ',�!i.":
dos

.

cd�6� Cargos que' 'QC1i� D�Ul,lqQ' êO�unlst.â :� r�:�?o de pode ve, ;15 cttl'res I�P'
pava _. consoante ;i)$' meios pcfâ 'qual Jt1J .:ipe�dó do Kremlin". Aq.\fúu que', "80-.
ínformacos, A prilt:léir;j.··kl.., .i)oder--.

,. '...
.

....
, .

gundo .' tOnr·v:5· Lcrn . ínror-
�ol'(l)aç5;o que' teve' (.

c

ex-Ii-
"

Na·:!�. ·�ranlTpjro\. nos il1�das": a
: liÜl:rda,de .. �1�

der df' que o COll�lf� C\'l!-::.'· meles oficiais sõbre c pa- movtméntos do ex-prnncí-
tral rio Partido' se reuiura, radeíro do ex-ííctor, no ro-minístro é jinntur.LJ. O Cecilia;
em l\1oi:cOQ foi atravé� do 'momento. Uma versão não correspondente, sti� !{nn-
telefone, possívelmems .a: ;l.veriguà:da 1w.' que "'s(,J. gert, Indícou que ') loca.
chamado de Leonid 13tezh�

. co�fib.aqo num 'b.pad".- .onde Kru�chev se enc- 'lÚ�
nevo o 'cl'll'lfe que o �ijbstí,. menta de' MÚS,;Oll. e um edífícío sobre J no

tI�uíu COJ;l10 ;)�lmeirü ,fP.:", I .Moskóva, onde ,rlVf";l� üm-'
cretárío d' Pan-idà. Cornu- CAMfANIU

..
(:0: .nU cíonáríos e :::;xmt�tas ::'oPO-

nísta };Qviétic} Acrescen- KRpSCHÉV FRt;A�IA 'lentados,
taram os ínrcrmantes que

COPEJ>jHACn.d::;, - Um

os 1: embros .do 'Cõmite cü.r.�espí::mqe;lte· romunísta
Central' começaram a se ínrcrmou : hoje .le Mcscou

'., reunir em Mcscou a 11 ou que eis 110V03. líderes sovíé-

12 do corrente, depoIs' r.e t:.cos detiveram sua C8.Ir..-
_paniia, contra Ki.·u3chev;convocares de alguns :,:>C�i-

tos muito afastados, CQ1\)O
Nova Déli, o'ntle O embài
xador sovié�::::o é' mfm'ibl'o
do comitê:
Dir-s� -"ll�

.

:�s acus:wôcs
já . est;av�.nl' !'cdig;d.r:s,· ;in
cluili.do as demá' jcmo.;JCÚc, '.'

. r'

no conflito i\ieológicc C9ffi
a Chiná-, falhas na próúu-.
ção agrícola" e 'lU' lml\ls
trial, p}wessos :ie" per::r"ll:)a
lisino e· ad<?s:\o -uc> \��}ta U!).
persemalidu0.('

LÁZARO BART<?LOM�-U

,."

Olga: Bl'uel, Miss Óbj!'!tiva
do 'Pa.'allá, com seu traj e

típico., "F... .:.enopira de Gua

rapuavr .; Glàay Reina, ao.

.",.

a

p'erú, eleita .Miss Obietiva nossa rp.re"'�ntante na fe·:;

Internacional de 1964, ('fi· ta r.ealizada no Clu.1J(: Pi

trtLj� típicC' "Uma pr 'uana nheiros de São PP'I�O _ em

.apalxcnada· e Yed& Sllva\ . �raje típicC"- "um, pc:.�;],:io
no. Balneário da Ju!'(::L't'!'

pará rcgress::l:" a .Moscou. a
fim ue assistir ú s"ssàó "do
comü0 �ôbl'c ·�),ssun;.);;' P');
liticos' Krusehev • ·.rcsl)Ufl'"
deu f\lr.io�o; ai':!gámi.) .:'Itr
pri}l.le:ro se�r'.::tadj :k1/C'.1-
rn'itê. ç que 'ÚL' de;:ldj� sõbre'

. tais reuniões, nil)' ca,b�n.do
a úint;uém"'!hé 'ihr-(,n'dens..

poueo' d.ePoi's .�.� P�lí·1.:f'si!'
ereta al)arecl\i, en� :Q!ún·a. e

cinco agentes. es�oJi.áram. O
prü)1(!!ro-rriirnstro. � té :., a

Capital.
..

Os Ülforil1itnies
declil1aranl- éÍç empreg;l.r' a

palavra "prisão", mà� éI\fe
a :.._essão eri s.emcihante fl.

istci. Fariosa , (�-; �Ú?ressiv;).,.,
'1.1ente, h.�lS?l,ley l"i:'ceb�u
voto co,ntrar"o' tIos 011Z8
membros do Preêi:Ulr.· 'do
Comitê C€".'ltl'3,1 ,je 10 c;';n
''Ponentes. QU'-l.ndo o n,es-

1110 aconteceu <i:üÚ,s,. ém
1957. KrusCltev . cÓllspgntú
obt;cr apoio do mesmÚ Co-
mite Central; ql:e 3.J:\ulQÚ '

; .: .•" ':;'
o vr J do Piesidiul'Í'l /e .

e;x-
-_........;...-�---'-"......_ ......--....;.---...;..;.--''-"--_.:...._._;,;.;:.;_..o;..+----_-:-.;._-----�-----....,..-__....;..__..... .....-:..

'pulsou séli3. adv�r;sir'1Qs,
iriclus.ive o é\t,ão l)!-Üile'i ..q.:
ministro Georgy 1>.1alerikov
I'! o ex-Cho.l1C8iCr, Vyacheô
Iav Molotov.
Dessa vez, Mikhail Sus

lov apresEm�cu ao Comité
Central uma JcusaçãJ G0n
tra Kruschev, inc111s1'ie de
faltas pessoais e' po:,�.ic.;j,s ..
O acusado 'respondeu e, en

tão girou o olhar pelos S��S
partidários à . espet<1' de
amparG. Ningu2m Ífl,lçm em

favor dêIe, e assim Krus
chev perde:1 seus cargos
de primeiro secretário do
partido, de prim.elro-It,i
nlstro e mais o man::h to
no Presiditim q1,;.e exercia
ãescle 1939. A decIsüo do

comitê. se Wl'l1GU publica,.
na, quinta-f�lra 1)flSsadn..
,Não há indício de ou("r.am-

.

., ",-y"(�.",, ln:i '1';�\a"ps ,Ml.wl1j'ann. em .s�m confo!'·
, bém tcnha sid;) m.zpulsú db

·I'�,·('.; n;;,:,l,-':;6a "('cepdlHwu ('()lv'ii'lr\{l:i� eom um (�I('.g�lllÍ,c· Comitê êentr:aI. Cir"ülam
.' r._;i,' tl(':,maJ�t\(l n:.1 OG\Slão as debllt:.mtcs do Clube da ço: . hoatos ele que 'Kn;sd�cv

''1) U!�;!:' / está escrevencl.oJ um dOC�l-

ENCONTRA.SE aberL:." na Secretaria üo Clube' Dt1í;C
de' Agôsto, as 'inscrições )jara. as del)Utantcs· do Baile das

. Orquídeas, ([o próximo dia vinte e um de llo\'ewhl'o, com

a J.larticipa�ão de l\fiss, Brasil 6':; - Angela WascoLdios.

O
.
CASAL Dr.' Éug�hi�

DoÍln Vieira, viaJará ama·

nl{ã. para a l\1anchestet, Ca·
tarinense, atelld�n�o. i,....�m,
conVite. .." .

. .. ,);;. oi'

V�RA Re�'i!la Gon;mg-a,
domingo '{Jl'oXtmn vai re·

cepcionar co,midaúos para
'\

.

. .'

COIl1CnlOr'1[ ·(lumze Jll·rmave·
ras, em sua resillência.

No l1:1ilc {léts' Orquídeas, será e8\:olhhla, a II ·lcla;).lJm
uas Dcbut;mLcs de Santa' Caial;Í11a. e a. ,H.;linha l,las Qrqui.
.�cas, llf·o.l�lOÇã.o,l�,,::;�a CalulJ" �10 (ll\1b�.Doze,}�ç::�gÕ:5tll,:no
ptóxhili:l \ltd' vi1;hc'·e um úe llovcm.bru; "�é, c' ", >'. ;'

....
>
...

'.

'_l

]';OSSOS rcprdcntantciii
nas Olin.. ,.Ã.adas (111 Tóqio,
unt" verdiuleiro fracasso, a,.

Em cfmu;;noraç�o jl. ScÍual.la: .<1a; Asa, hoj,;" às· "n.:e,
hO'1'as, o COlllal1cLlmte (la Base Aérc.� de. i:ipuib, c nr;('i -

:;;

recepcionarãr
.

convidadós com um coqiütel.
provcitaram o passeio pa�:a
conhecer a Capital do ,Ja

pãQ.

VIAJARA' domingo para Nova Icrque, o Dr. NUso.h
Bender, na oporÚm:i:dadc' . observarj a:'; c;ei.çô, r para FIC'

sidcnte dos Estarl!Js', Unidos,

.. Mj�<;. rrl'sllna!idade Rlld�r,
A

.

"'I
.

"1 '" --) ·ex,···
.

·NO S:n,,,Hlig,íl:1 Q,,1ta;:)(;i!lJ�a ClHl!e. como j1;1l'ti� 1I,ISna ll.IU·J;), ,.{'\olc.er va

h�:�; unI' "elíssimo niodêlo fcsk,iüs (lo 1'v Centcn.á;·jo do Rio ck Jau(:'\ro,. no ]Fv':imo
de .gala; l;" Baile (Ias Oyqt!i� dia 1-1, de' novembro, será l'<:alizado o Cunhu'so da Rainha.

d�l'!; dia 1:01 de llovemhro IH' do Clll'mna fi,tilt'U!li,:rO, Odçt�,. 1,;11'<\. �U\:a .Sna.r<,s, 1\1 a !'ià

CWJle Doze de Agôsto.' ,pomp�i?�da:h,ci��j:da.<: Iüal'an�lão, Eliana Val1ja,

,.·,t..Jr.�;'i.; .•,. . •. :

'

.. !tis �%'Hi'i{.ír S
..

Ol'leo c Andza Lcolli.
. r.,.. ·._:,�'.:·�>:)�S·. �f�.

'/""·�F,;GAR.�'. hQ.,·�t"<:.·i5' -, ':�����)"o��;?{:::
t��.).. t·,·••'�".�"":'I�':"·.;·,·.�'..•·.·,:.'�.,'�"j�.l:.�i,.·,....,e:..�

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

'

<"
-

�i��:�rl�;����
,,_�,." �r C_' :..��.':.n,ii;jh{i.f,j.;.(�tiiiÍ�p·fto� por' detcr·
, '. '..'

1 ." J
.

1 t' ') t' lU- nün:u.�ii.o do Pi'csüicl-Ítc' c�.s:'

..(' l::\L\NHO .na· j'sgenWIt;j�1 _�grs.a I\·,t, o I .e{J.:' tlt,O t

';';clá.':io·· Nobn'ga, reasó;luiliu �"-71 "/1,0"'1'3'1 {("C esbva �;(�n· telo Branco.

do. O'�.UJléHta llelo mais. jovem DCllllÜt,O u:tar:JICnse,. ,'!.ri

lUosn-nann.

ESTOU rc('cbemln. com;tc do Rr. e Sr::l. João Pedro

\, ich�a.: Sr. e Sra. Pedro P:::uto !la :-)i�,\' :L. 1};. .l: "�'I '(� 't"'�':;�Hn�"11 o

t!c �'t'.U� filhos iV!";lrüt de Loul'(cs e Am;n;rC pró"lmo dia

�tC(C de lloycrnhro,' às d��l��:.l:�\�te l1nral�. -na. (:a;-.rhl tIu niv�:
nu �':sT)b·ito S;lnto. J\n6�: 'o ato re\i�·}·in�o {H:; ('fHl,,·da:�nc.;;; se

I:ão l'p;'en(:iomHlos nes �;al'-'I'" fi.o eh:l(' Doz(:' de f',g':)�to,
com .serYlço {lc bar .to Sr. EtLmrdo' Itosa.

,\ RErrnSE' dç La Douce

f'J'ancl', o':l!'unizadn pdo
Cl'IlIlL<;tn Cebo Pamplona,
será (·('a'iiza.llo l)fõxinHl .�iia

qu.ltorze no Clu��e Doze de
Ago�;i·{I. 'Helena l\'h,rthts,
(�lmt�V_',l 11 melodia "Doucc
v; (a,", !1';'H1ftü um deo filO

d/;10 de �'ab.

o COXJTJNTO .J'1�!T"1�S,
cnm cr..l:l'nlcm Rosa Caldas,
Cdv !l.hal·"" Olhri.l; i'>I<l,:da
Helêna Garcia, Tilnla Caldei'

, • 1

r'fit hO�1)e/i(.' 'dq, Quer0nera rí��arc j'lnt,(.'l, o Caverna...

I�"J' (;"rbs r.lv;c�(b e com:'�iYa, on:ie Joram- recej)üÍonaltos
'.'ol�1 um COCj\liíCl.

rUo, IlpattÍz ,r;'1ha�s e "Tele..

('U Futín :la. lurighlo pda
o (:,\'" ',l, [11' ..h�e;h·i·aml'O (Tc··t'zinha) M,'\rques de Sou·

·la .. em 11 ·'''l'at';ll:', os l::;m:a o casamcnfo de sua sobrinha
..; ��l,t'i;� .1"kb· }ían:ue3' de Spu·l.u. que y::i' encontrar _SCI! Hoi·

·.I·(l .I·'il'11··:V�N(:1l;).'n.') ;ÜÜH tia l;;l'l';il�. Sra. iÚargeri(!a (la
Spnhn1'!1 .'f«Je C:üst�. IV)

Chá da f::ícJlhora Iná Tà,(ares
• I •

l\luch..
ltr..l1tt, r L_llO .. �. i.

.��JJ� I.F;l�� \.I.'r":�" (l .• ,,:,;�',. 'l,�r,';

"illl�lS (':H �::tÚ P:tÚlo;. sm'{i,

cKJllal {Til [D'\'.

•

AGUARDE PARA BREVE

�xpostçÃO MPÇ
"

&d!iZi!� L2

Os íl1fórmai.lí*,.� deram' ::1

segufnt_· VerS5,Q 'ê'ô\'� 'acoú.,.·
tepimlm tos '. :lue s;;;·:. SC'sUi
ranl: cn.:·:��o'· al�n.��·ill

. telf:fo
nou (l; I<ruselw'·J.:, .-j;le. Esta····
,'a e:;_l Gngra, ball�;f.1r;6 ida'
Mar -Negro" ,�izrndo.lh.e

',"i'.,,,

�',
'I:�
'1

everem Krusfc
,

f·
.. '.

,
.' _/� "

Ót
.'-

,

1_ �,

'.,t, ••

300 maís do que a que é'fé'
(:�su ao cx-chauceler �roJó-

, !

tov" . íntormor Bríngert.

ParHciptlÇàO
JOAO DAL\il�<\.TA NORONHA· E SENHORA:

V \lA..J,UDITHE :MELLO éOl!;LHO
.

pc�.rtidpam aos parentes G: amigos o noivado
de' seus filhos Ihr�-ílberto' com a s(nhorit�

Humberto e Cecilia
Confirmam

Fpclis 13, de outubro de 1964
};';u<�·Jc�é·Jacques 3 Belarmino Vaz 35

\ ,

Estreito'
-------_'--_.�-��...- . _--------:----�----'-�-'-------�

em race ,�ía r�at}d\1 .negati
v.C!. r;J:' r;:a).orls.. (iQ� l-'3.rtdus
Co�nuni;;tas

-

.

üa 'Europa'
OutrQ correstj':JJ,léÍellté: J.�'.::;C
que o destih�l(to j)n:rJelÍ'ü
ministro .�s:;á' cQnfinac!O

\.,i: E R

(n'E�,t;'AS
O F f- R i A'S
'Of�J�'r ÁS
r f t R.,l AS·
,() � E R,r AS
,OfERTAS
o F E RT'r S

: ":

Of E R'T-A S·
OFERTAS
o F E RT A S'

o t� f

SfM!iNDA
DA
DA
DA
DA
DA

S E rv'; Ar-J.A
S E tii1 l\ N iJ

SEMAN !.l'

SEMAf\lA
SEMANA

l�"in ";'art'; "'enl'O I""óxíil'O.... l ... ,: """"1:(, �,�t·�,_ '-,' ",�' , .-
J.

ap l''-reillliD...I'et3t' S�hn.ef
fer,' cPi:res.!?o�,.C,t:'lte· do jGr
na1 . CClllUÚJst· . ílin::ic'?Jflr-·

quês "L,aIld' ü� F01!í:';, cUs-
DA SEMANA

SEMANC.
SEM A,N Ai
S E'M A N'A

se QUI:' reur.i:õ.:;s tm fábri-

c,a;:>, en:�· repª, ..rc;içqes �b, gÇl
V6TpO C

.._e�1 .{)U'�rln .:\;,g��r:;.::s�
'RqS ·qll.aÍ(> ",fbrn.m ·,di:!.ife
.chácioi) en�r�1'::(i3 ataq\les"
çon:tra a;, pólitic:a' de Knl.�
'�he;;,' . fonuu.· " :';.';;.�;pell;;as.
Aercscentou qu.e "r,jntês
sovletica..s

.

bem' ihroi;lllaLt3
dizem gije ::> mó ,ivo clil:'s'J
� a;., reaçã:o nuttO .

l'�·í:.ica

MEYER
expl'esi;a pór déten:ülnado
núniero, de. pp.rtid(.s t';Qmn

nistas, da Europa oriental
e, ocictental": Afi.rl110\1 qne
"pata, OS ciro!Jos S()V;�tjcos'

con�tit�j,H,' sUli'prêSR.3 que
.
essa. a.tit.tide.' ctl!Jic:l,. fosse

e'XP1'e0sa.' pubik�m.ellt�, :r'n
tó I�OÚl 9xigê!lC!.flS, �Çir�.i;(il,J1.' ;, .",.. �'.. . '". ).:'f �,_,' ,'ih..,. .....-t -

s.e .expliquem: os an,teçe-, ,

"dep.te$ e': lri�t"l·rto':i·, d�l
'

. re-
.

cente subs.tltili(�oÓ. de ,iii...,
, Qceres".

,�""�""""""..�nnaa�
<

".

: ._*_'�, ";�';:".tl ESfREG�O PARA

rI ...

I,: ').

.1

-

.:- O)Jtro
.

éQrtés'p0l1Greli�e à;
nama'rquê�r 'en;l lI'lO':;C(:tl in-
,.' I. . .... '

f6r�óu . ao.' jÔl'\';a! COn$erVll-
dor "l3erlingsi{e. Tider�é!ci,
que os novos 'lldere;; rw,scs

"estão fazendo �t]..l.do .

que'
podem' para 'frear'� a cam

panha cont:'::.t J dirigel1'te'
deposto. Ac:-escentou que
"Ist& C0rifftif;lill�. úLua ('1)1l1-

plçta
.

purprêsa i')lÚ'2 seus

cada :-r$ 250,00
. ,'-

A FORMA cEnTADE FAZER ECONOMIA

.,

;
',' ,I_

----------....--� -"'-: . __._.�--------�------------------------------------
. evidente-

.

\

,.'/

"

'_

.�

BANCO NACIONAL
DE MINAS-GERAIS S. A.

,

;

RESUMO DO BALANCETE GERAI, EM :> DE OUTUBRO DE 196·1

ATIVO

(Caixa.
, _.

EmpréstLlUQS : , " .. '

, .

rUulos de renda e üütros valores
" .

!1Tióvei�. Ilio' uso t'io Banem, moveis, a-lmmç�rifados
\

e .mstalaçõcs ..

Agências e Correspondentes .

COj:1tp,s de Resultado· . � \
'

' : . , , .. '.
()onLC16 de Compensação. . , .

,

18.793.927.700,20
.
58.430.389.693,90
31.312.4�n.52:�,50
5,808.144.586,00
50.874.237.159,50
5.935.:,68.913,70
46.2H.391.338.40

•

PASSIVo" ,'-

..

Capital e Reservas : �; , ' , .

I1elJÓsitos , I •••••••• :' ••••••••••.•••• ' : •

,

4.24/1.852.215,10
88.738.013.894,10
12.404.221.183,90
47..097.609.790;00
8.724.80L537,70

.

46.2'74.391.338,40

..

Ordens de pagamento e outros créclitos '.'
'

, . " .

Agências e Correspondentes '_.' .' _ , .. ;: .- .

Cont.as de Resultado '
.

Contas de Compensação ,'.
o •••••• ,0 •••••••• '.' ••••••• : •••••• '.' ••••

,

PH.ESIDENTE
Vice-Presidentes

'.
Paulo Auler

M.ilton Vieit'a PiJito
Ina,1' Dias de F.igueiredo
José Wânderlcy Pires

.

'.

mUE'ÍORIA EXECUTIVA
,

DIRETOR-PRESIl">ENTE
DlRE'fORrSUPERINTENDENTE
pmET�RES

'Eduardo' de' l\iagalhiies Pint�
Marços. de· :l\'Iagalhães Pinto

, l''ranc�co F:arias·. ,

José'� ,de MagaJIlães Lins •

Antôllio� de Pádua :Rocha :Denii
lretriándo . de Maga1hães 'Pinto

•

.(. ..

CONTADOR-(:íERAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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t"Oj\j lU MO
necessitado de sair mais c�- ta completa da vontade de

do. Não fazia uma amizade, recomeçar, sentisse que,a
não recebia um' convite. verdadeira· salvação estives-.
Tel1tara�' numa l�poca mais � ,se np renascimento.
'dlstdiÚ:;e, íntroduzír-se num.

..

Começar de nôvo, é urna

grupo, despertar' simpatias. caisa,cjá de si difícil 'de ima,.
Mas q1.Ú;tli 'Todos 'eram maís gínar para quem esteja de-

'.

,ciú plenos iguais' a ela; Ti- prímído, mas renascer é' dí- ,

nharn seus prool5lmas e 'en- ferente. E' Pagar tudo 'o que.
racavarn o ernprêgo simples- havia antes e ao 'mesmo tem

mente como ernprêgo, longe po aproveitar a mesma ,es·
de ser um, intercâmbio peso sêncía,. esta' essencía. íncor-
soal ou social. ruptlvel, pedra fundamental

, DANCOR S.A. Indústria Mecânica
Os

. 'c,bó'fes' também nada do alicerce da vida, para re-
,

' c., po.lak5C190 ,J:nd.I.'.�, DANC:OR.RIO
Iaztarn por um maior con·· nascer.' :F'altava apena o �6, Representafl� ern Bturnenau : .

graçam_?nto,' não havia grê- pro. E era' em busca dêsre ',L,\disl�u, Kuskhoswk i
'

. .' dA" ",

l'
. t�··" Rua 15 ti!! Novembro n.v 5!;l2mio esportivo, na a. pems . sopro que e t. .nconsciente- 1.0 andar . Caixa Postal.. 4C 7· S. C.

uma ou outra hríncadeíra mente andava. ois
'

,

......:..........._.

surgia, fazia,se' graça. p�l
e t'l ou aquêle colega mais

bizarro e era, só ...... Nem ,os'
aníversérios se

.

f3stejavam
com um bolinho c.:_ veias. �a
ramente se sabia. que al

guém ,est�ya' de :p�rábéns.,
Monotonia, 'monotonia,
,

Un1.'l' vez, quando, estivera
seríarnente atacada de me

Iancolía, pensara na morte.:
Isto foi logo que o filho; se
�ôra; Mas faltou coragem. A
morte é um salto para o

desconhecicio e é necessário
Onde andaria seu filho .à- perder-se t, último resquício

quela hora? Deixara-a há' de fé.e de esperança para se

luase três ano? ingressando tentá-lo sem inêdo. Ela aiu·

na marinha mercante e nun- da possuía uma bruxo:eante
-,

ca lhe escreve.ra 'Oú mandá·' crença em Deus. Não o Deus
ra : noticias.

.

Abandonar_!l-,'l
'

que se ,fabrica por .i, feito
simplesmente. l\'Ias ela SEJ' . à nossa semelhança, mas

bia que êle estava., vive. to-, um: Deus misterios() e com·

'mara info_rrnaçóes.. ,Do Jn�ri· pletamente ignoradO por nos

do; também, pouco, sa.b�<J,.· sa ment� pobre
.

e inc,I1paz.
Vivia por aí com outra� mu· Talvez por isso ela pouco
lher e, era só. Nem pt:ojeção peosàva nEle. Não sabendo

tivera �omo esperara alcan� ao certo qual a' Sua missão

, çar, larf!<l.ndo·a. Engraçado., em relaçl' ') a ela, desistia

O ma.riao mantinha 'uma, de imagin:" 'o. Presumia·se
.

absurda superstição, deda· parte iutegrl1ntl>, embora fn·

iada 'nas ocasiões de 'briga, fima, dEle e i:sw lhe basta- .. ,

qu. ela 'a' pbrtodora da uni� . va para valorizar·se. Só por
cubaca. Livre,' ter�a sucesso, ,isso, continuava a viver. )'

lJ,a vida. E., no ent,anto, .por Talvez, sentisse também

) ai nªÇ,l&.1lSl-�le,.. .tão . Abscurp, , 1'� bem no. f'Qlldo uJ_ �r q)le
como. dantes, . i

amda sobrarq, um )alldo cla·

, Sozinha vivia. Alugara um rão da inéxtinl:,;.tÍvel 'chama.

quarto pequeno 'num apar� E' "em passiveI que ela,

tamento de fanúlia inoliest,<:t teimosah.ente, apesar da fal··

e fs.zia a,s refeições fora ou

comia �nc,iuich� 0l! r''?smo

qu, 'quer cóisas ligeira. nQ

� ���, ��,_.__�_.. _,-__�-_�. �__.� , ��p�p��art� ASSI�fE"

Hirtloria
.... :�jl,",Ji,:, �.;� ,��� .• :, .J:rIDSJurte ..

,.

Asr-.uruu a :oíretoria de' que ":r:��v.a ,süa,�!I'It0s CotiStrução. ,.bein,-, �rv'_,tio parlarnentq Na- 'ona} .d� E$
V·.f!.& de 1'ránsporte Q .Ô�n. !1estInos, da". Ét):ge�ri�' ,8(d!�iérêi1lo é', ia .Brasil.

'.

'ti:à:dá:o. dé, Ferro, ó engEmhei·
DYt<;eu'_de AtaMo �oguéÜ'a, poiS corif!ãVâ��9.ue)� 'q� .. :�é.·rri�a.:,:�GPdrtÜAlda�e 'r,o Mar.c�o .RangeI Pestana
dljl>J funç�s . vinh.arii' sepdo 0\-11 exe.(\u�tn. 'ás'·��daS ;ta· f�i.: iY.ü���,�: 5.J?�t.r�to.. ·,do .

'.

represé;ltanfe d'!> D,iretor dó
e'xétêldas. em 'caráter inten· tefa:�, d'e constrUi";, �i6tfóVi".s, Qên, pij.til(,r·lleite:d� :Rezexi,de., pepartílIrt�Íiio N,qéional. (.J
titi' pelo' hbss6 contérrârtElo é obr'8.s 'c'oht�à as s€éás,\ ''OOt" na G�er.Ia: dó$ Ex":llitetór.ês. Estradas' de ROdágem,' iuá·
Ce1. Eng.,�él$no . Mõllet. to do âpÕÚ)',dos ,�tlpenÓte�;' tJâ',n,\r 'f. 'ê4utl��dO S.,�I _. "fueros óficiáis generai$, ofi·
Ilbtigo Cotut. do 2.0 /Bata· I escalões e: dos aépáí1àrne<. o r,lli��. ��de. '!al?\l o 'hó-, : ciA!s, represehtàntes de 6r·
U1ão Rodoviário HBtl :aon· tos que delegàn1 �""�il;$Õéis V9' Diretot"Gén�, Dyr�;' 10-, ,gãos civis:'.

"

4Oh" com sede em L;i_tges, de. construção, El no;' eÍlgtân- �o ·apgs•. CUSC1.lrs?u·; ,<) Gen. o atQ. foi presidido pelo
�êste Estado., ,

decimento pet�ne � Diteto.. Rezende 'agrad�nd0. ' Gen. Octacílio 'Terra unira·
Ao. entregar as. funções dr ria de Vias de, ri�sPotte. 'A; cerilnôPia

.

" CÔn)";ateCl&-' , hy, 1.0 Dire, T de \ VÜ1S de

Pireh)I- de Vias ...d Trans- da mesma fOrma ' que' da l'am o érigenhel}:6 ·jose Mar·, Transporte.:, e atu'll Cmt. do
porte, Q ceI :M0l1?r IiR(+"�OU F.ncrenharia de, Combate. de que,s. Vianai Diteto� do l:>e- j: Exército.

'

BE ..

Helena Goe!dner de
Almeida

,
,

. Chegou:se lentamente á, ja
nela olhando, o ·Gasa.rk; ao

< longe. A. tarde
'

morria em

tORS
'

arr;:areladbs:
.

e lá ,for,,,"
havia alegria. C;.iqnças, em
inocentes brincadeiras; en

chiam o. ar'. de Ústa.
'

Mas nada disso lhe fazia

.>

i
t

.. '

I sentido. Er,'l.m 'ecos distan.·
tes de coisas inexistentes.'-".

'
.. �

. Minava-a "o desânimo, o de

sínterêssa por tudo. Corno
balões, de borracha estica
dos ao éi'agêro; ·seus velhos
e sempre 'renovados sonhos
hs viam arrebentado espa
lhando pedaços inúteis e ir

recuperaveis. Lembrava-se
ainda da infância, daquela
'l(e� ... mas qual, .nada adian
taria recordar. Um contras
te, nada, maís. /

'

.Arestou-se da -janeía. Pe-.
gou num livro e folfiecu-o
ao acaso. Comprara-c 'naque
l!l tarde; Mas logo cansada
largou-o. Não sé sentia dís
posta a ler, naquele .' triste
cair da tarde.
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'fOlh�tót - cotóioQoS
c"rtqzes e çorimbos
impressos em gerol

t'opelorio
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o ,�ol' de há, muitp se f9-
ra' ..; a penumbra dentro ,do

quarto .

�� fizer,a r -sP(
-

�r. A·

pen!!s divisava os vu.tos por

demai,s conhecidos dos mó
veis e utensílios

.

atravanca

dos à roda. Fêz um movimen

to l�nto para se levantar da

cama' e ,'1cénder
.

a luz mas

se conteve a t�:npo.. . Pa à

que? .Com luz ou sem ela, a

solidão era a' mesma.
.

Nã.(i', via,
.

na estrada a per
correr, úm s6 ponto IUmin�,

só, uma razão de ser. O em

prêgo er,I1 rotina. Classificar

papéis, atender clientes ao

balcão, anotar reclamaçõG,:
o'u substituIr algum' c::lega

.
'

Quem, vai JORsltuír já Sahe!

JANELAS DE CORBER E BASCULAR�ES

'��:�,----------------�---------

Con)panhi'a Tel'efôn:ca Cafarlnense

CONVQCAÇÃOPuBTAS � PORTÕES, De ferto�,d, aJI� rjualida�'
por preços mais éc,nô.icos•.ji eslão prqalos.·

.

e ii sua disposição. em.:

Ficam convocados os senhor�s acionist::-�
.

da COMPANHIA TELEFONICÀ
-

CATARI ..
NENS�'" :para, se· reunirem em 'assembléia
'g.eral· exttaórdinárla a realizàr-se nó' dia '30

,

dê outubro dest� ano, às 20,00' horas, na sede
social, à l'raçà XV de�novembro no. 8, desta
'cidade� a fiirt de deliberarem sôbre a se

.

guinteCompensados fJfJ) í lldJ
,

a). ,�. éleiçã<) qà diretk}tia;
'.

, h) . .J..,..rfixaçãn dós, hón�:i'ários e remuneração
dOS d.ir�tores·

-

, .

: .

'
,

.

c) _. assuntos,de interêss�' social.
.

Flofianópólis 22 de, outu�.t-q ,de '1964.
"'<'<to" •

\
.

BU� DR. FÚLVIO ADnCCE, .1.8748',
Telefone 6277
ESTIEI,,-O

QRI>EM nO í>1A .

_I.

I,

,
'

IlIibabl'
. Pa*�lCaii"
COll . "AI'"e:. ça • .8

"ogDo
'Carvalho
P.*.Óle�

.

t;ómpenssa.dos de: Pinitu
Amp.ndoim
Lero '

Cabreuva
Cedro
'Fanlasía'

, Y'
JOAO CARLOS GANZO FERNANDEZ

Diletor Presidente

IlE

DIVULGUE

"O ESTADO"

s

\
--_._�---�_.--�--........ ---

. Agradedmento e �issa ·de.lo. Dia
1\:' tamnia de AR1B.,u.d 0.L.tlVIPlU DO

WVhA...��l\J 'I'O agradece a todas as, pessôas
que o assisuram e confortaram no ooioroso'
transe c convida para �ssistirem .� missa de
7o. .dia 'a ser realizada nó próximo dú;i· ,24 (sá_:'�
bado) às 7, O O horas no altar Sagrado Cora-
'ção de Jesus na Catedral Metropolítana.:

I

, Antecipadamence . àgr=dece as pessoas
.que comparecerem a este ato ue. piedade cl'is
t� ..

E�1PREGADA
, .' Precisa�se uma

1 iÜ� emprt' ...ada. Paga...se

bem. Rua n:.:arte Schutel, 33. Tratare �er
ríodo manhã

, REX-M�RCAS E PA�ENTES

Agente Oficldl da Propriedade
Industrid�

Registro d_ marcas natentes àe invenção
nomes comerciais.' tít ....los de estabelecimento
insígnias fras{:s de pr\.- i-dgandr e marcas de

I

exportt>ções
Rua· Teaente Silveira, 29 - 10 andar

Sala 3 - Ali, s da CaSá Nair _. Florianópolis
- Caixa. f;'os1..,j, S--l - rO'1L 391Z

-

PORQUE N�� TEMOS 0-14 BIS ...

,
i

"

Nõo manlefuo� tl�mhur� museu de "relíquias 'oéreo�":' um motivo
..: '

o\'

'F'azemos ques"lõo absoluta de oterecer rapidez � contôrto, outro
O 14 bis náb ,olerecià nada disto e nunca veio a FJonanópolis.
A Tac·Cruz9iro v'em todos os. dias '(coisa que outros não fazem)
noS melhores horários. b aviõo? Convoir, pétdrao de contôrto e

rapidez Contmue prefei.·indo Q Tac·Cruzeiro.

\

,r
i
rl·l:� ,

'i
,
I
t
�
r

..

.... -_.. -

l)J�1\ AMU!O
. Dit�tOt �lecretaro _e os famosos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A Academia Militar sempre,
ajudou a Esc�linhf\. Em'.�. ' ,-

1947 os oficiais e espôsas,
apoiados pelo Geri sral . Co

mandante, conhece 10res da

situação precária, oromove
ram unia: festa que rendeu o '

suficiente para p8,j!ar as di,
vidas e deíxarvbca :reservà. '

,

,

Em 1949. tívemós oportu
nidade de assistir :cos feste

jeis do :40.0, an'iver; ária p.à
Escolinha: a ;popp'-ação ''''ci
vil e 'l\(Iilitar de. Resende,
mais unia vez, efter;l<:leu a

mão àquel8.s 200 g1rotinhas
de mekes a 15 an03, com a "-

. -_._.� Vovó Antonina, que,até en-
.

promoção da '''Festa d-as De-
'CONRRENCIA PUBLICA No. 03/64. SH,S PASS \BEIROS t1j.o· morava 'com a família butaiÚes". ,

.

� '. �.'

Dt> FJorümópoE� para (mhitdja' � La- Delfin Celta da Reicha, sen- No entanto"apes1.r deI es- f

1 b·
. ,do ,tratada com todo cari- tar a Academia sf,npre as- O· Quart,e-JrJenera,l da Q.·ul·nta Zona 'A.e';,-guna - 'th "u'âo -' Criciuma I· Ararang-.ád ...

nho, resolveu mudar·se p,'l- sistindo a Escolinl'a, com-
\J -

Torres e Pôrto' Altgre, viaje pelos confórtâ-, ra a.prÓpria Escôla. preenderam, os C8.detes a rea cPélma a atêncão dos inü'rpssaflos nara
.

. I. 'Neste ano a subvenção necessidade de um órgão es·
O EDITAL· DE' C"'O'NCORR'ENCIA PUBLICAveis ônibus da EMPRESA, SANTO ANJJ,l .

. Municipal, que' era de Cr$" pecífico para trata:: dos in·
r _

nA r.lTARDA LITDA 80,00 passou para Cr$ 150,00, terêsses das garot8s abriga- publicado no Diário Ofica] dêst.e Est�dó de
----- ,,_-.:.:..:.._.... contudo no ano 'seguinte das pel� "profís.sirnal". , número 766'9 de' 19 de àutubro de /64 pá-

DRA E"A ClINICA Irl'F' LN'TIL'
. vOllfu ai:> que era, por in- Foi CrIada ass�m fi ABEP .'

. ,

.' 'v -.
-

'.' ,
,
J

"

..

'

trig!ls políticas. (Associação Benerrérita da gina número 11 (onze) para a execução dos
À "Profissional'" já 'cont'l' Escola pro,fission�D,. c�ja serviço� de cet'cament'O balizamento diurno.vá 14 anos de lutas e não finalidade e angarnr melOS,'

, .'

haVia ,expectativa d,e tre- junto ao Corpo de éadetes construção de' bases para o balizamento no-

gtfas, quando. surgiu uma e à Acade:ni.8., .pan assistir turno e prosseguimento do atêrro para cons:
outra batalhadora da caUSfi moral e materIajrrente, as .

, .

.

.

da infâmia abandonada�'· crianças abándonarlas e es�
.

trucãe dos' a('()�tarnentos da Dista no Aero-
lI4�rieta

_

De Sall:s CU?ha, a pedalmente amp'l"radas pe- porto -de JOINVILLE Estado de Sanla Ca-
'noss';l, tao Quenda Tia Ma- 18. Escola Profissional Sagra-

. ,

,

riéta, que bateu de porta em do Coração. tarina.
porta, 'óbtendo assim o ne·

cesário ,à compra da atuàl
,sede da Eseolinh"l, em 1934.

Nos seus 41 anOf de vida, \
passaram pela EE� ..cêrca. '�" (
de 4.000 (quatro m�l) garo,'
tas de mesfls a 18 ano:s, ·as l.T' I.

quais receberam instrução' LE01�ARDO TEIXEIRA COLLARE
primári8. (algumas secundá- Cel. Av. Cheh do Estado Mãior da 5a. 'Zona
ria), utilidades donésticas ';' .

(corte e costura, bordados, ,Aérea. 27-10-64
I.

arte: oulinária etc. ) ; 'onze',

P9rque' é que o João zi- . delas aí caSaram, uma das,
nho J:'i quando se 'fala' em quáis com um ofic'aI do E-

aumento de passager;ts? Res· xército, sendo outr-1 '. noiva , ,

' "

p0tlda a est.,,' pf>r�unta, de üm 2.0'Ten .. de I 1fartta.,i'ia
'�anhe umii· bicicleta: novi

-

Eis um peqtÍeno hist9ri.qo
Ilha 'lm fôlha< As �arta.s po

. 'de' nossa tão quer' ia �$Ç.�•.
rierão ser remetidas para os 'linha, seu obietivo �: k,:,rpa·
<;egui"tes enaerecos: Rainha' T'ar a infqnda, dnn lá-lhe' te·

'�I!s' mf'l�Jetas rua Cons. Ma . to, carinho e tudo qmmto
frª. 154. FiliqJ no Estreito usarem. na qu:.' liq,��c' e de "es·
"..ua S<1ntos S: ·aiva. 37' ao' ��,;�.,na do Brasil de ama

lado ",o Clube fi, 'ou pa.ra fi

�rfi" "nUa Garihah1i ,

�'�··
..

·

..da·
,/

.

Fiquei de dar, uma destas
cartas - e o faço na de ho

je - ampla notícia de umá
tnstítuíção assistencial de
Rezende, Estado do Rio,
protegida pelos cadetes das

Agulhas Negras. Ei·la:

I
. oarid�de:. de sua' saúcie, ,

re-

Aos .21 anos, Vov6 Antoni- .' solveu .dedícar ':
o "resto de

na. perdeu os pais, maníres- seus dias; às' crianças,
teu-se. então' o desejo- de :fa-

'

; Oónseguíu uma casa um

zef·se freira; não' .podenôo, "tánto velha, .com , D. .Celestí
'devido ii. proibição médío�. na Nogueira.. espôsa do en·

Completando '25 anos" in- tão deputado federal Dr. Má
gressou' nas Salesianas, P�S-" r�o de' Paula, pais" não dís
sados :3 meses, 'téve .de aras- punha 'de' recursos..
tar-se.para trât'1ménto .de 'Com o nome de Escola
saúde. ';

.

.

.

Proríssíenal Sagrado Cora-
. Percebendo 'que não. tio,de; ção, surgiu em, 1919, à Esco-'

Vovó Antonina e a ría servir .a: Deus: copio re- 'linha,.'onde' ;:t.Vov6 Antonina,
Escolinha ligiosa; em .vírtude da pre-. 'secundada' pelas "Filhas de

----- ---- ._:__._;.._
.

Maria;' ensinavam .costura..

r , AVIS� - Muita A!eQç,�o:, "

.;
' ....

"

����i��d�(�u���!>'d�!����
o Cidadão S, Roges estavendendc r.e.:. 'ea,'a 33 garotas de mais de

", fi anos, sob 'regime' de Ex-
tratos a ·óleo. com' o nome de Ji'�rnla' ,ARTES' ternató.

.

'

FINAS UNIVERSAL. S. ,RÔGES: �Ja,'P�-'. ;E!D 1��3, 'u� B,anqu.eiro
.

" . do Pio confiou' ao Governo
dente.Me-ais 131 Sobrado sà]a'4{cida"dé nãO Cr$ 40,000,00 para construir
se sabe, 'sabendo que 'aFI.R.M,.A',T.I,Uf.·,.. ,'\N.·'.GUL. :

Ó '0." pr.édio.da Escolà� .tmpon-
. -

. do todavia â condícão, que
RE'PRESENTAÇOES' GERMANO':,GODRY nãoroí aceitá'pelâ.vovó, de

,"
.

Av. Pernambuco 2 ..6§9 'Apt"l�P:ôrto' -Àlegrp. mudvr o nome para "Barão
, d.o Bananal".' '.

re-rrrsentante de AR.TES� FINAS: 'I:JNIVER- �o U0VO de Resende não

SAL DE SÃC' PAuro '''v,éndé .os. melhores entendeu o gesto. eJFGeto um-

retratos do Brasil, (ntão�' iludem' �·�t�eguesia ���'��Íl����{:nt'���l�ue !��,
mais ao receber exig�m 'a notâ'fiscaI -damer- most-acão' de; Fé ,e Confían-

. cadoria, ..
:e ,parq .ma lr�:n(fuÜidat=i�: ':- �:ãÓ tehdJ)' �as:\�n��U�. Céléstín� que

os dois leãozinho não'é de Artes,Fil1ás"Uhi- a .orm tomavá ".oIto, em

versaI de São PauTo. Ass. Gérm.<irib' ,Godr"...
'

1926' reformotf' a eas,i pf)n
-

.

do'a' e!l1 coritilÇÕyS�' habitá-
. 28,..10:-64; "eis.

. ,

rrISTO'RICO DA ESCOLA
PROFISSIONAL SAGRADO

CORAÇÃO

.
'.

Cumunica a re'abertura dei seu consu].
tOrio no conjunto 207. �o Edifício·JULIE'l'A
·Rua Jeronimo Coelho nO 325. -- Horárj,
,15,30 - 18.00.

_.-----"---

VENDE-SE
TERRENO' COM 450ms2, situado na,

Praia do Forte. Preço a combinar. Tr�taÍ',co�l
dr. Flávio, na Rua Presiâen�e Couthiho; 83
Apto. 2, ou à tarde pelo fone 3596,

( r'
.

�------ --------------

ESCRITORIO DE ADVOCACIA
/

DR. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO ,H. BLUl\!lENBERG .

A. HAHN
e .PERS!

Solicitadores'
'AÇÕES: CIvEIS, TRABALHrSTA.S, CO
MERCIAIS. PREVIDEl\'CIA 'SOCl\L.· ETC.

Rua Cons·élheiro Mafra. -48 _. Sala; 2

• Temos apartamentos par'l pronta entrega.
ciltros para serem ocupados em Maio.

tASA,S A 'vEliDA
Pod"l ser ocupe.do amnn.'1ã -

\

* R�a Vereador B'ltista • areira - CHS:;l 'com 3 quartos, sala de visitas'-
, 'wa 'de jantar e demais dependências � Tl3rreno medindo 12,50 x 21.26 metibs.

.
*Rua Sal',a Luzia -, Magnifica propriedade de fino acabanien�o para quern

leseja boa casa e bar,} pomar - jardim bem cuidado e ainda horta ampla - v�n-

'a por motivo de vIagem.
. '.

.
,. , \

'.
* Rua Tobias Barreto' -- grandfl C8SR 2 pavimentos, de 12.0 m2 - todo:

·c'onforto. Fácil transforIr�r em duas.
'" Rua Theofilo de Almeida - Ampla 'casa vazia com garàgem - rancho

llO!; fundos - preço vantajoso.
* Rua João Pinto - Ediftcio que faz fundos ao CMS Liberdade. Gnange

Iportunidade para renda.
"Rua Tenente Silveira - Casa t.lesoeupada - pre�o bqm':- ponto resi"

Acneial e comerciaL ..'
.

... Rua Maria Júlia Frànco - casa com '> quartos - 6tima loc�lizaçã(i) COIr
':-nda vista.,

' '

• GrandE: propriedade na Lagô� - com casa boa - terree;no 4e 93 X" 100 .

tletros - preco de ocasião.
'

fERRENrS A VENDA
• Rua Alte, Carneiro D.O 28 na AgJlonO,�tca VUa Naval) lote de.li :&·27

r.etros - oportunidade com rl)]'I'\ preço,
,

! Rua Desembargàdor �edrO SiJva -- Praia do'Meio - Coqueiros - Lote
(le 15 'li' 40 mptros

• No B511neário =- Estreito '- 2 ter'r'p.noll - ba1'1'8tos. tn'esmo pnr poucos
Iras o propr!etário estará aqui para- vender.

• Lati· no JardHlI 'Atlàtlcú - BJirrej"ul:>
metros

lote Il.u 159 -- medindu 15 li 2'7

1

Até então, o regime pura
mehte' de externato. 'I1'0i nes
'te ano confiada à TGséoliillla
/a garota Laudelina

.

Cabr�l
de Souza, com a i�' ade de 5
anos (aparentando 3) e que
hoje, ai ainda mora, apesar
de funcionária da Lederle.
Em 1947, Banque íros de

São Paulo, conhece-íoras-rda
Instituição e de suas defi
ciências" resolverarr: dar iní
cio/ à construção de um no

vo prédio, contribuindo com
o ferro'.

.

Um senhor .do mo, cujo
nome não me é permitido
citar deu todo o ci nento e

custeou a ínstalaçã i d'água:'
atualmente, o mesrr-o. senhor
éstá patrocinando 1· revesti-

.

menta externo, o das esca-

das e o telhado.
.'

nhãl'.
Nosso 'lema "Se'

Dar· Felicidade".

BRITO, ALPAITE

RUA 1\TlJNES MA-

REBITES
Exija eni seu carro

Lona de freios COLADAIi
- 60% mais !la aproveita
m'mto das Lonas. '

CASA DOS' FREIOS:
Rua, Santos Saraiva 453
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Unamo-nos 'pois, todos

que acredítàm num Brasil

grande e fo,rte, ajudemos .a

manter bem víva a. chama

que inspirou a. fundação da
Escalá Profissional.

,(Extrato da Revista Agu-
111,'1s Negras, Edição de
1960).

Rio; 23 de setembro de
1964.

Arnaldo S. Thiago
._----------_.-.-

DR. fLAV.IO/ALBERTO DE AMORIM
ADVOGADO

RuA' PRESIDENTE COUTINHO,
83" apto. 2 _ RUA DR FUL

VIO ADUC�I; 748 :_. ESTREITO
-

/', -z: C. ,R.·lIMOENSE
-

DOIVIINGO PROSSEGUE' o SUCESSO
,"A 'MOCIDADE SE DIVERTE'"

-' TNICI0 19 HORAS"

----------------_._---------�-----

.GOVERNO FEDERAL
MinistérfO' dã Aeronáutka

. nua rtelBenera I da Quinta
Zona Aérea

,. AVISO,

Canoas, 20 de outubro de 1964

A FA.;RESC :NFORMA
A .'Dj_rp,t6ria. da \ Ef(1er�c§o das."Associ�

('l�"'�P�' <R·"rais do E-stado 'de Sant� Cat,ari .....a
,_ •

. .1. ... .

(FARESC), tendo em.' vista a. 'TIaralizacão do
funcionamento de La.horatório de' Prl)dun�o
de v�cin?s D;:lrà an;rnpis em 'PO<1�O Rstado,
acpra dr 1jri�ir ao Exrn·o. S-nhor Ministro
da _p. �ri�"J+l'r�, o �,pouinte +Ieleor�.rna :

FARF�C reunião ont(;_lm re�lj?'�rla a""e"

la' v!lljn�n Prpstimos v('s�êncj3 SAn+ir1o i'n1"rlia
tn flli1cÍOl1;:lPlrn+o ('�ratpr' su..-.1etiuo lah"r-;:
t0rin�' T"l".pnprn V!Win::J nest]p su;n::J Sã'o JI)<.'é
et .Tnp(',!:lh!=l nf l'P<:�!'ll+�rnos en't::Jn+o no'('e�c::l,.:j'1�

, de l'ofrrif1ns l;:l}1rl'r::J+órios- atu�rem conrl.l",,�o
,ermi1ihl'::l,-l='J Drrr'h\,7";:\o et nre<:,o� C::0'll1 nro'l1úu
C;:lT ini(>l�tjv�, Dl'iu�,t1;:l '-oi: C'�:ll,,.l�"'Ões Alvaro

Vejp-f-) I.irn� Prp<:lrlrn+p li' A "RFSC..
.

Com l'rn'� ::1+",,,n"0 +0(];:I pc::�od?l ::ln �tnal

Dplorl'!:,OO Fp(tpl'pl ,rlp AO'r;ru 1+11l"�) p�stE' E�Ül

J.(l FnO'o. P.•orn. Frpnnic::rõ hoehO'e'baum. a

Dh�o,tnri;:l P�+J�' 'pnrprnirlhaJ1do ::lO mf'�Syno. c6-
pja do rpfprid� t�lpP'r::lp1a� 1:en,1o .em vh:t::\ a

coonerarão que a cl::isc::e rur::JUc::ta de S::rnta

C::lJ;wj1');:l somnrp tem rlp�Anstrpflo nor parte
'do atinal Titu1ar,'da referida, pel�O'acia ..

Arr€'dit�rnos nnis. nllP. >ern r"�e das nro-
,vinpncFls aue o lVHnis+�io da Agricultura
Vf>l1'1 tmn�rÍ�o pm �'PH� Clivprsós setores. os

, ,cri�rl('rps ri,p, Dn��() F<1+!l',lo n()<.'S::Jm vir a con-
1

•

r

tar ('om rn�lC:: Pc::<:!=I �C'�id'àl1,..ia d� ord�m téêni-

ca,' da� àutoridades tederais�
-

, /

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

Dum;e,nse de Prulla Ribeiro
Con+�hi1ifl;:lA.p _' �connm;� _: Advo

cacia Irnnôsto de Hen(l� _'. Emnrpsthno -

COTl'mn1sório _. Ifp::lvaliac8o
�

do A tivo da�
F.mnr��;:ls (Lei 4�S7) _ Tmnôsto Adicional
de Rp"fI!=I (Lu('roc: Rv:+r;:lorf1in�rios)

. '... .

E�('rltórl('Í' 'R.118 rnns. lVf:Hr8 S'7

çapca Postal. 613 ._'.' :Fone, �837
-"'1" " '1'; .' C,�'Q:r.lªJaQPQ IS ..

.._.;:f', •

',', ._;' _,

VENDE-SE
Terrenos '. localizados a rua

.
Conselhei- .

ro Mafra, 147.Tratar no Local.
",1 ('l

---------��----------�--------�------��
, ,

Vai Construir ou Re��rma?
"
Consulte. Nossos Preços

Ind. e Comércio Metalurgica A'fLAS S. \.
Rua: Deodoro N' 2:-$

Frlial fl·(J!·ia.nópo!is

tmprése fqdora '0 E�lAQO' lida.
i Rua Conselheiro Mafra 160 -

.

Tel. 3022 ..:... çàiXa Postal 13
.

- Endereço TeJegr.lfico "() ESTADO" .

.DIRETOR' ".

.

,

Rubens de Arruda. Ra.mos.·
GERENTE· J

Domingos Fernandes' de AqUino
� ,REDATOR-CI;tEFE

..

.. Àntônio Fernando de Arpará} e "Silvl\ .

DEPthltTAMENTO DE EDITORIAt
Joáp Fúancisco

.

Va2; Sepetiba - Pedro Paulo M�had.
'_ Osvaldo Melo
PUBLICIDADE '

Osmar Antõnío Schlíndweín
Ailton Antôniõ' Pereira •

'

.

..

OF�PAi1TAMENTO COMERCfAL
" Divino Mariot

.
,

. C()LABORADO�ES' ,.'.
,

. .'

Prof. Barreiros .Filho, Prof. Osvalao Rodrigu,es Cabral.
Tito Carvalho,' Prof.. Alcides Abreu, Prpf; . Othón Gams
Lobo E'Eç�, 1_I.IJ,:inistro Milton Leite da Co�ta, J;)r. Rube�! "

Costa> Co.rqnel r.id Gonzaga.. Major Ildefonso Juvenal,.
Walter Lange, Dr. Àrnaldo Santiago, "Doralécío soares,
Osmar Pízaní, Dr. FranCisco EScobar Filhq,., Zucy Mfl·
ehado, Lázaro Bartolomeu, R.aul Calda.s· fühn, Marcllio
Medeiros Filho, Luiz �eÍíJ'ique da Silveirai A.'Carlos ,Bri·
to, I OswaldO' Moritz, Jacob Al,1gus�o Nácul,

'.
Major E<i

nundo Bastos ·JÜnior, C Jarnundá, Jal�es:Garcia, Ne.1son
Srascher, José FerreIra qa Silva, Clemenceâu do Ama
�al e Sil-m, ·.Jaime MendeR, <iV;1'ama. José Robert.o ;Sue
::heler,' João José Caldeira Bastos, João Nilo 'Linhares.

R'EPRESENTANTES· .... '.,
.

Representações A.S. Lata Ltda. Rio WB) � Rua. SelUlo ,
do,. Dantas. 40 -"' 5° andar - São Paulo .� Rua VItória,
657 - conjUnto, 32 - Bl?la 'S:orizonte ,_c_ SIP'� Rua aos

Cal'ijós, .558 - 2" .andar -, P<1rto Alegre''''__' PROPAL -

Rua Cei. Vicente, 456 _ 2° andar.
.
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Anuncios mediante contrato' de acôrdo . corri a tabela
em vigur,
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:<,

ASSINATURA ANUAL Cr$ f.OQO,OO - VENDA ,AVULS4
Cr$ 30,00.

f •• • "

.
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•

(A L'TRECAO NAà SE RESPONSABILIZA 'E'ELOS C,ON·
. CElTOS EMITIDOS NOS 'ARTIGOS ASSINADOS).'
!' f. \ l., i_ '" ,\-

.1

•

1 ,

\..,
EXTERMINIO FuLMINANTE DE BARATAS, PULGAS,

TRAÇAS, MOSCAS, FÓRMIGAS E GUPJl\'J
Processo Moderof) com Garantia de fi Meses

OEDETIZADORA CATARINENSE LJ"4J;TADA.
J>P(�a informações Iwlo 'telpfonf' diXl

..

ClíniCa Sta� Luzia
j

" .

DR. NORTON MARIO CILVEIRA DE' SOUZA

AN10�IO LUIZ MOJTRA GONZAGA
,

·Doenças do a�rel,ho, respirató�io
Asma - EnfIsema � FibroSe

Alergia - Testes. Cutaneos

Nebulizações com pressão positiva �iritermi�ente
,

(BIRD)

Consulta com hora marcada � Atende. exclusi_yam.ente
na .especialidadE)

Ave. Mauro Ramos - 209 - florianópolis -::- Fone 2963 f
,

. ,... .->

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dia 15 oe Novembro nesta Capital: Prova Cidistica 'Nazareno Coelho" Promocão da Rádio Guaruj,a � Bicicletas Monar!<. Insrriçc8s livres.

e 49 fiNOS OJl W\BUTA,
(

COr.r,STANTF. EM PROl
11,

DE SANTA CATARINA
.. .

,I' I INO SETOR DOS ESPORTES

tt.l!;j)iiTOR

Pedro Paulo Machado'

COLABURADORES ESPECl"I�

MAURY BORGE::; .- GILBERTO 1fAHAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADuRES
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MARIQ INACIO COELHO _.:_ DÉCIO BORTOLuzzr

,

ABELARDO ABRAHAM
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Basquetebol na' Parada.
POR DECIO BORTOLUZZI

"

MBORGES'
...

Seguiu ontem para Join
vile a delegação .do Clube

Doze de Agôsto, ond-e na

mesma noite estará dando
combate ,ao Tupy, em par
tida válida pelo.: returno

,\
'

das disputas do Quac'll':?t1··
gular Celso Ramos.

x X x

A delegação;' catartner,�;',

agora Doze e TUPYi v.aja-:
rão em conjunto par-i êay
Paulo na' madrugada 'j",

sexta-reíra, devendo 11'i:)�
madrugada do mesmo dia

chegar a cidade de sãe>
Jose dos Campos, em Sao
Paulo, local das

.

coi1me!l-
ções.

-

, ,x

x X x A diretoria da _Federação
.

Catárinense de F�ltebol de

'convite aoA d�legação Clube . Salão, expe�iu

�.
,

·'Gome> novidade do elen-

.1
., ,

Buletim do Ou dra
60vern3,dur Ce,lso \

o BRASIL conseguiu ultrapassar. as
eliminatórias de basquetebol como .estava pre
visto; .com um' "senão", ou. seja,' a .

.derrcta
frente aoPeru, na partida inauguralda Olim
píada, o que criou dificuldade e aúvid� quan
to à' classificação' às finas. A outra derrota
estava dentro dos planos previstos e foi freno.
te aos reis do bola-ao-cêsto mundial, os norte
americanos. Nesta contenda; o técnico Rena
to Cunha, poupou os -titulares no 20 .. temoo,
colocando os reservas na quadra, pelo fato
.de ser impossível sobrepujarmos os ianques

Da' o placar tão dilatado em que se che-
gou a? final Qp. jôgo ..Enfrentamos na quarta-

x x x

feira, 0, pqde.tio, da UniãoSoviética. Sua �ele- Os atacantes Maurflio ve

ção está érd .:me
..

lhores condições do que no
Marcio Pinto não seguiram

.

/ com a delegação devido a

último lp.J.lndial realizado na Guanabara. A- problemas de ordem fami-

maury n�ó/se vem, constituindo no que se e.:;- liar. Também o zagueiro
. . .. . Fefrí por .mottvos runcío-

tá. acost,6:if.adü :a ver, semuma boa atuação naís não poude, seguir com

'desse jogador, qualquer possibilidade de vitó os dozístas, sendo portan-
• r

f d'
."". to o número de três' os

na estara o��_..�. :()gitaç�o salvo se todo Q .res desfalques do Clube Doze

tante da'equipe; e-isto pode acontecer, se por ;para saldar- seus compro

tar de mapei�ã:'Dlgo isso 'porque tô_--missos d'G,'r�turno ia TnLe-

..
,. restadual.

das as grandes vitórias' de nosso país estão

co�dicionadas a uma perf�ita atuação do "ca-,
reca". E estamos sem Káne.Ia. Talvez .está ,512-

j a' a maior lacuna existertte no nosso' seleció
nado. Os russos têrn:';em"Petrõv 'seu giga�tes
CQ pivA de, 2,12 m de altura, sua melhor fi
gura. Imaginemos ·um homem··com tal'estatu
ra, e ágil como/dizem sê-lo, sob as tabelas. Ê

· quase que, Ín'iarcáv.é1.
. .

Bem" façani;tJs' que �ais uma vez sobrepuja
mos os soçi·alistas. Enfre:ntáremos ',então, na
disputa dá medalha' 'de ouro o. vencedo� de
Estiados Unidos e Pôrto Rico. É "lógico q�e se-

·

rão os am.ETicanos os vencedores destes dois
encontros. Assim, no jôgo- de· ,quarta.:.feiraj
decidir-se-á a conquista' da medalha dé- pra
ta. Em caso de fracasso, lamentaremos ·�nt§o

, '. _\'

· diSpUtaremos a medalha de bronze contra

Pôrto Ríco, numa 'partida em que há equilí
brio de fôrças. 'Os pot'torriqucnhos

\

são os

mais velozes J�gàd�res das Olimpíadas, e

surpree.nderam -

as fortes esquadras da Po-
lônia e! Itália na' fas.e de classificação. Mãs Xadrez, os seis jogadores Contra a arroja'da equ\-

que terminassem com 1, pe soviética, LARSEN \0';0-

uma vItória está perfeitamente admissível pa melhor pontução -·em Am.'j- gueu-se até o posto de 11)11-

"C
. h'-' " F-·'" 3 terdam se reuniriam CO'11 ra do torneio. O me<;tre

ra OS anarm OS lcanamos com o o.

Ii
outros astro:;; do enxadrís- (�:-.r..amarquês provou �ua

postO. Será uma colocacão onrosa, e a cou- mo russo, o ex":campeão habilidade tanto nas �ber-

quista da mêd�lli� de prata será a consagra- mundial frente ao atual turas como também no lllEio
" campeão mundial MI- .Jôgo e finais. Fez ala-:de

ção do basquetebol brasileiro. Torçamos pa- K H A I L BOTVINNIK ê de tática brilhante e sua

ra qu� tal se suceda ..Eis os resultados alcan- PAUL KERES, para detel'- estrategia geral foi fUllda

cançados. 'pelo. Brasil na atual festa de Tóquio. minar, em diante uma sé- mentalmente correta a,nte
rie de partidas e1i!mnat6- as ameaças mais graves.

BRASIL 50 X 58 Peru rias, quem haverá de di<;- Foi o único que obteve VP'l1-

B:ij,ASIL 68 X 64 Iugoslávia putar o tífulo dé campeà8 ta.gem frente ae>s soviéti- E finalmente. ra última
mundial frente ao atual cos, contra os quais obte- rodada LARSEN enfrentou

BRASIL 92 X 65 Coréia do Sul· campeão, o russo TIGRAN ve um resultado de 3 :1 2. Smylov. o vencedor des�a

BRASlL 61 X 54 Finlândia PETROSIAN. Porém, �6
_ partiãa, se o houvesse fi ..

três jogadores de um mes- Primordialmente, LAR- iCaria isolado no primeiro
BRASIL 80 X 68 Uruguai mo país, como o máximo,

.

SEN é um gêniO do contra posto com 1.7,5 pontos .. Po-

BRASIL\ 53· X 85 EEUU poderiam classificar-se pa- ataque. Em busca de' com:. rém, apresentando-se um

ra as eliminatórias firiais. plicações desfigura as a.·ber-
.

final inceJ!!to' de torre e

BRASIL 69 X 57 Austrália. \- , Assim COP.1 efeito, -os cb- . tura,; de um modo com- peão. Então, demonstrandrl
Como se vê, o BRASIL marcou 473 pan

.

'Co competidores I soviéticos plet.amente estranho. Quan- discreção, russo e dinamar.

tos e sofreu 451 pontos,· conseguindo obter haveriam de elimi:p.ar-se de do o adversiÍrio da sinriÍs quês. diviC'iram o ponto e

uma forma toda especial de iniciativa tática, LAR- produzindo assim uma' si-
'um saldo de 22 pontos. Nosso cestinha como dentro do torneio de elimi- SEN já o aguarda com umà tuação que somente pode

s.empre acontece vem sendo WIamir.'Nos de- nação. Entre êssês haveria. contra-ofensiva engenhosa. ria ·apresentar-se numa 0-

quartel e e'scasseariam as Todas suas partidas em portunidade entre um Mi-'
mais 'esportes coletivos qué o BRASIL coneor partidas empatadas, 'tão, Amst�rdam, as jogou des- lhão: 4 de 24 enxadristas

'reú, destaco a vitÓria contra a Hungria no vo freqüentes entre os gran- ta maneira. empatados em primeiro lu-
. des mestres de um mesmo Saiu a bom passo, man- gar, em torneio de grande

leibbl, � a atual sétima coloc.ação dos nossos. país o
teve um ritmo vertiginoso gabarita.

Esperemos que os Bi-campeões mundiais e e crescente através das Em nossa edição do pró"

1, dalh
A fúria' da competição primeiras 18 rodadas e com ximo domingo, daremos oU-,

��ceRpanamericanos vo tem com a me a entre os .soviéticos ficou e- um recor\i de 14 a 4 8!lt.e- tros' comentárioS' do tornei.')
,

prata, na sua bagag.em, de volta da ·terra vide�ciada pela contagem ve em.patado com Spassky êi'e Amsterdam, quando e11.-.
"j>.>'.,. p' . .

' final dos vencedores: Lar- no .primeiro lugar:" !tão, reprô,d .
'i

emos algu:'"0,-,
.

,t 1ma, amIgos. sen,17;Spassy.17l'..al·17; O;S'grande,s mestres \r!,;.",�
,

'

:}·�;;'·:'��:�iÂ��·

Doze de' Agôsto �eg�tl ehe- redator dêstes boletins, po
fiada pelo próprio presiden- 'rém .: devido aos estudos, c

te da entidade' 's'alonislia,' convite não poude ser aceí

capitão Milton' Lemos do 'to, rícando para outra opor-:
Prado que estará :reto,·111.h- .tunídade.

do hoje à capítà! çaté.ri- x X x

nense. Em São' Paulo a, de
legação catarínense cG(.grá
sendo chefiada', pelo vícé
presídente da entfâade' sr.

Hamilton 'Berreta:

. co dozísta, seguiu o atacan
te. Cava.llazzl que não pou-,
de formar na equipe da rua

João Pinto, devido ao jO�Q
do Avaí em Curitiba, di2,n
te do Coritiba.

x X x

Segundo o treinador Ro
zendo Lima, .caso não haia
pro�lem,�s, o provável qui�
teto .para estrear sábado em

Sãg Paulo estará assim for

mado:

AIY.a!,Q;:.".n4J.z.oJ;.to_�e. Érjco;
Melím e 'Ênio. Poderão ser

utilizados na transcurso da

partida, os atletas: Fausto,
Lauri, Arex e Cavalazzi, ·en
tre outros.

'

.....

Por W. L. d:� i\'ledeiros
'(Baseado em r�portageU1 de'

AL HOROWITZ)

IStein, 16,5; Bronstei.n 16;
I'I'kov, 15; P.ortis1!h, 14/.1;
Reshevsky, 14,5.
Apesar de sua brilhante

a:uação
.

pois superaram a

todos os jo�a :'ores hão so

viéticos com excepção de
Larsen, nem Stein ne:n

Bronstein se ciassificaram
para eliminatória final.
Mais tarde .Portisch obte-'
ve' o sexto lugar' ao vencer

Reschev-sky por 2,5 a 0,5,
em uma série de quatrb
.

'v

Jogos de desempate.

I

·PROC:NÓSTICOS E

RESULTADO�

Antes de .ser inic'iado o

torneio predizia-se sem exa

geros que os membros da

equipe sovi�tica ocupariam
os

.

primeiros cinco post,)s.
Mesmo assim dois dêles 3t
riam eliminados, poiS 'Con

forme 'o regulamento . ,ta

Federação Internacional IIp.

assistiam o torneio nega-

O campeonato de juvenil
da cidade apresenta a S8-

'�üi:nte classificação:
RIO, 22 (V. A.) - A CBD . 10. lugar - Atlético Cata

marcou para o dia 4 de no- rínense com O p p.
vembro o sorteio para, os 20. lugar. ,-..,., Paula Ramos
locais dos jpgos das semi- G),iarany e Avai com 1 p.p.
finais pela' Taça Brasil: �Jo. lugar - Postal Tele-
Flamengo x vencedor de gráfico COm 2 p.p.

F�m��enJ!e de
, _F��ir� d..ª,._�4o., .lug:-a-r"","""" ·-T&"';;,·a;,xl-3,r-é;�

Bantana e Ceará Sporting e Figueirense e são Paulo
Palmeiras x vencedor de com 4 p.p.
Santos e Atlético Mineiro.

x x .«

, ,

Aceitando ao convite da

diretoria da F.C.F.3. se-'

guíu com os dozlstas o dr.

J,efferson sanüaco.. conhe
cido des.portista na ílha e

médico dos mais abaüsados,
\.

----------

Isca Brasi'l: Datas
,

das semflnals

P o N T o

D E

ENCONTRO t

cm.l

Ai"ITUN'ES
SEVERO

vam-se .a acreditar o 'qU8
viam. Por. ·azar [j) 30rteio,
LARSEN teria _Fie, jogar
suas últimas cin�o p'li :i:a,>

contra seus adver�irj.os so°

vieticos. Os russ'_s, diz:s,':
os ente:ndidos' r;io tarclD,"
riam em pôr o dinama:-

quês em seu devioG luga·..
·

Porém, fanava que LAR

S:e:N o permitisse.
Numa batalha na qI"'-'

atuou com· agressividade
bateu a David Bronstein, o

prím�iro russo da lista.

Logo a seguir empatou
com Tal em uma partidél.
Cfl.N,i,ca a qual veio ser con

siderada a mais enervank
60 to:·peio. Na '!1..a r'oda "a
caiu ánte Stein. Porém ,.

jogador ,danés não cedeu)

em nenhum momento. Em

continuação, ganhou em

grande forma frente a

Spassky em duelo que pro
longou a 60 lances.

\.'

P O N T Ô

D E

ENCONTRO t
�S 11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

�

O treinador Nlvãlclo Gouvea passou por
esta cidade, tendo seguido para Criciúma, c;

fim de: assumir a direcão. técnica do Esporte
Clube Metropol, N�aldo Gouvêa, riom� sobe
jamente conhecido nos meios es;ortivos, não
$Ó catarinense, .

como brasileiro, dirigia ulti-

. mamente o Ferroviário "do Paraná.

RÁDIO
. ,

GUARUJA

,Nivaldo, falando a nossa reportagem
declarou estai-satisfeito por ir treinar o Me

tropol que é uma grande equipe, porém não

quis revelar as bases do seu contrato com o

tri-campeão,

Ilessiílcacêe nos Juvenis e
,

profissiorwis'
ta como líder a equipe do

Guarany que passou a lide

rar a competição após:i.
�'2'TOeg surpreendente do,
Paula Ramos diante do Ta

mandare por 4 xL.
Eis as posições atuais das

equipes:
10. lugar - Guarany c)m

3'-P-.p.�'- -

20. lugar - São Pauto (

Paula Ramos com 3 P.P.
30. lugar - Tamandar� c?n'.
6 p.p.
40, lugar - Atlétioo cata·
rÍnense com 8 p:p.

000
000
000
00.0

PRonSSIONAIS'

O campeonato (h� i)Tofis
sionais da cidade f1,pr,"3�m-

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

Tênis de.Mesa
por ITA P. SILVA

�Erorts r��reé2tivo b2stantc difundidó
em todo o Brasil e mesmo no res) o do mundO,
não t2m 0 tênis de mesa cO:J.séguido projeçãó
I'

.

em nosso Estado
Inicialm�nte, só era pr�tic2do ná cidade

:le JoinviHe, .cidade que co:,seguiuo até hoje
'odos' ps. títulos estaduds êl.is:�utc,dos.

I ' '] . 1

nGUlQO nos Jegos a:,erLos realizados em

�'nTonau .e JoinviPe; o'!Jtey(' o mais qbso'uto
�'Jc2ssà" Em nossa Capital tem, a FAC lutado
rejo ",rol' rlo�rnvol

.
.

- J, •

'

',.1:' J. ,-". L -,,, ,::;" •.VlmnHO, s.em consegUIr os

re!':u1t-cr1rr ::- 'r,"";0r1csI,.; .i.\.L-. .....:;... ...... � �. __ ••t.."' ...... .....

Enviou nGC'S�<:; <:3',.,,·...�e<:::" c·�m'pe'anatas"- õ....I 1_ .......... \,� .... "-' a c.:..L 1J

'brasikiros em 1962 em �São Paulo e 1964,
na Guanabara; trouxe, rE(,'Sl1.temente 'a Flo
rianópolis a seleção do Paraná, para uma sé
rie de competições amistosas; tem realizado

�orneios abertos em divETsàs modalidades.
porém o número de praticantes é reduzido,
não ,tendo havido interesse geral pela prática
de tão salut�r esporte.
•

Julgamos que a culpa dêste desinteres
se pelo esporte que tornou famoso internacio�
nalment.e o popular Biriba, é dos nossos clu.
bcs que em sua maioria não possuem, siquf'..r
uma ,mesa apropriada em suas sedes.

Para o Campeonato REgional de .1964
somente se inscreveu o Figueirense F.C. qUt\ ,

seta o nosso' representante no certame €sta-
dl,lal. I '�, .' .ril ,.

_.. õ ... �

Bastaria, que os, dirigentes ,de nossos

clubes se interessass,em um pouc,o e em cur�

tà espaç? de tempo seria conseguido grande
progr·esso para um esporte tão agradável C \

tão pouco dispendioso. .

Ficá aqui o nosso apêlo.
. .. � _c·};;';:.,....... <;�, ':."'::" )

���ffl:?jf '#:Ú:(;ct!t;jt���:'

1'120 Kcs.
2YJ-7
ZYT-4�
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truir�( várJ.aS obras., com um

total de 48 xsalas de aula.
. Caberá ainda ao PLAMEG

suplementar os -recursos re

deraís que torem- insuflo.
cientes para êsse fim espe
cífico.

.' .�,
, Até esta data o Plano de
Escoillrização do atual go
vêrno catarínense já cons

tIU1U ou contratou 1959J sa

las de aula, d�s quais 169
,

(cêrca de 8%), tiveram par
o tícípação do govêrno fede
.ral, através de Plano Trie
mil de Educação.' ; \

Em decorrência de um

con�ê�i� firmado entre a

Secretaria de Edueaçâo- e
Cultura (órg1j.o executer no

Est\)dQ, do' Plano TrieháJ dê
Eduçacão) e o Gabinete de
Planojan.ento. da PLAMF./:},
í'ci tranoterída a êste ' últi

mo, a ínaumpêncía de cons

trução de 18 salas, de aula,.
constantes do Plano .T-' e
naí de .Educaçâo, relativas
à S�nt,? Catarina,' no ano

de 1964.
Pel:) convênio em tela, o

PLAME3 planejará' e cons-

l,orn �o [U
.

nr� [�m u �(Ir�o o � 'ô
.'

•

'..-.
j

•

\
'I • ,I 1

"rOS,segue o ticlo Técnico Cultural
Recursos, Aud[o-Visuais e Iécnlca de Ensino es Novo � Iurscs-

�, E'I-tu; ,

. ,

D, MAIS A,,� 'CD iJl-""'O CE SANtA, CUABUCI

Florianópolis, ('S�x�-Feira), 23 'de OUu;.bro de·1964_
.L.__ _

laguna terá ,'nóva, .del-ag:aciaJ�--ca·deia
,O

,

Gõvernador Celso Rà- te do
.

DER .

de Tubaráój.,
mos autorizou na ültí-na, se- Yacoppo Teixeira Tassa.,
mana a construção de . no- A nova Delegaci� dt Pe

va delegacia de Policia e líci�" e Cadela Pública
.

de

Cadeia 'Pública da comarca Laguna deverá ser conclui
de Laguna,

.,. da tem' tempo récord, afim
de. dotar : aquela cidade de

A, obra será realizada ba- uma obra it,idispensável aos

seada no }1:ro.ieto-padrã.o do .servíços de segúrança pü
Plano de :t/r.:'t�s do, GQvêrno blica,

.

atendéndo 'às reaís

e sua execução está �'car-', necessidades daquela co
go do EnGenheiro, Residen- marca, neste setor.

i�va .

I'�'es,ta

f· ta,
daUv

\

A 1/13::3"4' da Uva, na cida-' Dante Martorano, veio: a

de de,Videira" está com a Ftoníanópolís em compa
sua, reatízação confirmada nhia de seu colega Luiz Fer

para os di�s 5; 6, .7, 8, e 9 lín, áquí acertando os úl

de fevereiro dó próximo tímos detalhes relacíonados
l'U10. .com ",!l grande . realizaçãO.
'A'irBferid'iL promoção é Ac'omp�n�adbs ·do Dep. Dib

.

consequêIlcia do' projeto' Cherem,' aql,leles rep::esen
apresenÚldo à Assembléia tantes do povo' videirense,
Legislativa pelo líder 'do go- tratáram, também" d� libe

vêrno, De}'lltado Dib Che-
. raçã,o de verbtl,s para- opras

rem. rodoviárias e energia elétri-
O presidente da ccmissão ca pam distritos qe Videi

da Festa da Uva, Vere,::tdor ra.

era
,� I

'

..

, IOelr,a

o

aem

IRASC entrega' noscs Utulos
de proprledêde

Continuando é'om \0' pla
no elaborado pelo Govêrno '

do �stado, de contribuir pá'
ra à fixação dó hom,em à

'lavour,!l, o Instituto de Re'-'

forma Agrária de Santa Ca
tar;n�.. at"avés de seu titu
lar, Dr. José Felipe Boa-

15aid, fez a entrega à agri
c;ult<;>res de nosso Estado,
de, Illfl.is lil3 titulas detin�t'i
vos de propriedade dfl ter�

tas, distribuidos, kntre os

murticípios de São BEmtq �o .

Sul, Canoinhas,' Xaxim:, Le

bon R é g i 5,' � Curitibanos,
. Itaiópolis, Itaberaba, Xan

xer�, Santa Ce�flia, Caxam
bú do Sul" �guas do Cha

pecó, Abelardo Luz e. M;'1-
fra.olsas de . Estudos ,nu"s�EUA

pa ra K,'asilciros
conhece: o S15, ma educa- conhecimentos pedagógic�s. é ImaginaçãocionaI' americanc 'e aperfei- Os c,!lndidatos ser-

'

úb-.

.

.,' ao s
., RECIFE,

.

22 ' '.OEl
.

� aalários dos
eOH,··"e np.,g técnieas maIs rr'etldos a U1.T exam'" de j

. -,.',' ,.,.�." ÇhaIJéu de 'Com'(l , e fruto do campo. A;mooepias de, ensL'1o, quer
.

inglês no diia.'·u de .lovem- di'
,-

j' 'f
. Ih) ÜJ lel !JrJ'nlP TI'O,' s<oc"n·d' a'_ b

.

20 h I' ti
a. ,magmaçao os' (I:.'11e- feita. pelo padre :\ntõnio

_
,. � "'oU ro, as oras, no ns - d'! "

.

\
'

rIo, vocaci.onal, qller. Sl.:pe' tuto Brasil Estados Uni1os'
ce ores de cana, .com· a fi-; Melo" Diretor do Serviço

·nor. Conhecere- os Estados..,., no--- ender,"'''o a
.

,,�.
ntdldade de de;;vlar a att'n- de· Orientação . Rural -de

• ""'" - clIPa. .ln.....ClD· -- ",- '

a"
.

" - � ,
.

Unidos e rn:eli:1or.ará
.

seus nado. ' .-, ",ao par ","'l'!'b'm' t\\-be� d�-f\$'l'la·mbuoo, - '�_,:_ , ""

,
"

)

o. Serviço' de Divulgação
• Reiações CuHurais dos

10't.ados Unidos, (USIS) es

tá ofere:;endo �}:I�eiente
oportunidade aos profes
sores do ParaRá ,e Sfmt.a

Caia::ina, na forma de l:Jól

,sas de estud·o nos' Est,"ld::.:s
Unid:::s d� America.

o. candid�to deve apressn·
tal' sua inscrição no In,sti
tuto Cult ,'àl BraGil Esf,v,ü()s

Unidos, à Uua Felipe 8::h-,
mldt, Edifício Z:shb,s, 6° an

(i::"1i� f:lté o eFa 9 de Novem�

bro; impteterivelmente. o.

(;�íl-t_cBW, pTofeisor dê e.n-",
s.ino primário, secun:lário,

"

I12édic )u superior, deve ser

brasi1.eiro nato, de bom ca'

r8.ter, ter bons COlTI1'Cd,

)'"'':11;''<) ele jn�\ês, gozar de

bôa saúde física 8' mental e

te:" .tu míni",11o, 'três anDS

c1e 111�3isté?.'io c8nt'[n�Jo.

Em prosseguímento !la
Ciclo de Promoções 'l'écni:
co Culturais da USC, serão
realízados na 'próxima se
mana, com início marcado
para segunda "'feira, dia 2'6,
os cursos de' TÉCNICA DE
ENSINO É � RECURSo.S
AUDIO-VISUAI$, a serem

ministrados, respectivamen
te, pelos prdfessõres Marta

• Pia Duarte. GOmes ,
e'- SY�'l

-

Chaves, ambos da Fundação
'Getúlio Vargas.

RECURSOS AUDIO·

Relàções ;Públicas; 4. Os
I
re

cursos audío-vísueís- na sala
de aula; 5. Os recursos au

dio-visuais e a difusão da

cultura,

TÉCNICA DE ENSINO
o. curso '''récnico' de ·'En�

sino", minístrado pela pro!'.
Maria Pia' Duarte

.

Gomes.
será �ealizádÓ no 'auditório
da Federàç��o das In�ús
trias, com íníclo às 21 . ho
ras, no período de ,'&6 a 30:
de outubro. O· curso obede-

VISlJ1HS cera ao seguinte programa:
O curso "R.1TICURSo.S' AU- L o.BJETIVo.' DO ENSI

DIO-VISUAIS", ministra- NO.; 2. ETAPAS' DO CICLO
do pelo' prof. Syla Chaves, DOCENTE; PLANEJAMEN-

J
será realízado

.
no horário TO DIDÁTICO; 4.· ORIEN-,

,
das 20 às 21 horas no audí- f TAÇ.í\O DA APRENDIZA-

-' tório da' Federação das In- r_""'� ..... .... r.1')"T'1'RÕLE DA
dústrías. APSENDr�AGEM.,
O programa é o seguinte: INSCllIÇÔES NA, REITO·

RIA'
\

1 -; Os recursos audío-ví-
suais suas, múltiplas for
mas' e utilizações; 2. Os fe-'
cursos audto-vísuaís na pro
paganda -po�itica e ,n'l pu
blicidade comercial; 3. Os
rE;)cursos audio-vic;uais em

,

Ar;, inscrições poderão ser

feitas a partir de hoie no

Departamento de Educação
e, Cultura ela Reitoria,

.

rio
horário das 10 às 12 e .das

1'l às, 1.7 hora$.

Serviço ',Social Agradece'ao DEGC'
Serviço Soc�al de Santa Ca

talina, tem a, satisf,!lção de
vir à presença de V. Exa.'
com a especial finalidade'
de agradecer, a' V. , Exá. os

cinco . gráficos tão perfei,ta- .

mente. eiabo�ados p0r êsse·

Firmado pela Madre 01-
ma Aquino Casses, ilustre
Diretora da FaeuÚlade de

/ '--' '

Servi�o Social, a Direcão
çio Deuartamento Estadual
de Geografia e Carto�rafia
recebeu o seími,nte ofíclo:
"A Direção da Faculdade de

!. '
Departamento !lO ensejo
das comemora�i)e<; do '1°

Lustro desta Facu�dade. Nes
t.a oportunidade

. ápresenta
mo:;; a V. Exa. protestos de

e s t ima, - é co�sii:ler/:I.Ção.
Olm.a Aquino Cas�es.:,_,· D�
reto;ra_

Padre diz que "Chapeu de Coüro"

I I
,li -

� '.

., •.
1

•

> '''"i�,.e eVlsao

,

.li. b:'>ls8, é Q!!78 .sets !,,:!�.
I
Sf!3, s:Jl1do que três mêses

,seó'.io passadas numa eJ.-::s
-

mel.'1orefi universidad�3 dJS

Est'1dcs Unidos. E� esta U"TI8.

preciosa oportu�!ldade ·de

P�loS' Jó.rr:h,-!s d�: 'domin
go:

.

ct'ià;' 1$.10.1964, vejo .:jue
FloriinÓPolis inicia a sua

hatàlha para; obter o, Sé:l'-

.'riço
.

de televJsao.
E '0 faz inteligentemente,

pojs se examinarmos
,.

as

co1:;;.:�;-5-" econqmica " f!-
úanceiras locais: condlv:.-se
pele esfabe:ecimento de

'uma esta,ç:;l,0' RETRANS
iv!ISSÓRA, mu�to menos'

onerúsa e que, atrD.'.'c'S ,L�

programas de emlssôr'é\i' de

outros estadcs corno F-,ca..;·

ná e SIio .paulo,
r poderá.

. oferecer ao públi-co n;:n-i�t-

'po:JC,nano momerit:ls dto
difusão cu:turaL'--�-.-----_ .._ ...-

4.° TABELIÃO
DE NOTAS

RUA CaNSE·
Li'1"DTRO

. - .

nJi,t I, 'lV1P.... -,

.. FRA,37 ,_

F-oriaT'ópolis já 'oóssui a

's1,1a UNIVERSIDADE e ;)I) ê-

,tanto 0xjge m'eios 11'1;1 is

'eficientes de· expansco Ú:::,S

suas . ativi 'ades inteh't;
tuais, Por certo Que esta

primeira correspon-

Patl�o �VI v:rá ao BrasH 'êlTI 65
'R�cIFE, 22 (OE) Está'

prevista a visit!l, ao Papa
Paulo., VI iw Brasil. A yia-"'_
gem de Sua Santidade, de-'
vtrá dar-Se em prin:::ípio do

'

próximo ,ano. AtE)ndendo a

convite de D, Hélder Cânia-

'ta, Arcebispo do Recife, o

Sumo Pontífice' visitará pri
meiramente o· nordEtste, on

de_ presidirá a ,inauguração'
d'b Grllnde Seminário Arqui
Diócesano de Recife.

Na IIl,!lOhã luminosa' de de cinquen� an!)&, I,aito,
fevereiro, comprimEi-se . p�- ossudo, careca, pleio curVa
quena multidão diante' ele .do, de óculos, e :nariz aduri
um edifíciQ de apartamen- co e larejante. r;>ebaixo dQ
tos. À porfa, um carro' lie-' oraç9,· aperta uma pasta ne

gro da poIícià Especial ,in-, gra. volumosa.
terdt� o prédio,' Aguarda- De. bôca eScancarada, coni
se a ambulância do Pronto Um dente s4, uma velh!i.
Socorro. gorda e ventrulia, mulhet
Onze horas do dill. o.s�pa-

.. do· povo,' acabá de saber
ralEilepípedos çla rua súbUr- que a vítime. é qm dentistll.

banª faiscam -no ve,rão ex- Num flagrante, çóm duas'

cessivo. Espalhúra-se a' onG; balas certeiras" n marido

ticia de um a.ssftssinato. Ig- se vinga�a do sedq�
nora-se ,em que a,nd.'l.r ou de. Principalmente �nQ p�sco
quem, parecendo que Q cri- ço,· en:xuga-se .Edmundo; de

rninoso fugira, Com o uni- um e de. outro intlagando o

-form€? bem' engomado, 'uma ·nome �a vítima. Está'meio

jpvem normalista, qe
1

cabe-: cego, que, se embaéi'lram' os
<;ia de passaro, conta qtle: �e· seus óculos. :Um. 'pouco cpu-
'dera o fato po/ motivo de pada, a face parece que . se

adultério.
. esvazia de etnoçãb.

CÕ!jó, ,'úo '.'pr2cÚp,'· 1.C:rn
.

t�n)s dentistas"

t
'I

Eclrm,mdo "e

de a um plano maIs modés
�o qúe o de u{na ES'I'ACAéJ'
EMlSSôRA, mas ser1.. o

niaris adequado à atllaf
situação, servhldo �';rtan�'
to de' estudo e obse,'va\�õ,s

, ' -

para uma sO'gunda ctana:
ó da ES'FAÇAO E1ÍLBS("lR.\
já ,referida aciília.

.

tl''3,�alhfldpr3s .

declaração foi

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

,Uia nuAviadc r"
I .

Na díj.ta em que se comémora o DIA PO lWIADOR
CENTRÁtfl ELÉTRICAS DÊ SANTÀ CATARINA f3.A.,
sua Ael:n;iiÍ:llstração RegIonal (antigá, ELFPA)" assoe.a-se

, manírestações de jú1,Jilo q.o ,Pov"-' Brasíleíro, pe'o t?-e'lUS'l
desta grata efeméride, dírigíndo os seus cumprimentos
"Integrantes da Fôrça Aér�1:!- BrasHejt'lJ"

'

','
Na opórtunídade, sente-se honrada em destacar a'

I ; •

0'

ra 'do Major José Carvalho, ilustre Comandante do D

camento de Base Aérea sediado nesta Capit,"lJ, que, no'
12 da mês 'corrente, além de ter põsto à disposiçãq o a

da FAB que transportou para, Sáó Paulo, em estado
.

víssímo.: (> .Montador Eletrieist� �aci Morfin}' - acíds
do em serviço � num ato, de despreendimento pess
mente conduzíu: a. aeronave, allandofe, assim, fi. está.
ministração, nos esforços que vem �esenvolvendo p
salvar; a. vida do self dedíbado operáríc. '

Florian0polis, 23 de outubro de 1964.
\

CEI,ESC - SETOR FLORIANóPOLIS

" I·

U Ihant pede que Kruséhe.w lxp'iqu
a 'sua' Desíííuiçêo

.

I NAÇõÉS UNIDAS (N0va

York), '22 (OE) - ,U Thant

preconizou' uma conferên·

cia entre as cinco' potên-
.

<\.85 nucleares. Por I

o�tro

Iado, ,o Secretário,
-das Nações Unidas, expr
sou seu desejo de qUe
chov pos�a explicar pu
oCamente as ('� rl:unstânc

.

de, sua destituição.
.

.

.
.

.

,i BRDE·· :.Financia ·,Emp.resas da, Regi-
, Realizou'se tel'cá· feira, ria sede do B' 'lCQ Regional

Desenvolvirhento d� Extremo Sul, reunião, da Diretoria·

qual foram debatidos assuntos ele interêsse do Esta

da Região ..

'

_

.

,
' : '., ';

N,!]; ocasfão for�m' apr9'YadQ� finà,nciamentos à. ini

tiva privada, nUm totaLde Ct� 3114.200�qOD,()0, _im di8

l;midos: .• '; .

'

,Paraná:-o ,

: .Cr$ 55.000.000,00

San.tfj, Ça-tarina. ":, ·çr$ 160.000.000.00
Rio Gràpe.e do Sul'." t Cr$ 133.200:000,00 ,

------------�--�

8 A' ri fi R O 8 O ,t
-
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