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Caso Ilmloo Afonso:

RIO, 7 (OE) - Repercu
tiu de ·maneira negativa
nos meios diplomáticos bra

sileiros, a decisão do Govêr
no uruguaio, de prorrogar
por mais 'dois mêses, a

permanência dos ex-deputa
dOS, Max da Costa Santos
e Almino Afonso no Uru

guai. ° ato, foi considerado
de pouca colaboração do
vizinho Governo, levando
se em conta que a perma
nência dos dois ex-deputa
dos como a do sr. Leonel
Brizola naquele país, .con

tínua a ameaçar a tranqui
lidade brasíleirá, por fato

já provado com a recente

festival de
r ,

Canne.s
PARIS, 7 (OE) - A se

[terana a trfz cinema tográ
fica Olívia de Havilland,

Filha de Jango

MONTEVIDEO, 7 (O E)

Um automoyel aVl'O}Jeloll a

filha do ex-presid<:tnte João
Goulart quando; iI.; menina
saía de sua casa eni Mun·

tevWeo. Denise' Goulal't de
seis anos de idade foi J.n
ternada numa clínica par
ticular com traumatismo
no erâneo. Não 1)5: infor

mação sôbre a gNvidade do
ferimento.

PORTO ALEGRE, 7 (O�)
- O Gal. Justino Alves

\Bastos, disse hoje que as

pr;s0PS de estudantes. tl'a
balhadores e políticos gau·

chos, estão Telacionadas
com o movimento de guer
Il'ilhas no sul do país. O

••

terminaria l10je .conforme "comunicação. do Govf:lrno�

J d
.

uruzuaío ao Itamaraty." .

Con� a ;ron:ogaç(i,O, penma- D eD'Snecerão os srs. Max da

Costa Santos e, Almino

'Afonso, por mais 60 dias
.

em Montevidéu.

movimentação subversiva"
liderada pelo ex-tenente. cel,
Cardin, o qual depois de

preso, revelou suas liga
çúes com o sr. Brizola.

,MONTEVIDÉU, 7 (OE)
_:_ O Ministro do Interior.
do Uruguai anunciou que

foi prorrogado por maís 60

dias, a validade do visto de

turistas do ex-deputado Max

da Costa Santos e do ex

Ministro Almíno Afonso no

Uruguai. O .prazo para a

permanência . dos dois ex

parlamentares brasileiros, lfIIII

Dao
PLAnEM ataca calçamentD

A' cidade inteirá está aplaudindo os 'serviços de calçamento que a Prefei�ura
vêm rel,ll�,;:c1o. desde .os· primeiros diâs' de Janeiro deste ano.

(;01':1 l'€GLtI'SOS do PLADEM, o Prefeito Vieira da ROSl:l determinou o calça
mento da .Avenída Osmar Cunha, Rua Presidente Coutinho (fimH)" Rua Inácio ele

U:,ayola, Avenida Rio Branéo (final), g1_l.'1 Marechal Guilherme (final) e �Ll::t Cle
mente Rôvere.

No Estreito j6, foram entregues :::0 trânsito público, as luas Henrique Boi

teux e Valgas Neves, sendo I que as obras continuam nas ruas Aracy Vaz C'111aodõ,
Antonieta de 'Barro::; e José Candido da Silva.

ce. a e:xemp�o de Pio '{' i,

11 ão levantou um dodo pa
ra salvar os judeus e c. 1 i

fe'i'i.dà m ensaverh, revela

que o Papa e �Im porta
voz elos círculos conserva-

r-, (g�lj'';l'r;jlJI(4i.ft\'i.'! �
ol(':i�_ �..\tW--l ;ofl),l,Õ �. ;,

.l. OIXAf4 'NF'."f(t "�.t1, .tf jl" :!3,ltl .... li.
'üill S de ahl'Í,l de Hlü,1

Frente Fria: I:':m C Lll'BO; Pressão .'\.huosfêl'ica i\(�l1ja'
1018.9 míubarcs: 'f'cmpt'l'atul'a Média: ::lH.lo CenUgra:dos; t'.Jmidatle t:t;Iath a Média: 76,7%; Pluvíosidadé:
25 111111S: Negativo -- 12,5 mms: Negativo -- Cumulus
-- h ev oeíro C1U111l1ar _. Chuvas esparsas e passageí.
ras -- Tempo Médio: Estável

•

•

que o povo judeu matou

Jesus. Em telegrama envia

do ao Secretário de EsüHl:J

elo. Vaticano, condenam, a

alocuçào do Sumo Pon: ,,"i_
ce.

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

· acusam o Papa de
querer inocentá-los

JERUSALEM, 7 (OE) u: «ores reacionários, que CUII

Dols jornais de Jerusalem trolo a Cúria do Vaticano.
atacaram o Papa Paulo VI, RpMA, 7 (OE) _ P':;�'iC<"

qualificando de antí-ju- nalídades ísraélítas da Jtá
dáíca sua mensagem ele lia protestaram contra a Iir

Ql1uresma. Um dos íornaís inações do Papa Pé' 11]'J VI

(!'ss� que o Sunio Pon tí "! renovando J, acusacão de

FARIA UM'A:
D:re·itos Políticos Para JQ

81\.0 PAULO. 7 (OE) Em

SUh prímeíra cntrévísta �

i111131'e1's:1! o brigadeiro .l!'·,l

ria Lima, prefeito eleito

,de· 'S§;o 'Paulo mal') üestOl!-
se a fa 'VaI' da 'l'esÚtl1i<.'0.Ó
,li'1ft =r'eitw; 'P01�h.c,áS ao '�:<'1':"
..l 'ti

t ..

nf�'·��""";·,.ç ;.t."1",',"1'r'(',,1'})1' J. c.·'�;�"''''; ,,.,��.' ,.

l"tv' oc,;s3t1j" anunciou (''>�

nonles que c'ompor�1.l) , ..,.>

crctaritv:'os 1Ulmicipt'.l (io

eapital -pauli'sta: Ncgc,é:('3
Intol'n9S o Jurídicos �"lill:
Sebéb_ ()l).l·as Jos6 M"!i

('hens. Finaneas 'Qujntal�"
lha' HUwirn, F�gie:ne (' S8.Ú
CiD Fáuzi Cal'lOlS Edw:acüo

e Cultura Valéria Ju.rie,
Abastecimento Hellas CG::

reia de Carnarao, O pT2fei
to eleito assUll'il'á :; cargo

al1lal�'l.1ã-.
,

,SÁ€) P,'iULO. 7 (Oli:) JIf,')
'te'i;re q., ihtmor.I('!·e1)er'.:'k��'J,.
na- Cá'rnltrtt . "'M,-'inici'}',: 1, '1;. f)'

Secreté.�'ülclo anu"c,bclü ;:t.

lo Prefeito Faria Lll11E'.. (jli I:
assumil'á amanhã ., cne-
fia do Executivo ° .:,ci.$ll11-

to será abordado n::t ')r'ssão

c1fsta noite.' V3rios ora�l()
res faTão 'Críticas ql1a�1t(.J a

escôll1a do 110VO Pl'ef,_õÍ;;o

puulistul1o.

!� 5
- alto -;� Tie-;n-Pa(]�rl��Õm?n�0-

Aoort1 Teve Enil(v�n

,

A Avenida Osmar Cunha --- uma lias mais no\Õa.s da cidade com os se1',"iços üe
calçamento cl.n fa,se bem adiantada

RIO. 7 ,0El _ Sómen:;e

agora os assalüwres 'to
Trem Pag:Hior ela' Gentl'.tl
do Brasi]. fato ocorrido em

1
1961 f<;))'am: condcl'aelos pe-

-- - __o __• """.,- _

Prisões n�·.Rioj Grande Resultam
Mov·;menfo de Guerrilhas

la Ju,�tÍf'[1 Criminal.
Perú condenado a 28

do
---/------

-----_.__.�----

Classes"
.

produtoras dirão se PGlitica [cnnômica aura�â
RIO.7 (OE) - "De hOJe pretende manter oS S:'�. �-----'-_""'----------

em diante as classes pro- Roberto Campos e GOl1V.�ia
dutoras temo um :pensa- de Bulhões, a frente '10
menta unificado a respeito �roblelllla eCQ,l1ômico-í'iuJ. 1-
da política ecopomica (iO ceiro do Govê'rno expl-' ("i ,
govêrno, a qual será em 'do: "Quando recebo critHl
seguida

.

expô�to ao preEi- cas, coloco ele um lado 8.",
donte da· República". 111- medidas do "seu" Bull1õcs
forn1aQ�0 (lo senha/-, Rui e ele outro as ponde'!'l.çôes
Gomes ele Almeida, presi
dente da ÚOllfederação elas

AsS'"ociações €omercials �lJ
Brasil. responsável pe�'t.
convocaçã6 -da'Yêíirtião' de
classes pl'odutol'as que
instalará hO'Je no Rio (le

ComaDO.ante do In. Exér
cito informou ainda que
os elementos detidos, fo
ram apontados pelos pro
prios guerrilheiros em de
poimentos prestados à pnlí
eia de Foz do Iguacú.

l"i;n
anl)8

de recJl1sào_ tenc10 o 11'18-

gistradó l'S,O aceit,o a tÔS2
ele estar ele lllôrto. Os ir

D'l_ãos 'de Jo'�e Donho. 1á

falecido, �l1astácio e Seve

rino de Souza foram COll

àenrodo'O resi)ectivamente <1..

18 e 15 anos de prisão

Castelo Pede Redução de Salários

Inclusive�dQ SeuTempo· Integral só Atingirá Cargos
Técnicos-Científicos

RIO, 7 (OE) Segundo de
claração do Diretor Geral
do D-?SP, o regime de ten�
})o integral, objeto de de-'
creto do Executivo e x::.ào
me11sagem ao' Congresso
como fôl'a divulgado, ;'l01'á

aplicado tão sç'lmel'íte ::J..U,S

funcionários públicos, que
tenham cargo t&cnicn-ci

entífico, de ll.ível superior.
O decreto, estabelecerá

condições d'e tempo integral
de serviço, para efeitos ':ie

aposentadoria.

que têm sido pesad,as, ',1 as

sempre com margem de
lucro para o 1V1inistro" . E

'em tom dê" blague, ac:n
tuou o chefe da Nar:ln:

'BRASILIA, 7 toE) _ O

presidente Castelo Bwu'.:o
. enviáu ao Congl:esso NJ.r.:lo

nal o ,proJeto que r8él.UZ

subsidias, vencimentos, Séo

lários e proventos de Íun

cionários públiCOS de 111'P';
tôres e empregadOS de. 8:\1-

presas particulal'es_ 1\ ;:UI':

dida atinge clesde logo os

subsídios mensais do 01'8-

sielente e vice-presidente
da República, que ..:10 C1}r

rente aon ficam sujeitos �t

uma redução de �20'7(,.
BRASILIA, '7 (OE) -. A

secretaria de i1111)'1'e11sn. di::

presidência da rel)úh!ic:1.
divulgou texto do glltC

projeto de lei Teme�ldo :...0

Congresso pelo presideHf,_
propondo a redução ce ven

cimentos dos funcÍ')nit--iuz

chris e militares e dil'e'\o-

Janeiro.
Além disso, uma parelh<l
de burros, não 'se tn(�a na

1adeira. principalmente
qÍlando êles são capazes de
levar a carga até o fim

RIO, 7 (OE, '_' O l-'l':Sl
dente Castelo Branco disse
a industriais cariocas, (rue

PoHcia Federal vai Investigar o
'Crime de Ala�as

.

BRAS'ILIA, 7- COE)

'Agcnt..:,s da Polícia Fe'�eral
estarão colaborando com

as autoridades alagoanas u

pJ.rtiT de amanhã, para "!Il

clarecime�to elo assaSs�l'a
to d0· Secretário d� B"2U

rança Pública de Alagô:ts.
A in forma çfio foi dada 1)e' t)
Ministro Milton Campo;> .

:�.
- :aõ ffiegar hoje 'c1, 'Bl',·,�i-,2..

-

�itular da Jusi..iça,· dSs-

_ ....�----

'Deficit 'de 'Moradia Diminui
í· .

viado um observ�dor p,:;".
soaI a Alagoas, assim r..'}

mo ser pensamento do Go
verno intervir naquele Es-
tado.

.

BRASILIA, 7 'COE)' - í) Federal ainda êste U1U,

Banco Nacional de Habita.. segundo informou '1 Si'.

clio construirá cêrca de l) Jorge Almeida Mag[tlhãl�s:
l�il residências no Distri�;) Súperintendente do Servi, 'O

--::----------�-------------- Federal de Habitação ((2

Cigarros vão custar mais Brasília, ao chegar hoje u

Capital Federal. Além � . .'

c0I1'junto de 1.080 casas que
estão sendo construidas lm
Taguatlnga, O;.itl'OS conjuu-
'tós tle 1.500, serfiq erg;ücl.os.
'em diVersos ))OIltOi5 de B),cL-

, , ...

1..."'-s"!lia,

RIO, 7 (OE) - A ,111Wa

t::',be]9, dos preços dos ci

garros, deverá estar p�'O:Q
m lia flnal do corrente
mes. Os cigarros de 20G

}Cir-l1Zciros .- pa8sarão

tal' 250 e os�de 250 pa�sa
rãQ a 300 cruzeiros. Os cha
mados cigarros de

gundo se infol'lna,
aumentos de 10Ó a

z�iros '1)01' n1a�ü.

luxo, se

sofr8rão
150 C'i'l).-

ministro elo Trabalho ml'J�!

ciou netsa capital os au

mentos dos dcscontos r,-

1'a os Institutos ele P:" ,.'

c1enciá, Soda!. Por sua \·"c..

o goverllo enviou meil,,:',

gem ao Congresso reduz:lJ

elo os salários de l11llil ;LL'es

funcionários civís, c ('mI": e
. gados d e empresas iJi\ y ",
das q�lC recebem 'mai!; de;

to no salários de 10) �,k:

800 mil cruzeiros: ,(!·.lllJZe

por ,cento mitre 801 t: 1'1').1

milhão de cruzei1ros Elt.n·

sais. Para desconto o:;er�;:)

ohl.'igatôriamente COn,1Pll1.i3,
das todas receitas flH1C1,1)-
nário ou er;'11)Tegada ele
dás fontes onde mesmo

cober vencimentos.
600 mil cruzeiros meilSals ..

Por outro lado, serão �.alJ1-
bém privadas que 1'eCel;::-,111

mais de 600 mil Cl'Uz,l'i !'(1�
mensais. Por outro J::; lo,
serão também aUngidas . s

-_.� _.�---��-

Vumus a tru vessaudo UI)1 j)e1'iol�o da vida 11�(Jju\1;.:I,
em que se muttíplícam aspectos, paradoxaís, com, uesu

sado apreço ;1 superfluidade, quando problemas c1l1111;

nantes, de trato iutransterívcl, {[.e premeu+e urgência,
devertam constituir preocupação máxima de dírígentes
e �ovel'nados.

Embora os saneadores ventos revoluciouárius hou

vr-ssem cunjurado a derrocada em preparo ou cm co

mêco de ação, reíntcgrando-nos em nossa histórica po
':Tinio dem;crática, nem "todos buscaram assímilar o

si;nificado de uma transformação que impõe

=(:a� em al�t�l1tici:latle de �b.jetivos renovadores. à nossa

vida administrativa e pnlítíeu. .

Ê possível que o rnovlmento redentor, indesviável

I'lia sua caminhada, sob a fôrça ]Jo(lerosa c monolítíca
da' unanimidade, sofresse interpretação nrbítrâria, pela Isó circunstâucia (le vencer se�n �o_lllb.ates semeadores

de ruínas e de mortes. sem a íncídêncía d,e lances Sll11,

-rrerrtos, quo sel'Í<nn fontes il'l.sPir<t1:1Ql'.as dos' espil'itos

ItI11(Jl'cSSiunávcis, dareuwlú·lhes o ;sentulo de 1iIql<t JlOnl

t'tu'Pit J.la Nat;iio, rOllljJitl,)s os �lvs de un� II<ils:,ia(lo (le

l)::n't'c1if.'OS .em SQ<l. lllai0l:hl aUÜll1\ndos, St-'lll t\fÍJ)j�(il's I::.f.:'Ol"It _,� d-eíStlllPS jni.em· • �\ 'ei'té'J'u,o' ifé .;tuiI('':!.'t é dc�cll
t 1:>1�"nlelliQ, de' afkmiçiiÓ ilen�íTIh:;t.,de ;ltHwf�;:,> !,Hua u.

ft.;aew, 'antes l'eial'dah'lrLa, do lugar que llfJS cumprI'
ocu;":\' no -co.nti,1)ente e no cOIlvh'j(l inlerl1í1ciolluJ.

A�.·mn, não há possibIDdado,. �le retomal"'se O 'V-elho
tema l,f),titico em que haviamos mcr�,'-ülhado em <lema,

sia, seUl cO;'J'espondência com os imperativos (te .1lulI
lizacãü. '\ re\'ohlção teve, eyidcntemente, carilClcL'Í:sticlIs
alta� e 1, :'oIlllldas dc impnlso evoJu"th-o, l'Usg'êmuo J10Ji,
'lonies WJ '-os c reíntcg'l'Hndo·nos no pl'oeesso de ('OH

(luISÚl de ".J.Osição allcqualla à nossa situa�ão g-eográfi·
('el• aos n. %GS prilldpios ]Joliticos e ao nosso esfôl'!:o
p.rogre:;sJs�a.

NeCeSSill'ia se 1az. dessarte, a. con11H'etmsiio de lo·

,los, em lieíal;iio à obra que se vai l'calizando, COITIPJ'l't'II'
siío i!iclnslve dos sebastiallistas, enl -pade assessol'ados

por agiÜlltOres ]Jrofissionais que, cm última alláHsc,
mallt'�m a yocuyiío..do simhólico palhaço de alegl'ia in
ccmliárja.

Há clt' se al'gumenllll', frente à hora de sacrifícius

compulsól'iús e passagei.ros, como contruposwã.o (JU('
u10 vlllga }Jêll:monia onde eseasseia pão. lVLa�, é c('rLo,

por igual, que todos brigam e ninguém tem razão. li; II

Ifome já se auellBava. com o delirio_ inflacioná�jo, P:c.!
!lullciando o que Senal1lOS, sem pao e selU llbel'datfc, J

sob o opl'essil-o e escravizador donlÍllio comunista, já 1

I demon"i1'ac1o em atitudes e fatos,�iolel1to� e terroristas. I
SC't::l\'<!m ,tS fontes de pl'o(luçao, estJolavam·se os

I. {'mlJreeH(lüllel:tll�j, J·ecJ'l'i..,;cüt a onda de
. ('Ol'rupl�[ío, o

I '],d"ôH 1,:U'H \ <l, t'ctrogTlldamlo, como se- )Jcsasbe sôbl'c a
.

sua i!11cnsidi!dt� t!:�l::ritol'jal e scus conglomerados numa-j
110S fi 'Sil�110 da maldição. J

Inter)'ompida a queda veloz para, cl infortúnio, pro·

':�lIj'(JU,sc_ llc, h:uHliafo, repor a- �jd:1 naeional em seus

lindes de j1(�l'malidade. Depuis {la brefa l'Plllon�d'}m

dos destl'oeos. a ({U,C nao faltava o Í<\l'UJOl de �tt ttc.iia.

l}l'Ol1loYcu-se , ordellação remodehtdol'a de (oüus (Os
Y'1'1 kos, entrando-se 11:1 empl'êSll, de l'�fo1'1nas cssen·

ch!Ís -e ;w4))'(lcs com as cxigêpclas estimuhlíllH·t,s do

progrts;,o. A estag-ÚtlçrLO f)ucedell o mUl'imento. obede
cendo a padrões jno\'adol'es, não se descurando os hi·
bernallos eOllll'l'omissos no exterior.

.Muito se fêz e milito há a fazer, sob a t·t\spousabi·
I

]Ídaüe da União e dos Estados. màrcamlo-llos elllt'e es· I
teso me"mu }lO período de l;':1l'�lisja quase tot,ll, l' gnJ' I
ças ii. mão·tente que nos conduz. Ingul' (le .-;in:�ulaj'i7:ado I
re1êvu.

-

i
Tudo iSl>o tlc\'e el'lLlenciar ü intcli;,;ência <los I);:asi· i

leil'OS, a ([U,:)1J1 o sentimento. patriótico fort;:, Ieee ü c(m'lfiilnça otimIsta. de llpêgo à ordem: e ao Ú;ll,-"U:O C{I:'S'jtrltÍi.o. que dU'el'CUl flU1damentalmente as !<ltuaçocs
lJassa�la e lll'c;,;ente, lIão se O fel'ecenclo, pela yisrtO e

.

Q I

esfôrco cOlumn, campo a tleSH,venças pel'tul'bCl.clorl.ls, 1l<�'11'<1 ql�e Yl'utamos com rapidez e galhardia a batalha dá
nossa deflllith a l'ecnpera.ção. .

I
Imprescindível é que, sob a eg'iüe do ideal 11llifi(�a· I

dur e dentro dos mais elevadus objetiYos, se COll,jUgUI'Ill I(',>ft'L'VOS t: youtnde". tornados fôrça maciça, sustentando· I
se, à. m:u'gem de llCl'Soualismos c ele al11bi�ôés ilJcJivi· i
dnalist!ls, a marcha de libertação das ang'ústias que I

ainda nos o]Jrunelu e que, a duras penas, vão sendo 1
removidas ou extintas.

'

Cmuj}l'e, poi�, a cada cidàdão consciente e cioso do !
seu devet·, contribuir, em termos volitivos eficientcs, i
)Jara a formação do climal lie lJi\Z, ((e tr�llqi.i.ilidade c dI' I
tL-a baliJO que {I J 1lI� Í'eclama e de que,não pr,:scinde m�, i
"u 9 .seu real soel·guilll(1)!o. tIUe sera. atraves dll íle<li·

,

, cação {[e iodos, ('111 futuI'o muito l'�·óXÍlno. gH,Ia.rilão d(',
m·""l!lho, frente ii _PJ'OSllcl·jdalle coleth-a e ao cOIl1Solida- !
tio 1).l'es,liigio da naciOlll\lidaue.

�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ORBE-PRES;:; _ o Mi

nistro Raimundo de Brito

falando pela televisão,
em Belo Horizonte, dis

se que para executar a

gigantesca ta':0h ele rccu

peracâo :hJ" 41 -milhôes de

Lrasileirus atingichs
prínclpnrs Cnt;efül'ls

assolam nosso país
pedir que outros

qllí;
;, i111-

milhôcs

sejam vttímados, o Ministá

rio da Saú:1�, que, P'11 '1964
teve 'seu .)rc,all1'�niO de dos

e �O�l :1l1'd}t,::,S de fI i,í.,·jr JS

(1idP�(:� ���'l 1. j(iS (�e L!'p,ll
tos no t )tal fie, ! ;;! ';::I'(es
e .i"��:i n;,_ll(iCS àp. Cl'lL"'l:ir'1,;
Dlssc �:t') n.iuve �.::� �'!: .nr:

crescimento bruto
bilhões que,
c·ri.�ze::-,:-\ qUE:
um aumento

48)5%.

de

equivalem' a
equiva.cm .�

relativo ,1e

Aos r2�,·,>.S provenientes.
do Orcarneut..o ,:la Un��.2 de

19:j5 -- Irizr II --- "{'llI ser

adicionados créditos oriun
dós de operações em nego

cíações adiantadas, das

quais, resultarão emprésti
mos' elo BID (Banco Inter-.

amertcano elo Desenvolvi
mento! p-ira construcão dé'

sístenias de aba st ec.mentc=

de água e rínanctamento
ele e111:)-:�' :1; alerr-â s no V�,'.

lor de :)(J milhôas de 'mar
coso Rara aquisição de equí-

),confecimento� Sociais

..(j\�.U{��
D�. Cqrit�j)a:.:'O�seIfhol·' q1Je que Já é as�unto em

Dr. C�etanO ,Vieir�: <la" COS� '_socied'ade, seri inaugurada
ta

.

(Ela'yn'é)' cÍue'" i·eceíJte�. " t}Ín �aio próxhno._
"

mente ci�c,ui�l;âin "em' lll'a- .' ;.. �. . •.. ,;;.
'

silia, v6Itàl'llil�1 !;e�canta ..'{)s
,_ Ontem,': em sua . bÓriita

com a nova ca-Pital. residência, Maria Apareci-
da Simão recebeu convida-

Está com "l respomabm- dos para festejar seu' "ni-
dade do Gtlarda-roupa de ver".

:Vera Bor:assis, para SU,l

viag'em de nupcias. o e::Js�u
reiro "Lenzl".

Foi visto jantando no

"Ameriean Bar" do Que
rência Palace, o eicgante
casal, Fulvio J,UÍz' "'irc'ira
(Ma.ria Lconida).

O cronista Sacia: .'3ebas
tião Rris, está em ati\"i
dades com a 'promoção de

uma elegante reunião sá

-bado de "Aleluia" rio "Sca

res Bar". O "Society" de

Itajaí estará poniitlcando
no 'acontecimento.

.J;
e Curitiba: O· senhor

Fernandes Ramiro, Dh'dor
Proprietário do "MartIu:.!:
Hotel". fest,�ti aniversfirio
ontem. "

'

Em pró das ,obras sociaiS
de :Bal'reiros, Paroquia do'
conhecido Padre· Justino

Corstjeus, será realizado
dia 22 Pl'óxiIIIo, quatro es-

petáculos �o "Ginásio
Charles Moritz', considera
do um. dos m.aiores "Show
do mundo em arte e fan
tasias.

Bastante movimentada
aconteceu na noite cl� d0-
mingo p. passado, a reu

nião dançante na, sede �o

cial elo "Paineiras".

Aniversáriou na última S'�

gunda-feira, o menino Mu

rilo Geraldo, filho do ca

sal Dr. Dário A. S.' Garcia
(Mada1ena). Em ;sua re-

sidência o senhor e a se

nhO'ra, Dr. Garcia, rece;Jf:.
ram covidadós.

'No Antiquário da senho
ra Karim S. Lenzi, foram
adquiridos os moveis' para'
a decoração da luxuosa

"bot'!.tique" da Firma' Car
los Hoepcke S. A. '� bouti

,
,i

Procedente

,Amanhã, ,comentaremos
o elegante Chá na residêTl-'
cia d�t Senhora I{iran�� J,a-

Deu r.ipida circulad:-t e'n

nossa eidade, e ·{o.i vl:'iTO'
jantando no QueJ:êj:ci1. Pa

lace, o senhor Gt�nt�l" Dec'
cl{e um dp"s mel]J{lr�s ,P·u-.
tido& do, Estacto.. -. \ ri'

.

.(
,

"

.' ";",\
Taln.hém foi :listo ',: no

American, Bar do ·"Q.tÍciCn
cia 'Palace, o 'Preside'nte .

da'

Assembléia Le!l'isra·ti�Ta �o

Esta,do' D'eputa,do 'Ivo Sil

veira, Pillestran(]o' com os

De'p:utdao�l: . ,A,u,fusto Bre

sola e Armando 'Callil.

Na tarde de terça-fei�'a"
,dava "show" de beleza

elegância e qOI11 gosto, no·

·"Chá das 5", no Baiuca

Vera' Goulart Souza.

'''Sesteto Bossa" o, conjun
to que será .lança.do por

-�'CaJ.�Iiphos';;. no p!r6.iimo
. mês de maio.

Domingo de "Pascoa" o

'D�partamento Sociàl elo
Clube Doze' de Agôsto, re ..

cebe a 'garotada para uma

movimentada tarde inbr:
til.

Será altamente festeJa'Jo
os 15 anos de Ditme Bilba'ü
da_ Silva, sábado: próximo
na sede social 'do "Pàinci-
ras". A JJrotolândia, esta
rá em, pauta," no aconteci
mentó.

I

parnento hospitalar: a reto-rna adminístratíva

REFOfiMA
ADMIND5':,:'fl.t\TIVf>.

do Min1tlb�t:.�J de. SfJúuC, a
rírmando que a mo:hfica:
ção da esteutura do Minis
tério C:1 saude e ;1. aüccào
de n01l;>8 normas, rotinas

Anunc.o-r amca o �,r:-
nístro

'

l<'<lÍmundo ele Brito
que estão praticamente ter
minados cs E'St�lC�(lS sôbre

nal d'l saúdo pública.
E maia 'H1ian';�.
,"_ A exístérroia �!e urna

legtslação aproprtarla tor

na mais efli!3ené3 é orde

nada a ação Iedernl no

especiais para profilaxia
da febre amarela; o decre

to que instituiu OS C'I::"BOS

de formação e de especta
lização técnica e cieatifi-'
ca do Inarituto : Oswaldo

Cruz; a lei '1.485 que cnnce

de isenção LIe 1:':3!l'�a pré
via e de "imposto ds impor
tacão e' outros tríbutos e

-

,
.

taxas para nona tívos reme

tielos a instituições ele be
nemerência Clue menciona:
e a lei no. �.11 que assegu
ra anualmente a Fundação
,Serviço ' Esneela I de Saú-

.

ele Pública. U�:U(1, dc,t,fj cão
correspondeo te a vaior
nunca irtferior r1. 15 blihões
de cruzeiros a ere!'),), ('e ..

1964. Merece Jjncb ';�stri

que a entrada em V�<.�Clr ela
"Lista de Pre(,'0'5 de Meúí-

'camentos Essenciais.' ú:ga
nízada e aprovada pelo r\,ú�
nístérío da Saúde e' (pela
Supf.lrint�ndêl1Jcia' NH,�jo11al
ele Abastecimen�o, ;)()1' in-

e -regulatGentc,s, disse, rlli r-. campo ela saúde. l�ao

lhe-ão a flexibilidade c o descuidou o Mínísterío
dínamlsmo necessá rio a Saúde dêste acnecto

DESCONTOS SOBRE O 13° SALÁRIO: _ Lemos
.

que a Cia. Ant&rtica:entrou em juizo, em São Paulo, vi
sando o reconhecÍmento da inexistência da obrigatorie-

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

dade de ,descontos ,de previdência social sôbre o 13° sa- CURSO DE BALLET AULASlário, ap�sar da -deterl11�l'J.ação en:r contrário do DNPS. '

-

Teve' ganho de ,-cansa.
.

Esse esclarecimento. e. decisão Contaúclo com o patrocínio do DepartJ.mento de

pod-erá refletir ·.no fi,ln: do ano, em inúmeras eni'prêsas. Cultura; já, funciona em Florianópolis uma Escola de

Danças, com aulas em dóis turnos _ manhã e 'tarde
-, tendo como local o Teatro Alvará de Carvalho.

As matTículas c�ntinuam abertas. As inscrições
podem ser feitas no Teatro Alvaro ele Carvaiho, eliària-.
melÚe. C as 9 às 11 horas e das 15 às 17 horas, para .os

seguintes c.ursos:

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

Emprêsa Editora "O ESTADO" ltda
Rua Conselheiro. Maf!'i-' HiO - Tc!. H022 - 'Caixa Postal 139

Endereço Telegráfico "ESTADO"
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDA'rOR·CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEP,'flTA;UENTO DF: EDITORIAL

Toão Francisco . Vaz Senetiba - Pedro Paulo Machado
. Osvaldo l\Ítelo - Divino Mariot

.

j'UBLICID,\DE
OS11').':1.1' Antônio Schlindwein

UIÜ'ARTAMENTO 'COi\lERCIAL
.

-

� - Divino Ma:r:{ t -,
-,

-

,-". COf"ABORADqRE;S _ ,

Prof. Barreiros Filho: Prof. Osvaldo Roclrigues Cabra", Titd:
Carvalho, Frof. Alcides Abreu, .Mirüstl'O Milton Leite- da':
Costa, Dr: Rube.ns Costa, Coronel Cid Gomaga, Walter -Lan'
ge, Dr .. , A�naldQ: Santiag'o, Doml�cio ,Soares. Osmar Pizani,
Dr. FranCISCO '�scobar Filho, Zury Macll,fldo, Lázaro Barto.
lomeu,. �aul qaldas Fil�o, lIaarcílio. Mecieüos Filho, A. Car, :
los Bnto, Oswaldo Montz, jacob. Augusto Nácul, Maior, Efl. '

munclo. B.'1�tos' JÚniol',-C. Jaiuundá, Jabe" Garcifl 'Nels6ln
'

Bra6�ner, Jose' Ferj:�!ra 'ela Silva, Clemenceaú .do ÁmRta1 e

Silva,. J;aime �MeJ1dês, "Cyzama, J'1S�, ROb.erto Ruecheler,
Beatnz, M'ont�ne'grC?: D:.,,"campora, Man1.,lel Martins

,

.

"

" ,;: ", RFPJlF���'tANJ;ÉS'
Repre&en'taçõ0�,_;A.S:Z.Í",1ra�i(da:Ri� :(G1;1) _:_ Rua S�:nador \

Da�tas� 40:;-. :5" fmcl�lr "-'-: Silo PfÚ.lJO<.. ...! ·Rua Vitórial 657 ..,-

,

con]!.mto, 3� - BeJo Hóritonte - SIp·......:. Rua dos Carijó$,
.558 -:- 2: andar - Porto Al8gre - PROPAL - Rua CeI. Vi.
·cente, 4!)6 - 2° andar.

A_nuncios mediante contrato' ,de acôrdo com a tabela em
vIgor. ,

'

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50

(,A D,m�çÀO NÃO SE; RESPONSABILIZA PELOS CON.
CET1 os F.MTTTnOS NOS ARTIGOS ASSTN A !10,�)

. � ,

O FUTURO MINISTÉRIO DA 'PREVIDÊNCIA "EN
Ci\MPARÁ O SESC E O SESI: _ Publicamo� há dias'
algumas iuodificações importantes ela' nova lei de previ�
dência social', 'contidas 'num antepro.ieto entregue ao

ministm do Trabalho. Na formação ,cio nôvó"Mii1!stério,
g�� �e pre�yi1dE;" crjar - Mini,stério, da PreYfCI�l1di�-S.Q,
c�oj�� que '�!eixá:rkl tod�s os Institutos, pot�lfl� Hill
eletalhe que {� a· en-campaçao das org'anizaçQes p,artir.u
lares, .�antidas pelos.- el�lpregaelpres' e que sã(')' Q SESC
Serviçà, S�ocial '.'el"o C,Oli1ércio)' e o SESI (Servica' Social
.da Indústria) ." Esses órgãos, cama se sabe, sã()�mantidos
'pelos empreg,�do'resi que· co,ntribuem com 2% do' valor
dos' salarios de ,seu's·empregados.

'
"

VENDEDOR DE" JORNAIS E REVISTAS: ......i.. o Mi
nistro dq, TrábalhO' está' dete1rminando estudos para qU�
seja· regulamentada a ·profissão ele vendedores da jor

,
na1s e .revist�s, em todo o território nacional:' Já está
formada 'uma,c0mi;ssão :especial para êsse fim.

RECURSOS:.-: O anteprojeto da nova lei da prevo
ciência social, estabelece -qlle, das decisões locais da Pre
vidência Social, poderão os beneficiários, empregadol'es
e emprésas recorrer para as ,Juntas de Recursos da Pre

vidência SociaL Pbr 'sua vez, das decisões das ·Juntas,
:caberá recursos' para o Conselho Superior de RecU'rsos
da Previdênci2, Sociál, exceto qUf1,neló se, tratar de deci

. são unânirr,-e sôbre 'matéria de fato. Em última instân-

cia, das deCisões d'O Conselho S"Úperlor ·eabera recursos

para 9 miI�istro, ela Previdência I:)ociaI sôbre matéria' rle
direito.

Q prazo pará os recursos provistos é ,de 30 dias: con
tados da d,ata em que o interessado tiver ciência:. da· de

cisão: conforme estabelece o regulamento.

..

DEDETIZACAO
, '"

'

....
\ .

,

,
.

tONtRA M09ClIg,
8I1RATAg, PUlGA�.
�UPIM e TRA(/A� �

Q

FONE
t

2681

'U

:;
oe

::>
"-

_/'Ij\' i,
, ... ,. " \

se

da
. do

problema, tendo encarní

nhado ii Presídôncia da

República, [1 partír de a-

gôsto de 196·1" 32 e.; ")O,::;(iõe�
úe motivos, das ']u:-ij� resul

taram leis � d"cl'etn::;' q L!G

exercerão Influência oené
fica sôbre diversas at.ivida
des já a partir d::> corrente

ano. Citem-se,· como' e

xemplo, o decreto ')1.10 crr

ou um' grupo .d.é, tl'Clhu!ho

para estudar e prnpór a

legislação d{,ê:plllu.crMa da

hemoterapra '1"0 Brasll: o

decreto qu.e� lJ1'stil;l'Í ,�. Dia
Nacional do Üo��clot V',hm
tárío 'de San'gu;�; .) (!ecIHÜ'
quebai:iou: nG!')11aS t,ó,Tjc'as

JçRRENO CENTRAL - VENDE_SE.
. �, -

, .- ' ,

:VENOE-'SE UM TERRENO SITUADO NA AV. 0-8-
]\fA;it\CUNIJA) ESQ. AN10NIO. MUSSI, COM '3"30 MTS.2.

'.: N_EGOCIO DE" OCASIÃO.
.

'.

T}iA:rÁR 'COM O SR. LUIZ, A Pç. PEREIRA, E

OLIVEIRA., .14, NESTA, NO HORARIO DE 9 AS 18 HO
RAS.

11.4.65

----"------�,-'--------

cAtencão
1

' '

Venda de Carnet Bancário
. Morro dos· Conventos

Edifício Jacqueline - loja, 5
Universidade de Santa Catarina

,Departa'mento de 1Administração
Central

/
,

'

Divisão de Material
.

(Conoorrênciá PÚblica· no. 04/65 '

Proposta para o dia 20 de abril de 19G5
'O Diretor da Divisão do Material éa Universidade

'de Santa Catarina, devidamente autorizado pejo Mag
nífico Reitor, faz ciente aos interessados que se acha a

berta. a Concorrência Pública no. 04/65,. aprazada para
às 15,00 horas do dia 20 de abril do corrente ano, pára
aquisição de material cie consumo e de expediente des
tinados à Reitoria desta Universidade.

Maiores ,esélarecimentos 'poderão ser ohtidoS' na

Reitoria, Divisão do Mate'rial; nos dias úteis, du.rante ó

horário das 14,00 às 17,00 horas.
Divisão de Material, em .30 de março de 1965
Teodoro Rógério yahl - Oiret.or

Q
.
,

9-4-65

8 anos)'Iniciação à dança ,clássica (menores de

Danca clássica (maiores de 8 anos)
GinásÚca Estética (simhoras)
A EScola obedece à direção da pl'ofe5SÚrn LYGIA

CALLAGE, forn1ada pela Escola Oficial ele Dallf:f1S f1c'

Teatro São Pedro, ele Pôr to Alegre. e ,profes"ora r�"�

ciaJizada em Ginástica RitmÍca e D.ancas pela Escola

Superior de E(luCBÇão Física do Rio Grnn.c!p, do Sul.

ÇOMUNJCi�ÇAO
Expresso Cresciumense S. A. TransP,9rtes, Agências

e Represlmtaciíes c()llIunica aQs seus distintos clientes

que,� o Rl'l1hüt· Jones Guilherme Neves,
.

desde o dia.
seis (6) de fevereiro, próximo passado não exerce ,mais
as junções de sctl agcnte ntjsta praça, não podendo
pois, reaiizar quaisquer negócios em nome desta Em

pt"êsa .

.João Alfredo Campos - Direto.. Comeftlial
3-4-65

Vemaguete DKW modêlo 64
1 a. Série (Chapa n. 49)

Faixa, bTanca, totalmente equipada � em estado
de "zero Km";

. conservadíssima. Somente, ii Vista ou :a

curto prazo, por preço de oea.sião,

Negóci� direto com O proprietário Sr. AlO'ljSio, à

Rua Anita Garibaldi, 35.
------------------------------------�--__,.------

LIRA TENIS CLUBE>
O LIRA TENIS CLUBE SABADO DE ALELUIA D�A' 11
DE ABRIL APRESENTARA' EM ELEGANTE SOIRÉE

LUXUOSO. SHOW REVISTA "NOITE DA CINDERELA

PROMOÇÃO DO CRONISTA SOCIAL CELSO PAMPLONA.

Reservas de mesas na Relojoaria Muller

,
.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
DOMINGO DE PASCôA

."
FESTA INFANTIL (denominada)

�, TAR.DE DO COELHINHO""; JN�CIO ;(1,8-'15 lIOE,AS.

••

termédío da Resc'ucáo no.

171 de 10 de d�éfi1t)!:O de

1964, com o objetivo rJ.e as

segurar ao povo em qual-

quer ponto do terr;' ,·.,�t.o na

cional, produtos ele censo

.Iídado prestigio terapêuti
co, com preço estabí'ízado.

OSVA�DO MELO'

SOCIEDADE PRÓ-DESENVOLVIMENTO DA TELE

VISAO _ Conforme fora amplamente divulgado pelos

jornais e rádios desta Capital e ainda de acôrdo com

, a minha promessa formal de noticiar o que acontesse

naquela reunião, cujo local foi o Clube 12 de Agôsto,
'reunião convocada para tratar-se. definitivamente do

trazer para Florianópolis' o "LINK" repetidor da TV

PIRATINI . de Porto Alegre: estiveram 'reunidos no, lo

cal ás 20 horas, a diretoria da SociedEuk Ptó-Desenv.ol-
I
vimento da. Televisão em Nossà Capital, acorrendo àque
la reunião m.áis de duzentas pessoas interessadas no

assunto. de forma a resolver-lo e que está empolgando
não só �s telespetadores desta Cidade com.o os dos mu..,'

lllClplOS visi.nhos, todos m.unidos de seus ,aparêlhos e

respectivas antena,s montadaS 110, compasso enervante

de espe'ra. Ficou resouvído. p'or unanimidade proceder
se com a passiveI rapidez a col�ta necessária para a

participação de Florianópolis no' "LINK" repeti�OT ela

TV "PIRATINI" de Porto Alegre, !!ujas instalaçoes p..

alcancaram Imbituba. Foi após a leitura da ata con�

cedid� a palavra aos presentes para esclárecimel'�to do

assunto. Houve diversos' oradores, e um debate sereno

em torno do assunto. Todas as perguntas feitas foram

'logo respondidas. A Diretorja. considerada provisória,
tornou-se efetiva por proposta do sr. Acari Silva, obten

do voto llnanime da assemb!_éia. POl: aclamação, foi eg-
. , .

)

colhido prura .ocupar o lugar de Secretár�o, (ca�go �ago"
o sr. Luiz Oscar de Carvalho, que aSSUll'l,lU de lmedlato .

A assemb1éia decorreu tiuiu ambien,te de camara

dragem e perf.eita comp'ree,tisão de' todos os presentes
Assim ficou definitiv�mente decidido, que breve

teremos a Repetidora trazendo para' esta Capital,_ a 'TV

"PIRATINI" de Porto Alegre:
\

Êste, o registro fiel' do, que se "'Passou na !reunião,

realizada dia 5 do corrente no Clube 12 de Agosto.

..

Prefira fl.tas de máquina de
esCl'.evc� ou calcu!iir fabri
cadas pc:!a E:3ul'rou,ghs. Qua-

-... !idade slclperior testada ·nos
laboratórios de grandes em·
présas: bancos e reparti
çces. Cadarço ultra-resis
tente c tinta de alta qUéI
,!idade dão longa durabilida-
de ás fitas, Burroughs. ni�

. tidez para muito tempo de.
.escrita. A Bkirroughs tam

bém coloca à SUÇl-disposi
ção outros· suprimentos.
todos de alta çategoría: bo

binas de papel simples ou

carbonadas. ,feltros, escõ
vas etc.
.

.......;
"

..

ri
�.J

•

. �'

Burrough" do Rl"asil lVláquinas Ltda.

,,1""""" .�
FLORJANÓPOl.lS: Rua Celso Bayma, 292

Teleiona: 2021 (recados)
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



: Cabelo
Barba

Cr$· 800,00
Cr$ 080...................

Oitenta' centavos, é quanto você paga por uma bar
ba usando o AFIADOR DE LAMINAS DE BARBEAR

TABU. Com uma só lâmina, faz-se de 60 a 80 barbas G

pode-se aproveitar as lâminas encostadas por falta de

corte.
Preço: 0'1'$ 2.400. cada
Para revendedores mantem preços especiais.

ORBE-PRESS (Praga) -

Antes da Segunda Guerra

Mundial já existiam estrei

tas relacões comerciais en

tre a Tcheco-Eslov:\quÚL e·

a India, mas somente nos

desenvol'Yimento traçados
por estes países criaram

Pi " r s tes países «ríararn

::li11C1i'_( e& ravurávets à pro

moção ele uma colaboração
econômica mais ampla. No

decênio 1951-1961, o inter

câmbio de mercadorias au

mentou em maís .
de 7 vê ..

zes

Enquanto entre 1940 'e'
1950, nas relações econôrní
cas iririo-Lchccas, predomí-

,

nava o· simples intercâmbio
de artizos de COl1&UlnO, no

último pé':'�cclo ÚS pr: n�·j.

pais produtos de 8·<PC,ti,8-

ção ],;:na a India constltu
em, em regra gerai. L'l má

quinas e o''; produtos da .n

dú.stría de eonstrucõvs 111e

cânícos. Em' lugar de des

taque nas exportações tche

cas írguram os tornecunen

tos (1e plánta de fào!ica

,completas, máquinas J:Cl.ia
a elaboração de metais,
máqu;nas agrícola.::; ':" tra

tores, instalaçõE)s lH.,·), cea

traés tpnn;eas e hidrCld,r.i ..

cas, maquina para a in

dústria de construçi.íe" ne··

cânicas. Em lugar 1e d�s

taque nas export2.ções tche
cas fi.gurarn os fOfPcciE:len
tos de planta de lá b:_'L::a

Peça-o pelo Reembolso Postal usando o' cupão abaí-
xo.

cupão 'para pedido

A
r. RAMOS LTDA.

C. Postal, 467
Florianópolis SC

Peço enviar-me pelo Reembolso Postal,' ( )
AFIADOR (ES) TABú o (S) qual (ais) pagarei quando
retirar do Correio.

'
.

N'onle
;� {J

. . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rua

Cidade
Estado

.............

'

',: ',' '.' .

Assinatura

VENDE-SE OU TROCA-SE "0 ESTADO'�

le;a� AssJne eUma casa de madeira com o respectivo terreno de
10 x 32 mts. sita à rua Dr. Fúlvio. Aduccino. 1227 (Ser
vidão ao lado dá FarmácÍa Doris) no Estreito 'por uma

na ilha e que fique perto do centro da cidade
Tratar na mesma. Divulgue

CASAS NA TRINDADE

Tres (3) casas novas de mg,deira, bem conservadas _ DESOCUPAÇÃO IME.

DIATA - por apenas 6 milhões (as tres) - Aceito oferta para cada casa em

particular - Ver ·na Rua Antônio C,lulos Ferreira 40 Bairro da Penitenciária _

, Trindade.

,

RUA WALDEMAR.OURIQUES _ 479 _ Bairro São João _ Capoeiras _ Casa
. de madeIra de Lei, dupla,. com frente de pedra, contendo: 3 quartos - 2 Sàlas _

cozinb,g, e instalações sanitárias, notando-se que a cozinha e instalação' sanitária
são de material e q'evestidas com azulejos. - Terreno medindo 10 x 60 metros -

todo murado, tendo ainda na parte de tras de casa um rancho de madeira.

I
CASA EM COQ1}EIROS.
Casa n.g, Rua Engenheiro Max de Souza n.o 740, de matedal com 2· salas dois

quartos e cozinha _ Preço de ocasião.
.

�

Rua São Cristovão _ Coqueiros _ Em Coqueiros um lote de terreno com

20 metros de frente e 10,50 de fundos n,8. ma São Cristóvão _ Bem perto da Tôr
re da Vá;rig _ Oportunidade ótima.

RUA MONSENHOR TOPP (centro)
..:.:. Próximo a rodovi!iria., casa com amplo Livin� (52m2) _ 3 quartos _ co

zinha _ banheiro completo e area de servicos. Area total construida 154m2 _ Oti
ma construção _ rua tranquila e próximo" de' todo o comercio, Terreno com 300
m2 .

.

lertas. Bom preço:

.- Casa no ceniro - Rua Conselheiro Ma·fra - Otimo ponto para come!'ClO
- Casa com Z qu..·utos -:- 3 salas - cozinha - banheiro e dispensa.

- Sooradó Comercial e ResidencIal bem. no centro - Rua Arcipreste' Paiva,
Na frenie do cine Ritz. No terreo Loja comercial f' <=!scritório, no alto ampla rS"

"ldência. Possue ainda amplo. pori'to para dep'ó;;itc..
_ Ru9. São Jorge n.o 51 -_ Centro -'- Casa de alvenaria com 2 s;Els - 2 ql�sq (

tos - Bal1,t'1eiro completo e cozinha_

._ Rua Bento úonçalve:; � travessa da Cunselhelro Ma!r& ._ Ceptro _' Casa
o::om 2 quarto� - 2 salas - cozinha e banheiro completo

Terreno .Am .ToinvjlJI> '._. N.o .�!'Irdim Colon Bairro Bol.\ VLRt1! O',lmo Ter

Oportunidades em Imóveis

TERRENO NO BOM ABRIGO
Area de 300m2 com 10m de frente. Próximo ao b3r da Praia de Bom Abri

gago a rua Itapema _ Quadra D _ Lote n,o 12.

TERRENO NO CENTDO.
Otima colocação _ terréno com 12m de frente por 42,GC de fundos na .Rua

ALVES de, BRITO.

APARTAMENTOS

/
0timos apartamentos em edüício recem construido ._ Alameda Adolfo Kon

der 27 - Proximo a Ponte Hercílio Luz. - Magnüica visão panoramica da baia
Stil - Apartamentos em diversos tam.<inhCJs - desde 1 quarto e sala até aparta·
menta ocupando todo o 'pavimento com 3 quartos _ 2 salas _ aquecimento elé
trlco e sacada em todo <:) lado da cidade Entrada a partir de 4.000.000 .. '\

- Na Rua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos ,�' demais depende
cias - Tôda c1 tijolos.

Pl:';ti�, çaqu:�ros .. -: casa dr ma.deil'a de_lei na praia da Saudade, Aceita o-
'">:':- �

II

i

completas, máquinas para
a dlaboração de metais,
máquinas agrícolâS" e tra

tores, instalações para cen

trais termícas e htdrclétrí

cas, maquiría para '1. indús
tria leve e de aumentacão

máquinas para a con-c-u

ção de estradas .etc,
No catálogo das expor ta

ções da India para a 'I'chc
co-zsíovácu'a figuram,' em .

primeiro' plano, ri" minéri
os e concentrados fer:",sm:
tecidos de juta, couros. for

ragens para -animais, se

mentes 'ole"ginosas, cacau,
café, especíarías, cha, ma

térias-primas para a in
dústria textil :

e 'produtoió:

Recenseamentc
fará radiografia
da população
Britânica,

seil1im�nufa t.uractos. taíações
'

pará, o equípa
menta da fáb!.'lc';1., orerecen sua marlorla peritos, com

sua maioria peritos, coro

com um Institntn d: inv

tígaçôes compl c to,
máquina de f rramenta
que permitirá r êste p:
consolidar as ])8,Sp8 ele se

.própr!o gÕ)2re!I;� mr m.o

.

Iím r'e se prOJ('t,lr pc.'L: I

mo industrial..

A Repúb;jC8. Socialista
Tche.ço':'Eslovac:t contribui,'
também, para ,J. realiza ção
do, plano de 'l:ldus�riali.za
ção da:. Indía. Além de, vá
rias l'ef·iÍ}arias· ele aeucar,
centrara elétrj(�as' e 'outros
benefícíos ..:1e inversão ror
necidos à �nc.ia :"'Jl' .nter
médio, da empresa pesada,
sobretudo ·'-W cDfi.trLlç:ão·
de uma .grand- fs..briea me

talurgíca na çidade, eh:
Ranchí, �� EsL.l.c.1.;J dl' Bi-

c.u, ualll'ocm, ampla
tência técnica.

ECONOMIA

Essa' fábriea de «oustru-

ÇÔtS mecânicas' será uma A margem cio. l> córdo a

rrcheco":EslOvaql1l:1 ocsequí
·ará..,o govarno j:i' Incih

. das maiores . do. mIl. 'Ich,
com a capaciclade de pro

dução anual de 145 DeOO

moldes de aço ele até 160

toneladas por peça /. cerca

de 70.000 toneladas ele Ii n..

i/otes forjados ele 100 tone

lactas cada um.

Os moldes e os Iíugotes
serão. utilizados por oi+ra

fábrica, que está construi
da com a ajuda soviética,
para ii produção ele má
ouinas pesadas e por uma

fábrica de máquinas de fel'
rarnentas pesadas que.a

REX·MARCAS E PA lENTES
Agente Oficial da PropdoL �

,)ndusíria I
Registro de marcas patentes de mve

ção nomes. comerciais; t.tulos de '2_ r 1
��

.mento insígnias frases de propaganda e P'?

cas de exportações.
•

'

Rua Tenente Silveira, 29 - 1. :-)',(1
Sala 3 ,-- 'Altos da Casa Nair - F O":'

nópol's Caixa Postal. 97 - FODt" 3

har. o .govêrr.o é!<i' Indj�
decidiu .em 19p5, .eonstruír
uma 'grande rríetálicas, e '1

truçêes ri1e�;;:1)jeflS'" t .'

a ron

concorrecía para. os proje-
tos e a c on s-t rlú câ.o .

da fábrica' fo i g' a n h a

pela emnr�'l'::L Jcl��c:i "'1 e-
.

rhlOoexp�t" .. De :lcôi··c!o com

o cont�?to a,:SEj!naclo' em ..

1958, a !'Tech.ll{y�Xl?ot" rcr
neée as'máquina s, e as ins

'Tv-.hsco-EsI-ováqui a
rá à Indía .

entrega

'Próximo à " , «idade de

estabeleceu-se;
'1",<,rlp Hlf'J,_uma colôuic ·de.
400 cidadãos tcnecos, r-"'1

-"'f� /

...,.- Detalhes ,considerados
essenciais a fim de facili
tar a Gtã Bretanha à n1a-

LONDf.-ES

nejar o seu
_ futuro :-:,�rao

obtidos em um !recensp'a
menta especial, que se efe

.

tuará no próximo ano.

O recenseamento, <;lu," te

rá lugar no dia 24 de ::tbr,n
de 1966, fornecerá dados es

tatíscQ concernentes ao

planificação' econômica, à

utilização da terra, à edu

cação e à prestação' de ser

viço� médicos. Proporcio
nará além disso, informa
ções da mais alta impor�.?n
cia acerca da magnitu(l-q e

estrutura da população,
por zonas, incluindo as ten
dêcias das migrações em

todo o país, a disponib'ilt:.!a
de e condições das resicl.êll
das, a cOl1).PQsição e distl'i
bulção da população tn
balhaclora, propriedadf;

�

e

emprêgo dos veículos moto- ,

rizaoos, assim como a pro
porc.§.o , 'por zonas, dos in-

. div:fdujJs portp.don18. dE\ ti'!; -

tulos universitários.
Os dados

-

fornecidos pe
lo� questionários serão con

siderados -como estritamel1
te confidenciais. Ainda que
as pessoas assinem os ques
tionários, os dados pel·ti-.
nentes serão tabulados con

fidencia}mente 'e as esta
tísticas compiladas ,não Cal'

terão deÚl.lhes de sua iden
tidade pessoal.
O primeiro recenseamen

to britânico foi feito·a 16"
anos e daí em diante, a C::l

da dez anos, com exceçã�'
de 1941, em virtude da
guerra.

Tcheco-Eslo-·.
váquia

-

e Américr
latina amplia'm,
r'elacões

,

Culturais
ORBE-PRESS (Praga) -

Em 25 de ri1arço, 'll'Il Pra

ga, re'1lizou.,.se a primeira
reupião de 1965, da seção
latino americana da Socie
dade 'para-Relações ,in te1'

nacionais.
Na oportunidade, o escd

tar tch€:co Norbert F'l.'yd,
presidente da aludida· se

ção, fêz uma ampla expo

sição sôbre . a viageu' q�!e
em companhia do poda
Lumir Civrny, re'l.'l1zou re

centemente pelo TJrl·lg'i..tai,
Brasil e Chile.
Falando' em' nO"']e de

ambos, destacou o conside

rável interesse dos países'
visitados em aumentar o in

tercâlmbio cultural ("(Jl11. ::t

'Tlcheco-'EslováqUlia. "Ta,r:tG
.

no Brasil como no Uruguai
e no Chile, a TcheC' �-E\;]:)

váCJ!uia tem muit0s an,i-

gos", disse.
•

A fim de corresponder �
éste interess(l, a seçuo Ia
tll10-americana da Soc:e
da,ia para Relacões Intet

nac.',onals resolveu a d,)tl;J.r

llma série de medida,,' C;:ln

cretús para impulsiofnr o

intercâmbio entre ÔSS�5

p8,.es e a Tcheco�EsToá-'

guia.

. sem ef1trada
sem:jurof;'
pelq preço de tabela

PELO FUNDO COOPERATIVO SIME\'ER

10% ENDI

NO LANCAME
DEPRESSA CO'NHECER

DO MOMENTO

AUTOMÓVEL

VENHA

o MELHO'R NEGÓCIO
ADQUIRIR o SEU

,
,

INSCRICÕE� E INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

I._M_.E_Y_E_R...I \ .

Rua Felipe Schmidt. 33

Fones: 31-09 e 25-76

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Orbe-Press - Dados pu- ja 1� por cada 1.000 habi- médicas, um quarto em cí- grandes divergências dentro 75.0 .aniversárío. O dia se ,

blícados pelo Departamento tantos, com idade acima de êncías socíaís ,
e um quartd de seus diversos setores. No iniciou com uma conterên-'

Central de Estatística, em 25 anos. Em 1930 êsse nüme mais em ciências exatas. Da ramo da. Indústria do pe-. cía pronunciada pelo '1)1'.
Haia, revelam que a popula- 1'0 era 23.500 ou seja, 6 por- quarta parte restante, 17% tróleo e carvao por exern- Van ·der Beugel, ex-secratá,
cão holandesa,' de acôrdo cada 1.00.0 habitantes. estudou teologia e 5% líte- . plo

.

(43;00); das índusfrías rio, de Estado e antigo dire-
com o Censo de 1960compre- Do total de 76 Ipi! gradua- ratura, Comparada .

.'10S anos químicas (29100) e da enge- tor 'el,']. KL:M:, sôbre o tema _
"-

endía 76.00 graduados, ou se- dos, cêrca de um quarto re- .anteríores, a porcentagem nharía elétrica (Í9100). Por "A' União Política Européia
ccbeu instrução em ciências relativa à teologia e à llte- outro .lado é muito. baixa e a Cooperação Atlântica"..'

ratura sofreu relativa que- na indústria da. construção Durante a tarde, professô-,da: Por outro lado houve (2;00), na da madeira, mo- res e assistentes' deram au- 1It.
sensível crescimento no nú- btlíarío, calçados c roupas la a cêroa de mil ex-alua-s "
mero de pessoas que se for- (e111 tôrno de 1100) cada).' inscritos pura o Dia da u- •
mam em ciências sociais ntversidade. A AssoCtaqão III!
(sobretudo economia) e - Universidade do Surinám Estudantil de Amste':dâm"
em grau menor - em ciên- possui U'Tl fundo ímoortan- •
das exatas, O Premier elo Surínan, te,' constituído de dinheiro •S1;, .J. A. Pengel, anunciou proveniente de várias ron
Entre outras coisas, o 'cen- que por ocasião do centena- teso mas .sobretudo ela ge-' ',.

'so serviu para revelar que rio do Parlamento do Surí- nerosídade do míüonário _.desde 1930 mudanças radí- nàm em maio de 1966, será Bernard van Leer. fabrican- .

cace,
.

em homenagem ao '.

. - ll!.cais se processaram na na- inaugurada a primeira Uni- tc\ de barr.is. (me financiou j.primeiro aniversário da tureza ocupacional dos estu versídade surínamesa, "1, construoão do restauran lil't
. Revolução. Promoção do . ,.dantes das uníversídades.

.

A Universidade compreen te estudantil de Amsterdam,
iiiPrefeito Municipal Sr. Moa Em 1930, por exemplo, 40°;0 dera faculdades de Medici- A maioria dos chaniados P '.

cyr Orige. .

dos formandos trabalhava

COLUNA DE IMBITUBA,
Manuel. i\larf;ins

r ANIVERSARIO DA

"REVOLUÇãONAíJJ:l ,IS NO PORTO

Cont.ín ua utrq_cad(\ 1.0

"Sylo Alvaro Oatâo", o na-
uma santa Míssa e al

gumas . palestras pela emís
sora local, foram as solení
dades realizadas 'nesta ci';

\'lo grego "Licurgus", Q

qual, está recebendo um

carregamento de 160 mil

sacos de farinha de man

díocu para portos extran-

geíros.
Enquanto Isso. a freta

ela OSN continua, 'agora
com maior número. de na-,

\ los, transportando o ca r

vào catnrínense para Vrtó
rla e Volta Red.onda

na, Direito. e Ciências
cíais.

ELEIÇõES REPEROUTEM
por conta própria; por vol
ta de 1947 a cifra tinha baí
xado para 29% e em 1960'

.atíngía apenas 25.%,
Cêrca de 1.200 sunmme

ses estudam atualmente na

Holanda. O Pl1emier de:?la
rou que, após n fundação
ela UniversIdade, não serão'

. mais roncedidas· bôlso,s na

Hol,'mela em faculdades a

nálogas às �xistentes no Sll
rinnm. Este ano· a Holanda
contribuirá com 75,000 fi')
rins suünames0s para 35

obras da T:Jniyers;dade;. com
135.000 em Ulf,G e com " ..

60,000 em lD;,í em total. de

A exemplo dos demais
'nruntcípíos brasileiros, no

tadamente naquelas em

cujos estados serão efetua-
.

das eleições para' governa
dor e prefeitos, em' ImbÍ
tuba também repercutiu fa;
voravelmente a mensagem
do Presidente da· República
'regulalnentando. eleiçÕes
para os onze estados da Fe

deração, cujos governan
tes terminarão 'seus man.

datas. em 31 de Janeiro
,próximo vindouro, ses,

PAROQUIA D.ffi .IMBlTUB,t\
Nota-se tam1Jém uma ten

dêricia à concentração ele

graduados nos serviços pú
blicos: 75% (contra 22% (lo
total da população com em

pl'êgo remunerado). O ôon
t�ário accmtec!3 na ma�oria'
dos ramos da inqústrj,q:
16% de graduados apenàs
trabalilam 'profissionalmen
te na indústria (contra 43%
do total da popUlação tra

ball'\'1dora); 0,3% na agrípul
tura e na pesca (contni, 11 0'0
do total) e 2,70 ° no comér
cio (col}tra 14,0 o ). A chama
da densidade da fôrça tra-

'Amstel'dalU

o Revmo. Pe. 'Itamar
Luiz da Costa permanece
fazendo distribuição de ali
mentos pam os pobres do

Município. Mais de 500 pes
soas nece-ssitadas estão re

cebendo, aos domingos, lei
te em pó, farinha de trigo
ól�o, vegetal, buigur (espé
cie d e trigo)

-

e
• fuba,. Esses

alimentos são recebidos por
intermédio da "Oharitas"
brasileira. São donativos
do povo norte americano,
c0ll1o parte do pragrama
"Aliança para o Progresso".

230 ruil üor;I.l1S sur.\aamen'

TELEVISAO r"tudantil lle.

Na ordem do dia em Im

bituba - televisão. E' que
estão sendo construídas
as torres receptoras, pro
x�midades do farol, no paI'
to de Imbituba. Várias ex

periências já foram feitas
captando-se a �magem. do,
TV-i'iratini da Capital
Gaucha. Os trabalhos de

construção das torrres. es

tão entregues ao Dr. New
ton Ootrin.

(istobalhadora ae'1q.êmica UITa vez Dor ano médicos,
jUl1stas. físico:; e outros uni
versH:ários que te�mu)aral11
semr estüdos em Amstel'
(13m voltam à veiha Univer
sklacle para tomar nOVs.!l101'!.
te lugar entre os "alu�.nni'! e

l:efrescar seus: ·co.nhecimen-·
tos. Dessa m,",nei.ra conser

vam o v�nculo- com, a Al;n'lB.
lVJ:atér, A Associaçãb ..Éstu;
·cl:.mtil de Amsterdam cele
brpu em fins de 1964, seu

é, o número de
.
graduados

por cada mil trabalhadores
remunerados) acusa por
centagens ' corresPorlclentes.
Essa densi.dao_e ac:'tdêmica
é mais baiY.a no setor agrí
cola (0..1,:00) e Hiais el.evaéa
no setor de servicos. públi
cos (4!l'OO). Na indústria to
mada globalmen"s, a Clensi
<:inde de gr;'iduaQos é bat'm

(5.6;00) e 'acompanhada pJ1'.

SOOIA.IS

Dia 28 de Março últiino
esteve de parabens nesta'

cidade, a Srta. Maria Gou
lart; dia 30, Srta. Alba Re
gina Horvath, 'filha do. Sr.
e Sra. (E�tália)

. Horvath
NoSsOS parabens e votos de
perene� venturas.

\

.

,

SRS.,
PAIS! '

o rendimento dos e�udos d& seu filho depende da boa visão,

Se seu fílho tem. �lgulIi problema visual, consulte imediatamÊmte
um especialista;

. Depois mande aviar a reéeita na ÓTICA SÇUSSEL.
. 'Na ÓTICA SCUSSEL alÓm da- facilidade na esc,olha e a· alta pre
cisão técni..::a, você conta. com o Crédi-Óculos SCUSSEL (óculos a

ctédito).
. ,

I

Por q1.1e peIdeI mais tempo?

PROTEJA A. VIsAo DE, SEU FILHO .!
\

. J

C R-E D.L'"

ÓCULOS

So- sâo mantidos pe-

,....

L.;jTA1�AU .comemO'ra.;l'..,U,

<.LHO di::;, desesscte próxímo,
r.a carn Lal míneíra

.

suas.
,Bo':'.flS -õe Ouro, 0$. r.ligní.'l,si
mo' p�,;s do DI;'. P.,enato

Costa. que _;Jar.a lá 'segue

n,;0ll1panl1acto de sua' .fa-
· mü!a. O Dê-sembargador
Fru.r:.c!sCO de Paula FerreI �

ra e costa Jr; ilustre nia

gístrado mlneíro," receberá
.

jU,S7.(1. e síaníftcatíva horne

nngem pela ocasião,

ACABO de receber CQl1-

�vite do Sr. e Sra. Joao' B'a-
.

tista Bonassis e ,<a Senh()�a

Anastacia ApóstolO,' para t)

cas8.mento de seus filh.)s

VERA e NICOLAU, que �e

,rá realizado no. pró:xhno
cUa primeiro. de maio. .

às

onze horas na Igreja Orto
doxa São Ntcrolau. AP0'3- o

·

ato relig'ioso os coüvid<tdos
serão recepcionados na 'rE:
sid€mcia dos' pais da 11l)iva.

OS Di;;i.rios Associados d'J

Paraná, progranlull a festa
de Miss Paraná. 196\5,

.

na
'cidade' de Londrina, 110 41-
Üino sábado ele maio. ét'mn
elo inúmeras" cand'i::h ';as
'disüutarão o título da lT.ats

.

,
.

bela pa'ranaense.
.. ';t_'-

"

LOGO à tarde � S'Cl1bor:1
'E(speridi�o (Elza) Arrum',
em suá residência. recel?cio-
nará 'Para

\ -um

·"lunchi, ..

1'-, .'·,o,-a�'n'l, »oís a 'alimenta
rão da [uventude, estudan
til 'é geralmente considera
da ob.r'ip;qr:ão estatal, Com
ereito. a dotacão maior do

orçamento holandês. desti·
no'-se h mstrw:;ão. E:ntretan-. •to U'l')q· hô.1s1 universitá·'

"

1 "dOOfl' •1')'1 asrenae a 0 __ ... .onns,
quantia insuficiente par,!],.nue um estudante estuae
T"ln·2chmente. Assi.m sendo, •

-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Dr. Romme e o Sr. Van der •
,1.3epge.1 já mencionado. O'

I Pres�deDte da Associa<;ão é ..
o Din;}tor do Banco' cIe lIo •
lauda, Dr. Heltrop .. 'Graças III
ao ,<1pôio de 'Seus an�igos a-' ,.
lunos, a Associação Estu-'
·dantil de Amst�rdatn pode ...
continuar com stia o1>1ra. a' JIII

ciência a serviço da ciênp.ia.•.
o aéadêmico par,lJ; a maior',glória 'Cie sua academia.

•
•
•
•
•

; .
Fone. 3�36, �
11 h8. ...

•
•
.�
-

Fone' 3-135' •
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
,
f
•

e'11)1[1T'(1 fundada com o fim

(t.') fimmciar a construção
ele úma saIa de aubs, a fa
mosa Oudemanspoort, a As

sociaGão _ envoluiu' até se'
transformar em úma ol'ga
ni:::;!JGão permanente que
suhvenci.on.a !1 compra de
livros, financia vIagens ne-

cessári[1,"J ao aperfolçoamen
to de estudos mi preparaçãÇl
de teses, etc. Entre seus

. membros contam-se . vári"s
nomes conhecidos: O Micls
tro do E�terior J. Lun�; o

Minish'o d<'.J .Justiça Scholte;
o Ueler parlamentaristA do
Parti.do PiJPular Católico

. CINEMAS
Cli:�'11JÜJ

Jàv Jose

às 3 e
.

t

Terence' Morgan
Yoko Tani em,

'CAMINHO PARÁ A

VIOLÊNOIA
Censura: até 18 an03

Ritz

às 5 e :1 hs.
'

Peter Sellers
Richard Attenbol'Q/Ugh

e111

ABSbIlUTAMENTE'
ERRADO ..

Censura: até 5 anos

T{.OX,V
às4e.8hs

Dean Martin
Lámi. Turner

- mvr
... E ELA TOPOU A

PARADA
PanaVision T'3cnícolor

CensW'a até 5 anos,

nA nn'/ \I-

CINE GLORIA
US 5 e 8 hs.

Tom Poston
Janet:te Scott

---' em -

A VELHA CASA
ASSOMBR.�DA .

Censura 'até " aos

CINE IMPERIO

NA "phl'j.cap"; b. �.ml�·a.n
te Carlos da Sllveir3; car':'
neiro idealiza4or- .

clà Ehd
clopédia de santa.: Cá.tàri
na, quê veiá t�á:tá:t: de, aS
suntos ,ligados .a ,I'rri1�rida
de N. Sra. das Vltótias.

CRIANÇAS Ditam li Mo

da, é a promoção que ". as

Senhoras da Casa :ia Ami
zade dos Rotarianos d) És·
treito vão pronlover P�Xj-
1'20 sábado no Clube. {j. de
Janeiro, às dezessete. .hb
ras, que marcará' o segU!l
do chá da Simpatiâ". A
renda é pró confecção de
enxovais va'ra' recél1l-nas-'
cidos' às mães pobres, 12·,,10
transcurso do Diá das Mães
Os interessados pod!:'rão
telefonar pata 530g
6337.

\,

O OLUBE das .S0l'outl
mistas em atividad,es pa
ra o elegante chá q\ie vai

promover 110 próximo dia
.vinte e quatro 110- Lir;1
T, .c" às dezesseis bOTas

· com o desfile das fahridsias
d.o Baile Municipal de
1965 Pa,ssistas das Es'!olns
de. Santba vão dar "show".
A.renda do esperado acon

tecimento é pró obras 80-'

cia1s.

>.

RETORNOU da Guana
bara o Magüífico Reitor -
Professor João Dav:id Ferrei'
1'9· Lima.

,:.,

Fone 629' J!
às 8 hs: �.

TOTO' ,.

..
•
,
•
-
•
-
,
-

em

T�ho', EVA E O PINOEL
PROIBIDO

C�O�Cl1l'q' até 14 anos.

CINE RAJA
(SAO

HOJg na Cídàde . te Bu

rúenau, o Sr, Ary .\3uCl'i,;;:r,
f'l'c:,iciente c'o B a J� e o

R.D,E.�, tará uma conte
rêucía sobre

.

o problcm.,
Iinanceírç nacíonal, na As-·

sociação comercial e '::n

dustrial de Blumenau.

PATIM de Rodas,.

'.

interessante promoção 0')(:

vai exírear .no próximo era'
.. vinte. e dois no. Gin:lc:i.0

Charles l';.rorit��, Periq:,Üt,os
, .em.. Revistas, é o "S':lÜW"

I. Çille ,vem �\e r:;;ãp Paul�,

às 8 hs.
Geraldo d'El Rey

Teresa Rachel
8111 '-'-

DEUS E O DIABO NA

A SRA.: DRA. Ia,1'a
ceti Ammon, vai colaborar

com o Jornal da Sociedade
Radar na Sociedade, cem

uma Ooluna, comentando
assuntos de odontOlogia.

ATENDENDO um C,)1l

vite da Faculdade de Ciên

cias Econômicas de Blu

menau, o Dr. Júlio Zad-cz

ny, ontem no Auditório d�l

AssocÍI.:!,ção Comercial da

quela Cidade fez uma im

portante conferência' '3cCJ.·c
o Plano 'Energético rIe Sall-.
Catarina, de�envolvido

'

.'10

a tiiãl aôv'erno 'do Está in.
, ,

O OOSTuREIRO Len

zi, confeccionando elegante
tnodêlo para a Senhora !fi
ce T01'l'(ls, que ontell1 \':a

jou para a .Guanabara. a

companhada de seu tSpO
so Almirante Aureo Dantas
Torres.

O RECO:-RECO, peça de

Cartaz ii1ter�acional, que
marcará· extreia· no Teutro
AÍvaro de Oarvalho, prúii·
mo dia vinte e três, com·

. Cleyde )'aconis e Wahllúr

Chagas, 'que estão vibran
do a platéia gauçha no

Teatro Leopoldina.

NO DOMINGO .de Pa�)
côa o Olube Dôze,de Ai?;ôs-

\

to vai recepcionar: a U2ij4
zada com festa infa:nti�.

A JOVÉM guarda blu-
menauense no próximo dia
dezessete estará presente
11a festa de quinze anos da
graciósa menina moçs. Su
zana. Maria Buerger, "illm
do elegante

.

casal Ama
'Buerg·er.

�'

COMENTA-SE que .111i4ito
bre"e as organizações Oa1'

los Hoepcke S.A., vai inm:

gurar na rua Felipe Seh

'midt, uma moderna bo..ti

que que, apresentara uma
.

finíssima
_ exposIção de ar

tigos para pessôas <;le ")o;n
gósto.

TERRA DO SOL

Qensura até 18 anos

.�

- DESDE terça-feira ria

"Ilhacap", o Secretário de

Educação. Dep. Lauro Lo

cks, que retornou de Br ..t

sília. onCle participou ,dC
import.ante conclave pro
movido pelo Ministério de

Educação..

h.
....._-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



i. "':_'Com tensão de là2 KV, 250 quílõrnetros ué "o.HJ)h�H�n-
'. '.. , I

,
. to;

,

Cumprindo dispositivos legais e estatutaric, damos a'_,'�. _- Com tensão de 66 KV, 381 quilômetros de extensão:
conhecer o balanço geral. ai:l. Companhia, encerrado ern 31 ..... -:-' Com tensão íníeríor ,I'!- 66 KV, '324 qui1ômetlo�; t,

' 1

de dezembro de,1.964, bem como a conta de '''-lUcros e per c): - SUB-ESTAÇÕE�:

("a�'� o, parecer do Conselho Fiscal e o parecer (,\08 audít 1. Sub-estação de Joaçaba, com 12,5 MlVA, situada no

1"8,<; P[';�e Wat.crhouse F'eat & co., relativos ao� "citados do- município de Herval do Oeste;, 1 � - INEXIGiVEL

cumeatos. d): - DISTR�UIÇAO:;;... lO r: C�U'ITAL

,I JU1!5amOS- necessário destacar diversos f<:ltos ocorridos No que diz respeito à distribuição, dívérsas obras roram 10.2 - Ações Subscritas . ',' , , \.

duram0 o exercicio Iindo, todos estreltàmente ligados à concluídase outras iniciadas, o, que proporcionou a díver- 11 - HESERVAS

expansão da CELESC, dentro do ,programa de trabalho que sas cidades uma Iluminação eficiente e moderna. 11.0 - Reserva para Depreciação ; , ; .

,
nos fei confiado' por S., Excia. o Sr. ,Governador do Estado: No setor administrativo, os trabalhos se desenvolveram 11.2 - Reserva .para Reversão ,

,

....•...•.•.•

OBRAS CONCLUIDAS: - Tivemos concluidas, em 1964, as a contento. O capital da Companhia elevou-se de Cr$ 11.3 - Reserva, para' Amorcização dos Ajustamentvs de Aquís oes

_ seguintes Obras: 3,091.700.000 em 1963, para Cr$ 5.533;476.000 em 1964. Quan· de Bens e Instalações .

a) _ GERAÇAO to ao investimento, incluir40 as obras em andamento L e 11.9 - Outras Reservas : : ..• ; ..••.........

1. _ 2.a etapa da usina Palmeiras, com 11.000 KVA; a1moxarüado, aumentou de Cr$ 5.571.075.731 em 1963, ,para .11.10' _ Fundo de Indenizações Trabalhistas .: .

2. - Usina Garcia 'I, com 1�.000 �VA; Cr$ 11.005.229.273 em 1964.
'

- Telefone , .. � .' �
'

.

�. _ 4.,<1 unidade da usinaCaveiras, com 1800 KVA; O' resultado do exercíclo, à disposição da Assemblé'a _ Fundo de Reservá Legal .

11) _ LINHAS DE TRANSMISSÃO:- Geral, aponta um total de Cr$ 546.835.173, Inclusive os ju-

1: _ TUbaruo-Lajes-Joaçaba, tensão 132 KV, terminado o ros legais sõbre os investimentos realizados com capital 3

trecho até Lajes, com 170 quilômetros de extensão; próprio.' Curto Prazo

2. - 'UsL"1a Garcia-Florianópolis, com 43,5 quilômetros e \ Esta Diretoria fará publicar relstórío p-rmen-rívado 30 - CONTAS A PAGAR

tensão de 66 KV; de tôdas as suas atividades durante o exercíc'o de 1964.

3. - Usina Caveiras - Lages, com 15 quilômetros e tensão Poderão pela mesmo retatõrío os srs., ac'o",istas a=re-

de 22 KV; cíar o trabalho que vem sendo d 'senvt:>lvido p-la Emnrê"'a.

e) _ SUB-ESTAÇõES:- A Diretoria coloca-se à díspos'ção d"'s, '"e"lp.ores flCtO-,

l. - Sub-estação de Lajes, com 12,5 MVA, tensão 132/69/22 nístas para quaisquer ,esclareciinent:s jul_:.ados necessãríos. 31 - OBRIGAÇÕES

KV e que servirá pa ra transformar e distribuir a energia
31 - Obrigações a Pagar '"

.

a 'ser gerada pela SOTELCA; , Florianópolis, 31 de dezembro de 1964: 31.0 - Duplicatas ','"
.

OBRAS EM ANDAMENTO: -- Em. andamento e com tér

mino previsto para o próximo exercícío,' ou seja 1965, rela

cionamos as seguintes:
.a): - GERAÇÃO

1. - .2a etapa da usina "CELSO RAMOS", com 3.600 KVA;,
2. - Usina "Pery", com a potência inicial de 1.750 KVA

(Final de 5.250 KVA);
3. - Usina "Santa Cruz", potência de 3.000 'KVA;

,

b): _' LINHAS DE TRANSMISSAO:-

entrais
banhores,. acionistas:

tétricas atar.ina
'I

,1- ,
" '

i<
••

Relató'rio da Diretoria
.6aJ.anço Geral realizado em 31 de desembm de 1964

PAS_SIVO

� EXlGfVEL

30.0 - Geral •••••••••••••••••••••• 0'0
••••••••••••••••••••••••••••••

,�0.1 - Fornecedores '
' ;'. . . . . . . . . . . ..

"' ,
.

30.2 � Companhias Assocíadas

31.1 - Promissórias
;

••• 0.0
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dr. JULIO H. ZADF,OZNY - PPEC1TDE'''TE

HERMELINO LARGURA - DIRETOR-COMEROIAL , 34 - DIVIDENDOS DECLARADOS '.' , .

- JUROS EM CUR);�OC ., ., ,
.

- OUTROS' CRÉDITOS CORRENTES .

36

Dr.WILMAR DALLANHOL _ DIRET.OR FINANCEIRO 37

Eng.o KARL RISCHBIETER _ DIRETOR-TÉCNICO

Longo Prazo

Eng.o r..ULAN MILAOH - DIRErOR DE OPERI\ÇÕES, 39 - DIVERSAS DíVIDAS A LONGO PRAZO

'- 39.0 -. ,HipoteC9.s :-

39.1 - Obrigações :
.

Balanço geral realizado em 31 de dezembro de 1964

ATIVO

:2 - IMOBILIZADO

20 � BENS E INSTALAÇÕES, EM SERVIÇO
20.0 - Fixo Intangível '

' '

..

20.1 - Instalações p,'l.ra Produção _ Motores Hidráulicos .

20.2 - Instalações' para Produção .:_ Motores a Vapor .

20.3 - Instalações para Produção _ Motores de Combustão Interna

20.4 - Instalações' de Transmissão " : .

20.5 - Instalações de Dístríbüíção .

20.6 _ Insm!:,ões de Distribuição - Consumidores .

20.7 - Instalações em Geral -: .

\

26 _ BENS E INSTALAÇõES EM PROCESSO DE

, RECLASSIFICAÇÃO

26.0 "7' Fixo Intangível .

26.1 - Instalações para Produção - Motores Hídráulícoc '. : :. ,

26.3 - Instalações para Produção - Motores de Combustão Interna .

_26.4 _ Instalações de Transmíssâo _
.

26.5 - Instalações de Distríbuíção , . . . . . . . . . . .. . .

26.6 .;;,;:. Jnstalações de Dis�:�b��o -::-:Cosumidores '" .....•.•..

.26.7 +. Instalações em Geral ; '.' .

21 ..!.;. OUTROS BENS E INSTALAÇõES

24 - BENS E, INSTALAÇÕES ARRENDADOS A OUTROS

24:3 _ Instalações para Produção _ Motores de Cobustão Interna

24.4 - Instaraçoes de Transmíssão .

25 - BENS E INSTA�ÇÕES PARA USO FUTURO

25.1 _ Instalações para Produção - Motores Hidráulicos .

25.3 ;_ rnstaiaçoes par,a Produçao _ Motores de uomcustão Interna .

27 - BENS E INSTALAÇõES EM OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

29 _ CORREÇÕES MONETÁRIAS

f - DISPONíVEL
,

40 ..:.... CAIXA ....................................................
,
..

41 -"- l:s.t:l.!�cos ,
'

','
'

.. , . . . . . . .. . .

42 _ Dl;:;rVJ.'lÍVEL 'VINCULADO .

\

6 _ REALIZAVEL _ CURTO PRAZO
60 - CONTAS A' RECEBER
60.0 _ Exercício Anterior

; ,
.

60.! - .h;xerclClO Conellée .

60.2 - Contas a Receber - Telefone '

.. : .

61 - OBRIGAÇõES E EMPRÉSTIMOS A RECEBER

61.1 - Companhias Assodadas ,

'

'1' .:
••••

61.2 - Obrigações 8- Receber ,.: .,
.....•

62 -:- DEVEDORES DIVERSOS'

62.0 - Juros e Dividendos a Receber .

62.1 - Devedores Diversos ,
.

62.3 - Outros Ativos Co�rentes .

63 _ ORDENS ,E CHEQUES A' RECEBER

64 - DEPÓSITOS ESPECIAIS OU CAUÇÃO ...............•....•.

65 _.ALlViUXAttU'A!JU •••• °0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • �

66 - CAPITAL A- :tt�ALIZAR - AÇÕES .

68 - TíTULOS DE RENDA ..........•.............................

5 - PENDENTE

60 _;, DÉBITOS EM SUSPENSO ' \ "

52 _;; UBl"tAS' E SERVIÇOS EM ANDÃM:E·NTO
..

··········:::: :.� : : :
56 - CAUÇAO DE CU1\(;:;l1MIDURES

,

'

........•........

o - COfVIPENSAÇAO. ••• ••••••••••••••••••• 0 ••••••••
•

•••••••

f'

TOTAL DO ATIVO .....•......:..... ..... Cr$
,

6.9!:iI .237.903

21.171.330.876

"

Dr. Júlio R Zadro�y - Diretor Presidente
Hermelíno Largura - ''9ir�to'r .Oomercíál. .�.

" ,

Dr. Wilmar Dnllanhol - riltetor Fin néeiro
'

Dr. Karl Rischbieter -,Diretor Técnico
D�. Oscar Pereira' - E;cono�ista - Reg. 'CREP 4"R. - 616
Nagib Ascendiq:3 de Fa.�, - 7'éçnico '. em Corra 'i irtai-Ul,: J:

,

'Reg. CRC._ SC n> 2.7&5'..
'

996.393
1.288.332.7'11

522.576.610

240.576.490
765.371.073
602.399.503

146.010.62,7'
479.499.434

5 - PENDENTE
51 - CRÉDITOS EM SUSPENSO

51.0 _ Recebimentos a. Indentificar .

51.1
-

- Contas Recebidas Adiantadamente .

51.3 - Outros Créditos Diferidos ...............................•..

51.4 - Sa1do à' Dísposíçâo da Assembléia' ....•.
'

.

4.045.762.901

53 - AUXíLIOS PARA CONSTRUÇÕES
53.1 .- Contribuições .. ; ',' . : , .

53.2 - Doações '

, .

53:3 - Depósito dos Assinantes de Telefone , .

1.129.470
38.064.422

850.0ul
14.072:752
3�.280.425
6.946.002
3.568.996

55 _ DEPÓSITO DE _CONSUMIDORES .

57, - ADIA:.NTAMENTOS POR CONTA DE AUMENTO DO GAPIT�
57,0 - Gcvêrno do Estado .

67.1 - Cepcan .

57.5 -:- Prefettura Municipal de Videlra. : ,'
.

57.6 - Secret.'l::"ia dos Negócios do Oeste . . . . .

Lo. Preféitura de Joinville ','
; .

'i'l' 101:9l2.'218
� .c,

,.

{} .L�I"\�q"'El\I��}\Ç.fiO" , -, _. � � � : .

-CdNTAS DE RERULADO

90 - LUCROS E PERDAS ; .

1.021.500
.

.

TOTAL po PASSIVO.: .

Florianópolis,' 31 de dezembro de 1964

, I
7.091.865
2.467.000 9.558.855

'\..

2l-:i356
853.266' 874.622

81.284.753

360.liOO.000 4.600.414.873

DÉRITO

43.0�0.158
147.711.020
18.221.6119

,

90.01 - DESPESAS DE EXPLORAÇAO ; , . ._. _ .

, '90.1 - DEDUGÕES A RENDA BRUTA, DE EXPLORAÇA'-O'
.

208.992.8'17 .'
,

VO.10 - IMPOSTOS E TAXAS .- " .- .

l}O.l1 _ QUOTA' DE DEPRECIAÇÃO : '

:�:;� = �������EE::::!A�:G:�PLORAÇÃO ó. �

............................

90.3. - DEDUÇÕES À REND.t\_ 'LíQUIDA :.......•
SALDO .A DISPO�IÇÃO DA ASSEMBLÉiA GERAL .

26.111.687
724.940.641
11.663.643 762.715.971

145.444.782
700.067

CRÉDITO
- RENDA ,BRUTA DE .EXPLORAÇÃO .

- RENDA.ElXTRANHA -4 E:XPLORAÇÃO ;
_: .

- JUROS DEBITADOS A CONSTRUÇÃO '_ ; .

90. - DIVERSOS CRÉDITOS A LUCROS E .PERDAS ..............

SALDO DO EXERCfCIO ANTERIOR
.

90.0

90.2

7.475.�OO
73.919.8i3

371.276.184

90.2

452.671.15'1

247.348.781

6.168.514
I

106.491
-:- 559�046.tl46'

277.214.17F'
2.451.416.884

Hermelinó Largura _ Diretor Comercial,

Oro Júlio H. Zadrozny - Diretor Presidente

Dr. Wilmar �allanhol _ Diretor Financeiro

',o Dr. Karl Rischbieter - Diretor Técnico

Dr."Oscar Pereirn _ Economista Reg. CREP - 4'R. :_ 616

700.770:!:);;1

0.205.767.454

12.729.954 ti.919.268.339

•

.'

"

,

I

5.533.476.0\10

337.369.878

24.515.607

19.194043
58.468.639
10.230000

971.822

60.253.540 6.044.479.5:M1511.003.529

44,771,2'�6
79.040 -,�94

162.212.767 286.024.387

500.000
46.108.'335

305.585.2:.i0 352.193.8J5

286.344,0',19

916"
1.531.394.6.30

2.455.!i57.927

650.119.413
38.380.243 688.499.6'í6 3.144.457583

71.861
5.�99.5"il

827.!'i21IH5
. 3.538.1'75 836.533.423

2.2372'i2,133

21.971.2;!7
163.222.6::l3 2.422.445.983

17.818.594

267.110.300
719.977::1'/5

77')00

180 ')()f) I :)0

358,013 I.l(i7.522.5tl8 4.444.320.588

",,-

6:Wl.�37.903

54G.b85.173
';rotaI Cr$ Cr$ 21.171.330.876

� \
-\- ....

;.'. ',
.... '.

�.

\
,-

•

!',

�.325.694.822

42.455.446
. 147.362.5/8

,

3.515.!;i12.846
'r.

62..ulO.763
42. "933.2'i7

288';930.:338
54�.835.173

,_.:.:_---

Total .}} ....Cr$

,-

"

f:i' '

' "1·
"

3.997.119.598
146.681.649
292.'987.909
19A88.0:Jl

"

p45.3:.i0

,Total ..... :' .ç:r$ ".4.456.822.597

"

F

/

Nagib Ascendino de Faria _ TéC'n'co em GOJ"lt' bi"Va1e

Reg. ORC - SC nO 2.755 /

Dr. Júlio H. 'Zadrozny - Diretor Presidente
Sr. Hermelino Largura - Diretor Comercial

, Dr. Wilmar Dallanhol - Diretor' Financeiro
Dr. Karl Rischbieter - Diret�r Técnico

Dr. Oscar Pereira - Economista - Reg. CREP - 4,R. - 616

,
em perfeita, oreiem, ,e 5}0 de parecer

'�A�C�R DO CONSELHO FISC� retOrIa durante '"i:i re:fétído' exeréício se:am
Os abaIXO!'assmados, membros � do Conselho Fiscal pela' pr�xj:I1i!a "�embfé� geral, ordinária

da Centra:s El.é�ri.cas de Santa �ta�HlaS(A. CEL�C," d� Oln.ESO.' "

'.

'

.'

'.

dando cumprimento as dispOSições 1egais
.

e estatutfo.nas,
'

'

procederam ao eY_ame do Balanço Geral e Demonstra.:.

,ção c'a, conta "�ÚGros e. 'Perdas", relativos ao exercício
fÜ1do em "'). qe d�lJ'eh1bro a teúdo ah�da verifi-
cada' os respacti\'os'

".

e lLv'rbS ·'a611a'l"am: ,. tudo/';; "�,o
o

" -,
- "� (,L �. ;-'f'��":> '"�,o l�.1 :'.�: :,(, \;r.'

'

.

-I
""li;

:·�-.I_�.;�':.�r,,;,

I,

Nag-ib Ascendino de :Faria - Técnico em Cont�b'1'ldade
Reg. CRC-SC nO 2.755

,

,

-, _iJ,.';; .; ......./,

.:'>1 ..

,-

,.
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fj

rio

de . Sessões
.

da (EPAL
Com um temário que mente para sua íntegração reunião passará em revista menta industrial e. tomará alcançados no' campo da

inclui um profundo exame econômica e seu. comércto os processos de aesellvclvi- conhecünento dos processos planificação, e das atívída-

dos problemas que nizem inter-regional e interna- der, que; em tal sentido, cle-
respeito ao desenvolvíníen- cional, é de se. prever a

UII- N ,---
'&"". I'

senvolve o Instituto Latino- '

-

.

Como a Oonferêncla da s

'. �:IE�crr�:�n:'dI:������ �::��:�.�!:�:���v:�,:��;�� l .•
' ImIS O IC Ias.. �:��:�� :eso�i:�ificação :����� �n�:':en�!��ml��;'JJ�

.. realizáda
,
em

_

Genebra, de
melro: período de sessões na

. êles ministros d,e eC0�0:nia .. ,.

_

FOR.'l'ALEL.A - De. 19 a 26 deste- fies
Cidade. do MéXiCO, '\0 '1€- cos países Iatínoamerí.ia- ,

, .: '.
. . \ �

.
A integração Março a Juilho de lf,64, re·-

correr de 6 a 18 de lVIaio. n.os. sera' 'realizado na. capítal.: Cearense o Con-
.

. presenta um novo ponto de
. !>artida para o futuro da

próximo, greSSQ tribunais de contas. Noticiais de São Com uma Clara ccnscísn- economia mundial, e'c por-
A reunião da CEPAL és- . "

.-

.

Tema" de' Estu'do'" P 1 'dl'zom quu delegação 'paulist s
' las eIa'(ia 'Importâncíav da. ih- tanto, das economias lati-

tava anterlormen+s �·ogy-a.-, 'C

"
au:o .

\.> . '.''''
.

.' '. ' _a era n' .' .

tegração 'econômica. puta á
.

rioarnertcanas, -a reunião
.mada para São Domingo, ,mais numerosas devendo ser integrada p Jr Amérlca.·Latina, c a CE'PAL da CEPAL 'ocupar-se-a tam
mas as autorída "es domí- O .XI, Per.odo de .Sessões

-

26
.

.

t··'·'
.

,

.

'pess'oas
.

apresen 'ara no Méxi-co um bém no México de 'lois do-
nicanas, ante a aprcx1:na-' ela CEPAL·· analisará 'os "; '. '., '.' .'

estudo que eompreénde os eumentos que dizem res-
ção do período eleitoral, de princípais . ratos- da. ac )lYI-. . . :. SANTOS O juiz Antônio Ferreira êlementos, bástccs que de- . peito à política comereial
clíriararn de sua condicão mia ·]at.in·ouméticana; 1'e- -.

,

'" Ventra da' 'Co' d "'S t denou m verão ser' considerados na- 'latínoamertcana: o Infcr-
de país' sede. A CEPáL:1,- gístrados desde a re1uniao' .'

. . '. m�,rca e· aI,l .as, ·con enou u ' -

..., .. . .

d
.

d'
. .. .Ó: , . ta tornar possivel :. s,='me- 'me· da reunião do Com�te'

certou, ertão, o amável 010- de' Mar � deI Plat.ar que em Ó a ão a escrever 5'0·0 vezes-a frase'. "DEVO·' ..

, lhante meta. O .estüdo in-' de Comércío
. da c.E.PAL.'(recimento do govêrno me- Maio de 1�03 traçou' o

'

es- .

ACM'A:.'. R E ··,·RESPEI··TA''R A N'O'SSA.·· BA"ND'E'I-···' "
.

"

. cluí -fórmulas .pá:r:t dinamí- realizada. em Novembro de
xícano para serv'r COi'!\o' bôço da política comercial .

país anfitrião do XI Pecío- 'da 'região. 'Consldenirã, tam RA NACIONAL".
zar a íntegraçã-i, assinala 1,964, em SantIago 2. o Bs-

. as instit�ii;ões que
._ devem tudo. apresentado J. . esta

do de Sessões, bém as 'perspectívas e pre-
..

at'0'
. . .

p'
..

b
','

.

I
., .

. .'. .

.:
_ - .' ,ara rece er retoqu.

.es o tama- · ser .críadas e.'e51)l)ça: as A- reuníão, sob o título' . "A
Como as deliberações da ocupações da Améríca La-' -' .

.

.',

d
.

bl d
nhas da;; pOlíti,ca dê' !}�ver- Conferência das t-!acões

CEPAL serão adotadas ·'l.um .tína no' que-. d!'1: respeito à' .ta.t.y'... ·.SU.·.S.pen . e.u a. pU ícaçã.O· .o.' programa " -
..... . ".

. . .
- soes que � a int�gra;j9,:>' �'e- Unidas sôpre' CÓmél'cio e

momentD �de exce'pclo'1al 'produção 1:e· matérias' �ii�>' d f" l'd .. 'd X' d p','. '8"
.

r ' .,. .

.

. O ,o leIa 'a VIsIta ó a a .' eri:La ao. ra- .quer. Ao'· apres':)nta:(" . �Fote Desenvolvime'nto! Análise
importâncüi para a Acné- mas e elaboração de 'pro- -

t d
. c

CE'
, .' . . . '.

. . . . . .. ... "1'
' es u o, ·a'·

.
PAr. conside- de. seus r.esu

..

ltados e .pers-
rica Latina, � especlfrca- dutos manufat'UraJos. A SI. -'

rou que; embora a. realIza-
.

pectivas para a A�lé :i:.-a
ção e '0 imp'l:sionanwntlJ LatIna"' ..
dos movimentos' de inteoTa-
ção dependam cir. deci;õf;S
políticas dos g,)V(�: \' S, a

pesqujsa e o '€"lttl.do téchko
constituem uma base ;n
dispensável· para a ado��ã.o
das de�isões polí�icas

,-

importância ao. tema do
desenvolvtmento. industri-

.

al não 'apenas porque ser

virá de preparação para o

símposlo regíonal sobre

industrializacão, como por

(que tal desenvolvímento é
uma das . �olas. principais
do processo de integração.
econômica da região.

.

A respeito haverá' dois
documentos como: base- pa
ra as deliberàçÕes... Um

. que analisa a experíência
da Américá Latina em ma

téria de industrtalíaação. O
outro que' íresume o : grau
de' conhecímento.. a que ';e

chegou, através de estu.l: s

setoriais, 1,10' que se refere
aos problemas fi. perspecí.í
vas dos ,principais' setores
da indústria.... ,

No trabarho sêbre o pro

,cesso de. iÍl-du'st;�.ialização se
.

examina,.:::( evolúçào hist·j
rica 'do setor :rriànúfaturei-
1'0; são apreciados os pw
blemas da indústria � a

politica adotada em. diver

sÇ>s paí!1es; calcula-se as

perspectiva� de cresc;men-
ta e oferece-se fórmulas'

para. atender às exigenc�a"
da Dava etapa de pro�e8so
de industrialização.

o segundo' trabalho estu

'da a atual situação e os

problemas de cada setor

manutatureíro, além' de a-.
nalisar as possibilidades
que lhes abre a integração
regtonal. _

I
I ';

/

'. \

I

.-

IMPRESSOR.A

,
,

desenhos
, c:ri.ci)ês·,

tÓlhetos - católogos
cartazes e cari'mÍlos .

impressos em geral
papelaria'

A· iMPRESSORA MOoflO POS$ujtodO'! os recursos

e o neeessorio uj6i'iência para' goranti, sempr� o

móúmo em qtlOIQ·ue�. ser�iço do remo.

.
.

Trob'llh'_ Idôneo e' perfeito, e,.. qUE V. pode confiar.

..

�

IMPRESSORA MODÊI.;()-'
'>E

ORhrAI:..;)Q STUART. elA.
RUA DEODORO N133-A '+

fONE 2517 - F.LORIANÓPOLiS
c'

Política Comercial

.
NBg'ócio de
Ocasião
. Vende-se um' moderno

.

conjunto estofado novo ; 1

sofá-cama 'e duas poltro
nas) 'forradb de napa côr

gêlo. Prêço de banana: ors
100.000 à vista, Tratar à 11.'/,

Mauro Ramos, 66,'

Nddtr ;fé
REBiTES

Éxi�.!l em sel' Clf.\'r.O

Lonl\ de 'reios COLADAS
- 60% mais no aprJveita
m"lnt(l da" 'L,mas,

DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL CASA DO, FRE:�r

Santos Saraiva'

ESTREITO
Também a reunião' (}o

México destinará partit:!Gbr

Rua 453
i'-

tr'.

MOVEIS CIMO·

Uormilórios
Conjuntos do mais. fi� acabamento e de alia quali
dade desde .Cr$ 450.000 ou em 14 pagamentos de
Cr$ 40.000 , ,

Eslofaüos
-_•.._..

...

I'

Çonjunlos eslolados em 'espuma, ou molas,. r�ve�lidol
em lec·id·os de alia classe ou em vulcanapa, desde
Cr$ 260.000 au 12 pagamenlos de Cr$ 26.000

Fórmicas I

-

)
.

Salas de Fórmica de virias procedencias, vários
.

. " ) .

. modelos à sua escolha, 'desde Cr$ 320.000 . ou em 15
"

'
.

pagamentos de Cr$ 26.000

OPORTUNIDADE 'EXCEPCIONAL OUE LHE OFERECE
A MAIOR' ORGANIZAÇÃO, DE MÓVEIS DA AMÉRICA _

.

.

,LATINA. -.
.

. �

MÓVEIS CIMO"'::" aUa qualidade comprovada
Rua· Jerônimo Coelho; 5 �. Fone 3478

I.
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')E LABUTA

CONSTANTE EM PROL
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DE SANTA CATARINA'

NO SETOR DOS ESPORTES
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LOLAtiOl\..ADUl.i,�0 !I..;':'l'E�lAl�
MAf.7RY BORGES - GILBERTO' NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

MARIO INACIO COELHO - DECIO BORTOT,tTZZ
R.Ul LOBO - MILTON F. A'VILA - uRILDO LISBO

ABELARDO ABRAHAM

•

Natal VaiGanhBrr"fUKI"
Pela...

· ,R.eno� ;cão
.

.
, '

s;A R�o Bon�to' forçá e luz
Emprêsà de Eletricidade

�ssembléla Geral. Ordinária
São, convidados os senhores acionistas

da S/A RIO BONITO FÔRÇA E LUZ, para
. o jogador .!\JR,tal que te-

se reunrrem em sua Séde Social, cita à Rua ve seu contrato :'(;centclnsn
3 de Maio S/No nésta Cidade de Tangará, 11.0

'

te terrnínado icom a repre

di 24 d Ab 1
. sentação do T:J):>,/,

.

étÓ"rbl,
, la .' e ri às 9 (nove) horas, para deli- a renovação P,)�' ma!s uma

.Lerarem sôbre a seguinte:
.

• ORDEM DO DIA
- Discusão e aprovação do balanço
geral, contas de lucros e - perdas..

2.°»)- Outros assuntos de interesse da' SD
ciedade.

temporada ..
As bases (',:). r.ovo (ou

..;,
prornísso do. .ioga:J(r� para

o C::U')9-"-(:lfa
f,)�'C1,m cunhe-

com

rínense não

Nernrod dá prêmio aos catarineJ�ses
ção Catarrnenso . � s Cá�a

Submarina, ré.3i)lveÜ ciesCi
nar as duas armas 'ilOS
desportistas George Wildi

e Nelson Sil'reln" ambos
C!S, capital catar.nens-i, e a

máscara ao 1\:ral:cíllo ba

seados em suas classifica

ções.

Tangará, 12 de Março de' 1.965
Dr. Antônio T.,Pinto

A firma Memrnd Brasrleí
ra SIA, estabelecida em

,São Paulo, acaba de- doar
,

duas "armas e uma másca-
ra para serem ofertadas
a0S vencedores elo lo. TOf'

neio de Caça Suhm;:<rina,
: desdobrado dias a"rd8 no

.

extremo nOl't>J .la ilha.
c\ presídêncta (1:1 l�ede,'il-

Diretor

José Grassi
Presidente

Diretor Tesoureiro,
9.4.65

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

ECOPlAt� S. Coronel poderá psrmerscer no fute
boi de JoinvHle,'mas no {a}{�Gs

Economia e Planejamento Lidà
"

"'.
o médio ,-;c)'(jnei, (me

formôti na 3�ção 1,ac�ü-'" xlns.
nal e que se encontrava ):18

Tupy de Joínville, onde te ..

ve seu contra.,o rescíndidc

'segundo l1ot;(;Í8,S do. Man
chester poderá permanecer
no futebol j oínvilense, ago
-ra corno Integrante rlo Ca-

- C. 1'. e p. H -

Curouel; ingressaria
num clube do ruteuol pau
lista e a s8gl1ir ret ornaria
ao futebol catarínense, ser

vindo assim () clube de
São Paulo, como trarnpo-

Processos de financiamento. Projetos Econômicos.
Planejamento Econômico., Perícias Econômtco-Fínanceírae

.

PrOC)1radoria. Legislação Fiscal.
Horário: ,da; 14,00 ',às 18,00 noras

Rua .Ieronimo Coelho 325 - Conj. 108 - CaIXa Post.al C:i9
FLORIANOPOLIS

.

SANTA CATARINA

l'um.

Santa Cruz, camp�ão da Técnica e
---- --_._-'--'_"__"_._- .,,-----

Vende-se Apartamento'
Vende-se um apartamento com 3 qúartos, saleta,

sala de jantaT, cozinha, banheiro, área, banheiro de

empregada, vista. para o mar. l'elefone ,.2905.
da disdpHna

Luz. rec':mç.avatn-cem cate

goria, as investidas perigo
sas de Wilo, Melado e CC,:

deito.

11-4-65
por !HARCELUS

"

�'egócio Urgente
Ótima Oportunidade

Vende-se à vista ou a curto prazo ,ótima. residência
de alvenaria, tendo <1 quartos, 2 salas, cozinha, servico
banho, haIl. Terraço. com 2 frentes. Local exclusixo r�:.
sidencial. Rua Joaquim Costa no. 23. Tratar ·no mesmo

local com o sr. Cipriano.

O Santa Cruz Esporte
Clube, campeão do centro

oeste catarinense, surpreen
deu os esportistas da Cida
de Azul, com seu futebol

vistoso, moderno e discipli
nado colocado em prática
con.tra o Hercílio Luz.

- x ,� x' -- ..

-A partiaa entre o Herci
lia Luz e o Santa CTUZ, foi
memorável. Para COl',Ja:- as

boas tramas dos litig" nt'S.3

houve a arbitragem serC'!1a

e precisa do Senhor Ger

son Demaria. Para �;ll.litO'l
(',l'onif\t", � pSDortivos. pre.serl
tes ao jôgo em pauta. esta
foi a maior arbitragelil de
Gerson Demaria.

Osiris, .guarda-metas do
8-4-65>" Santa C'ruz, arrancou inú

meros aplausos' da famo.�a

torcida ,do Leão do SL1� ..de
vida suas defesas sensaci ')

nail> e clássicas. Osiris, ex

a.Tqueiro do PENAROL de
Montivideu e das seleções
paranaenses, foi eleito. pe�a
crôniCa esporti.va tubaro
nense, "heroi" do match de

domingo último. Os senhores, Dr. Adilson
Zaniolo e Dr. Luiz Fernan
do Freitas, altos próceres
do Santa Cruz, teceram lar
,gos elogios' à atuac8.o do

àrbitro da partida,"bem co

mo, ficaram encantados
com a lhanesa e o alto es

píTito desportivo dos diri.

gentes, jogadores e torce
dores do Leao do Sul..

Esr.rrf'Ório de Advocari�
.

DR PEDRO PAULO PAVESI _,. ADVOGADO
ABELARDO H. BLUMENBERG, PERSI A. HAHN, MARIO

DE OLIVEIRA e PEDRO POLOSCHI
.

\

Solicitadores
Rua Conselheiro Mafra - 48 - Sala 2

,
Acões: Civeis Trabalhistas, Comerciais. Previdência..

S9cia1 Lei ,n. 4494 "Inquilinato" - Oonsultas Diaria
mente ,qas 8,00 às 12 e das 14,00 às 17 hs.

- x x x -

x x x -

,PROTEJA seus

OLHOS(
\t;, .�

4
,/

\ (,)se acules ,
,bem odoptados'

.J

�
.. -

Jaime 'Prado é outro.
bom atleta do harmonioso
Santa Cruz. Alberti e Cor
deixo são outras 'peças . do

.� conjunto de Canoinhas, que'

i� .granjearam elogios .da pla
� téia :tubaronense.
� ,

• - x x x

- x x x

Em Canoinhas, afirma-
ram os mandatários do

, Santa Cruz, Adilson Zanio
lo e Dr. Luis Ferm,mdo de

otende.nos com exatidõo
. � suo receito de óculos

OTICA ESPECIALIZADA
MODERNO LABORATÓRiO

cídas porém, sabe-se que berá um 'FUKi.
como luvas e .i'J�l\�:)r rece

O extrema
GHson es.1'á sem contrato

son, várias vezes improvisa
do do médio volante, com

. algumas vantagens,' eneC'n
tra-se sem contrato com o

Ava! Futebol '::;hbe.

Clube e !ogcdcr pbd�rào
acertar a renovação de

contrato pOT mais uma

temporada no" próximos
dias. Além de '3-11s:m, O'

Avaí luta com problemas
para solucíonar a renova

ção dos contratos de. Va
dinho e Acácío.

Escreve: L.S.

A Várzea em foco

CRUZEIRO 3 X :�

OSVALDO CRU�

Em sequência ao Torne j '.1
'

.

Amizade ? Disciplina, ,:l.is

putado no campo 1,) Amé

rica F.C .. em Barreiros .. de

frontaram-se as vaiorosas

equipes do Gruzeiro, E . C
do Bairro da .A!gronômica
e do Osvaldo Cruz do.Es

treito ,isso domingo último

pela manhã.
,Partida muito movimen

tada e disputada, pois du

rante os' 90 minutos do C'1

tejo a assistência permane
ceU no Estádio, devido. a

boa pelt;!ja que ambas r:qui
pes aprE'spntaram
bliro Surgiu um

de 3 t,:ont0S:

ao p;'I
empatE.'

. Celso, F.ng;ério, Ar-nàndo <:)

Zizi ·Silvio). o3vALD0
.

CRUZ: Lucio ; Ce�a�' .�, (
Marreco) Adaílton, Cezar

II e Jaime, Zarni.tcn e

Dalton, Marinho, Ani'�\.o,
talão e Dílmo .

Melhores: No Crm;eií:o:
E d i n h o X e x e,c 0, Má
rio e Osni o melhor dos

22, Neno e Luiz, enquanto
que Adailton, oesax II, Dal
ton, Anízío e Jaime no lOS
valdo Cruz.
'No encontro preliminar,

o Osvaldo Cruz vencetl de'
2 à l' o Cruzeiro.
Renda: .

Cr$ ,19.650.. (de-
zenove mil e sisccntos

cinquep.ta nruzeirvsl.

Próxima partida: :Jrúzei-
1'0 F . .c. versus. L�.mól'ica

F. ::;. no }'rimeiro CLASSI

CO do Segundo l'ul:no des"

te sensacional Torneio A

mizade e Disc1pli_n:.l.. Agu:õr
demos.

FARMACIA CATA'RINET'iSE
2 X 2 ENXUTOS

Jogaram, na t,arrle de

sábado último, no gra"!).ac'o
da 3a. turma Jo ,Am'igo
de Menores em partida a

mistosa, as repre<>entações
da Farmácia Catarinense
e do Enxutos, surgl.ll . um

empate de 2 te,ntos.

SãO PAULO (Agronômi
ca) 2 X 1 AMERICi.\. (B�J:-,'. reiros) /'

Defrontaram:"se amistosa
mente no últmio sábado, à

tarde, no gramado do A

merica F. C. de Batreiros,
as (equipes do São Paulo'
,do Bairro da Agronómica
e do' clube local. S�iu vito
rioso o clube visitante pelo
apertado escoreI' de 2 '1 j ..

Na preliminar entre os

conjuntos suplentes, ven

ceu o time local por 4 a 2.

CONTINUAM VENCENDO
Os BIG BOYS (Trindade)

A valorosa agre111iad.\o
dos Big Boys, do Bai,To
da Trindade, pre!lidiria pe
lo jovem'Altamiro . Sagas,
vem de mais uma mngnífí
ca vitória· frente a repre
sentação do Flamengo F.
C. da localidade de Palho-
ca. no domingo últ.i.mo
tarde, pelo escoreI' de
ter)tos a 1 . Ql1e ccnti!lue

aS3i:-·J, os .Big 80:.'S.

Vamos ter um bom amistoso intermunicipal na noí
te .de hoje, devendo o estácío da rua Bocaíuva receber
um

.

grande público, a julgar pelo interesse reinante na

cíuaue em torno do mesmo.

Vai se apresentar frente ao' Avaí, após ausência de
há als um tp' '00. o Clube At átíco Carlos Renaux de

" Brusque, cuja �ão partícípaçâc nas semifinais do Esta
dual de (;·4 foi bastante lamentada, assim como '0 Aaví
€111 se tratando de. dois Grandes clubes.

Vamos ver o time brusquense rerorr-ado eom' 21-

gur-s valores povos, entre os quais, Pereirinha, que vem

de retornar ao clube; Zilton, campeão peló Paula Ra

mos, e que esteve integrando o Ferroviário, "de Tubarão;
Alemão valor adquírindo ao Flamengo, de Caxias do
Sul ; Juquinha, do Britânica; Tabajara, do Agua Ve;,'

de e. Altemir, do Primavera, êstes três últimos do Pa

raná.

Quanto ao Avaí já se sabe que se prepara afinca
mente para a disputa da temporada oficiar' de 65 e

está invicto no corrente ano, pois venceu e empatou
com o Figueirense nos dois jogos disputados e que
valeram pela conquista do troféu Celso Ramos.

Um jogo que o público' não quererá perder esta
noite, não há c:túvidas.

M;aur:y Borges

Após alguns meses de paralizaçâo
'

desta secção
que apresentávamos díáríamente, nesta mesma pági
na, voltamos hoje com nôvo entusiasmo e nova dispo
sição, r�latando tudo sôbre todos os espO'rtes, em sín-

, tese.
'

-x x X X

e

Envolvendo onze equipes, foi iniciado anteontem,
na quadra do estádio Santa Catarina, o campeonato re

gional salonista. CÍube Doze de Agosto, Paineiras Ca
ravana do Ar, Industrial, Atlético, Cartola" Juventus
Rodov.iário, Cruzeiro, Bamer�ndus

.

e Bocaiuva. Destes

o� que mais contam com; chances para conseguirem °

título máximo são: Doze, Paineiras, e Caravana. Pode
rá, todavia, surgir qualquer surprêsa 'durante o c�rta
nle.

-XXXX-

A diretoria. do 'Clube Náutico estáRiachuelo a-

A derrota qUe o S'anta
Cruz sofreu em Tuba.rão é
o resultado de. sua pou�a
. cancha para prélios de Freitas, será 1jrcparado ao mente, im ertindo as faltas

grande envergadura. Aliás Hercílio Luz, UIUri recepção prejudicándo ambas equi":
na tarde de 4. do corrente festiva. Naturalmente, es-

�

pes, pr;neipalmente o Crc

o Hercílio Luz, reviveu peram que o Santa Cruz z�iro F. C nos mi.'1uto'3 fi

suas apresentações de ,ga� Espane Clube, vença desta nais, expvJsando Cé.,�<l.�· II

la. Márcio estava ,30berbo. feita ao seu grande adver": do Osv::ÜL1u Cruz f3 Arman
Hélio, diabóUcó com seus sátio. Mas !l.cima da e8pe- do elo CruzeiTo, (n·l!',. '-, �ó

tiros fulminantes à . meta rança da vitória, está a inerecis. :;bir o za�>;Uf:;ró do

de Osiris. Ivan estava .nu- gratidão do Santa Cruz, time dir:gido técG.;t:��mente
ma jornada magnífica. Na aos 'bons momentos que por Vall'emiro.

lretaguardà leonina,
.

tudo lhes foram prop()rcionados F �·'1.13,ral11 assim as a;ms
corria às mil maravilhas. em Tubarão, pe.'os dirigen- esquadrab: CRUZEIRO: E-

.Helemar imbátível (� os de ,tes do campeã'J do litoral dinho; J..uiz, CuH'::a Xexe
. mais defensores do Her.cHi.o . C':ª'ta..l:in:ense. co, Már,i?" e Osni;

N" I .

f 1
a pr,lf:J.81ra ai>; os a,-

vi-anis vÊl1clam Pj" 3 ten

tos a 1. C·sni e .l\.1'm<1<100,
para o Cluzei'ro e Lalão

para o (l·"·aldo Cruz,

Neste período inIciaI ,jo

prélio, \) conjunte d:J B:ür
1'0 da A?lCpômic�� '1pleS8ü-
tau-se co;n ligei'rrJ
lTl,ínio, 8.ptoveitou
as chai� ces surgidas'

predo
'llelhür

guar anr)o ccmunicado dos clubes uruguaias e argen

tinos, convidados' que foram para se apresentarem em

nossa baia. sul, por 'ocasião da IHa. Regata Internacio

nal, patrocinada e programada pelo C. N . Riechuelo
que em junho próximo estará comemorando o seu

Cinquentenário de fundaçio.

�XXXX-

Embora a clecisào de Assembléia Geral: Extrao'l'di
nária não fôsse aquela que se esperava, ditando novo

método de disputa para o campeonato catarinen.se.
com a criação da Divisão de Honra, ficou alinhado que
o certame será disputado em cinco zonas, envolvendo ai

43 equipes e mais tarde, saindo os campeôes e vicp.

campeões, para as disputas' finais, somando 10 equi
pes. Florianópolis foi a grande premiada com a deci

são, pois certamente Avaí e Figueirense estarão clas-
.....

sificados, podendo o Paula Ramos desmentir tal afir

mativa,. numa disputa puramente regional.

---:"�XXX-

,

Continua a cúpula. do Esporte Clube Metropol a vas

culhar o mercado paranaense, gaucho e paulista na

teiltativa de contratar alguns jogadores 'para armar a

equipe visando a temporada de 1965. Como se sabe,
Paulo Souza, Piloto, Calita já deixaram a equipe en

quanto que Madureira, o Teente poderão ser negociados
a q:ual9uer momento, o l1leSll1O acontecendo com Idéi
sio.

-x X X x-

à
2'

A ficrma NEMROD BRASILEIRA·SIA, acaba de en

viar de São Paulo. para a Federação Catarinense de

Caça Submarina, duas armas e uma. máscara para

.que sejem oferecidas aos vencedores, do 10. Torneio de
. Caça Submarina. As duas armas serão entregues aos·

submarini.stas George Wildi e Nelson Silveira e a más-

.
ca'ra caberá ao mergulhador, Rupp.

Na f<J,<;� derradeira, as

duas equipes 'volhram �o

gramado dispostas a dar
tudo p:na sairem veneedo

ras, ma" tal não acontereu
pois a pr5rsima at!l!'l.':ão do
juiz Noé, do Es�reit.o, Prf
judicou um p0UCO o bom

anda.meqtc de encontro. e·

ajudanJo mais o Os,·<tldo
Cruz ne �i; 1 fase, com isto o

tIme pre:-.'dido p�l) Sr;
.

João Ci'l.nalho c"üa. de prc
dução.

-

C0111 tfn·tos de Zamnt'Jn
e Mário contra para o Os

valdo Cl1�Z e Zizí p<t�a o

Gruzeli'o, terminou o en

contro (em 3 tent '3 para
cada ag:temiação.

Dirigiu (. prélio " Sr Noé
árbitro C"UE 9-uranw os 90

mts. est�e falho cQmpleta-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



liS.
cem Delegados

f I
" t

A fim de presidir reunii9 : J.\1aroos Botellío, que se faz, tlu�a de funclolláries do �
com os Delegados':aegto. ; acompanhar :do Diretor' dq ferido I�tituto, pois' 8Spe,.
naís. -de

'

São' Paulo, Paran4.
.

Departamentá 'de Assistên- ra que 08 beneficiários do'
Santa €atalina e RIo 01'8& 'eia, Dr., Fl'ancisoo Ben� 'IPASE de' Santa Catarina,
de ão. sul, enccmtra..se1. em ci\etti" do 'Procura4or Geràl' possam ser tâo bem aten

FloriaDóPolis
.

o . Presidente da' Autarquia, Dr. Ue Lo- didos quanto os da Guana
�acional" do IPASE, Dr. pez Reiende, dá Encarrega·. bata e de São Paulo.

do m Divisão de Org�niza·
ção e Orçamente, Dr. Wel·

lWgtpn BraOdão e dos As

sessores MII-uricio Godinno.
.AdroaldQ Alencl}r Costa e

Armando Affonso. (

Com respeito à críacão
do Ministério da Previdên

cia. Social, afirmou o Dr.
Marcos Botelho que a idéia
já é bastante antiga e sua

concretização será muito

'útil. Para a administração

do Sul
. '

-
-

"", YADU
O MA1S AlfllGO i)!J;.:!W, DE 'SANtA, êATAIII'"

,. •

Fll)riallópolis, (QuÜ1ta.Feil'a), 8 de Ab�il de' 1965
-----..,.- -/-' ��- -- ------.-------_.,_,

Wcr�este vai cOID�rlr el�e�en-
te' �a 'sôfra �e·' �atata

MOTIVOS DA VIND�

, . ,

MINISTÉRIO. DA PREVI·

D�NC,IA SOCIAL

REMODELAÇãO DO
PR�DIO

•

Sôbre o estado em ' que
se encontra o prédío do
IPASE de FlorianópOliS e

as medidas
. á serem tOJ'lW.:

das, declarou'o Dr. 'Marcos
Procurado pela, .reporta-: Botelho 'ter autorizado o

gem, afirmou o Dr. Marc"Js 'ievantam�nto dos serviços
Botelho que' estava: em FIo-' de remodelação do edifício,
ríanõpolís com a fínalídade a fim,de que seja iniciada
de debater problemas es- a revisão completa das íns
séncíaís- do' IPASE na-

. te- talações. Para tanto, será
.gíão Sul do Brasil. .Decla- destinada uma verba de
rou ainda que, ao assumir a Cr$ 20.000,OÕO, ainda no prí
Presidência do Instituto, metro semestre do corren-

. I'

comprometeu-se' a realizar

reuniões' em diversos'E'ita
dos da Federação e que, em
1964, quando: da 1" reun'ão '

efetuada em Recife, . ficou

deliberado ' que Florianópo
lis seria sede do 'encontro

com, os Delegádos . do· Súl
do País.

SAIGON, 7 (OE) - 'Um

membro do Serviço Secre
to dos Estados Unidos será.
executado imediatamente,
se iôr 'aplicada a pena de

morte . que pesa sõbre

Nguían Van Taien, acusado
de ter participado do aten
tado 'de 30 de março, eon

tra a embaixada dos' Esta
dos Unidos em Saigon,
anunciou hoie o Comitê.
Central da Frente Nacional
do Vietn!lm do Sul.. O refe
rido membro do Serviço'
Secreto norte-americano' é
Gi 'Herps, capturado por
guerrilheiros -sul-víetnamí
tas.

-------

Possivelmente, dentro de

tempo' razoãveí, o expedente
,da safra de batatinha, pro-.

""

duzida em Urubicí, oamoos
Novos" Bom Retiro e São

. Joaquim .. será 1Tenr15r1�. ",>,"'a'
um Est!ldo no nordeste
brasileiro. PROBLEMA RESIDENCIAL

te ano.

O Cél. Daniio Klaes, Se-, Ao observarmos o trabá-
.

cretárío da 'Segurança Pú- lho" constatamos que na

blíca recebeu o.mapa Esta- segunda quinzena de fevé

tístíco do Cartório da' De- reíro ' e no mês \ de março

legacia •de Furtos, Róubos e

Defraudações e de Costu

mes e Menores.
O referido trabalho

.

ela-
.

borado pelo Escrivão Luiz

Henrique da Silveira, foi en
caminhado pelo titular da
quela Delegacia, Cél. Theseu

Domingos Muniz - ao titular

da ,S,S.�� em Santa. Catarí-

VIsr.rAS

Informou o . Presidente ..
I

\ ! .

Nacional do IPASE, que na

reunião realizada em nossa
Capital, fi�ou . estabelecido
que será iniciado breve
mente' em Floríanópolís a

·

construção de um conjunto
residencial, já tendo sido
firmados ,os primeiros en-

· tendímentos com o Banco

Naci91\1l1 de' Habitação, oór.
gão que ficará encarregado

· da construção das' residên
cias, que' serão vendidas
obedecendo os príncípíos SAIGON, 7 WE) .' - .

último, 23 'inquéritos fo

ram 'remetidos aos orgãos
jt�dichiri6�.

:, No mês de' março foram
ainda ínstaurados 20 . in-

quérítos policiais que serão
brbevemente complementa
dos 'e também remetidos

na. , aos Juí�es competentes.
. "

F!orianopolitano pode 'ser pre-,
idente'da Câmara Jú.nior�do Brasil

• ReaHzado em de� Câm lfas JtÍJiJn
..�.

"

,Diretório Central do's Estudantes
N O TA'

o Conselho Executivo do DiretófiÕ Centràl dos Estu-

dantes comunic,'l a todos os interessados, que 6 pra.zo, de,
'registro de partidos acadêmicos eneelTar"se-á no dia 8
de abril.

,: qOrP,lW�()�\ou�rossim, ,qúe os p,�r��dpJ> ;",?�ue até aquela
data' não 'tl\l'e;Jiem 'J!@tmálizado seU< te.gístro;: 'Dão poderão'
concof're��� 'fi �6�ro'os: eletivos:MS eleicôes' de' g: 'de maio 'vin-

I
b. .' _,_''''' � ,

douro.

Florianópolis, '7 de abril de Hi65
,

Hélio J. l\1aiinverni
Presidente. do DCE

BONS FILMES A VJSTA

nota de relêvo, com', LoI
lobrigida 'e Sean (007) Con

nery vivenõ-o" apaixonante
drama de amor. Tem mais:

A Sétima Aurora, Inferno
nos Céus (épicos de guer-

, ra) e À Mocidade Des�n:·'

OI,". '_o

"

O'PREFKI:TO 'l;'RESTA .' IN·

FQRMAÇÕF.fõ\ A, .CAMARA
MUNICIPAL ;

, I

A propÓsito do requeri
mento formulido' pelo, ve:-,

reador ,Nórberto Ung�ret�i,
:0 prefeito Vieira da Rosa

, 'enviou' à Câp1ara os seguin;
tes esclarecimentos:

a) Não. está em funciona

mentI) Q Q">:\se)ho Munki

paI' de C"nt.ribui..!1te$, 'T'ão
"

lcw;o "enp}j�, est,q S�r.retar;a·
,

'

"s c.�.,1-)<;;di"<; <;olicita,dns à

do
fec\�ral. I�o:rmQU q.tl-e o.
l'Tojet0 que cria; o referido
iriinisterio já foi el�boràdo,"
devendo

'

Il,mensagem ser

brevemente' enviada ao Con

gresso Nacional,

CRÉDITO DE CONFIANÇA
,Finalizando suas, decla

rações, pediu o Presidente
Nacional do IPASE um cré
díto de confiança aos fun-

cíonáríos da Autarquia, de-

IP
Brasil

clarando
, que, com os

CUi'30S que possuí, deseja,
provar que pode dâr o má
ximo aos servidores do Ins,..
títuto ele. Previdência e As,
sistêncía aos Servidores dQ
Estado, uma vez que, send
SUB, admínístração tôda el

inspirada ,Bm bases técní,
cas, muito poderá fázer pa.
ra o .aprlmoramento do r

ferido órgão
tracão federal.

aviões caças-bombardeiros do Víetnam do Norte,

do porta-aviões norte-s-ne

ricano CoraIl-See; da 7" Fro

ta, atacaram hoje objetivos

aparelhos destruíram
.

danificaram varíos
nhões dos

.
. .

ADHEMAR' REFORMUlARIA,
SECRÊTARIADO

,
. SÃO PAULO, 7 (OE),
QU3.se tôda a bancada go

vemísta está reunida' com
.o governador Adhemar de

Barros. A conferencia com

o chefe do governo paulís
ta.:' f,oi ínícíada as 12 horas
e 30 minutos com a ::>:e-

50' , sença do líder da' bancada
Roberto Siqueira. O Jerv,iço
de ímprensa do Pai:t';1,") ili
formou tratar-se de reu-

níão ',informal, transrerída
,

ele segunda feira para no

je, Extra-orícialmente anui

ela-se que a �isita dos de

putados ao governador es

tá ligada a retormulaçã
'do secretariado. Agu;o.;.; 'l�, '

�D despachos t"OI" à gOVBr
nador Adhemar de Sd.vr J,�

, encontra-se também
.

Pahi.r.io os I secretários

tr�ba1hos seguranc� ..

TUDO BEM COM O "PASSÁIRO
MAORUGADORY'

cABo XENNEDY,' I]

(OE) - Diligentes da Ci.!:I.,
de' Satélite� elos' ESt8Jlos

Unidos, consideram bôa à

órbita e mque
\

se i"scrp.vee
° nrimpjro, s.at�lite dp 't,"ie
(comunicações. comercl8js,

denomina�o "Pássaro Ma-

drugador", Acresc-el1 tam

q:ue o engr;;nho gravita a

tualmente ao redor do glo
bo, eom \um a'Jog-eu de '3'3
111i1 kms, 'e lÚ� per'}gBU de
1.448,

.
,

JA' 'SE ENCONTRA NO
, CONGRESSO·

BRASILIA 7 (OE) - Já se

no Congressó Nacional, a mensagem presls
dencial que r�du,z: 'em até 20 0/0, os subsídios"
vencimeritd�, � !piidventos de seryidor:t�g;:�tlo/qs
�i tiil�tivos, civis ê�nlÍlitar:es', dQ: Éxeeutivo,' Le-
� -': \ t

I
t .' .

_

.'
. � \ .,.-J. ··t�. ";" ..' -

'gislátivo e JudiciárilO, � e: élas:,.en1�i;ê�as p:riv,u-
das. A redução, terá vigê'hcia cipel�as dur�ri ...

te o corrente 'ano e os descontos serão COil
vertidos, em

.

obrigações reajuàtávei� do
souro Nacio:q.al. L

.

.'� ',l"

r
. i

.

BRASÍLIA, 7 -(OE) - O

govêrno
.

enviou mensagem

ao Congresso, propondO o

desdobramento do déÇ)imo
terceirq

. salário em duas

parcela:;;: UJ'lW. no fiin do

ano, e outra quando o em

pregado entrar em ,férias.

Foi o que informou o mi-
. nistro do Trabalho· à Câ
mara Federal.

BERLIM, 7 (OE)
toridades soviéticas e

mães orientais, bloqueáram
novamente ontem o acesso

a Berlim Qcidental.

?os. de il'lerli�H'Ylentos, PO,;\ii;,.'�ana c'la STT1\1AB conO'e],:li1f5)
dn m'eç�s fOl para, O· Diário

. O'�iol��;"
J'

BRASíLIA, 7 (OE)

lgente ' americano � tem
a vida por . um Iro.

do 'Sul o IV Encontro' Estdd'uàl
. � . }

Como foi amplamente no-: 'autêntioo" enquadrando-o .comissões 'Técnicas da marco do. juniorismo na-

ticiado atra.vés da ünpren-; cQmO-1J.rll �úniol", :. Cajubra: os representa�tes', cic'}1'ial,' colocando os cata-

sa escrit� e. faIad"!, real�ou..
· 'À ç:âmara J�Ilior de .l!'lo- . ,de Florianópolis, participa-' riÍlenses em posição de des-,

se nos dias 2, 3 e 4 do cor·
.

rianópolis, que teve bri-' .ram das Comissões de Re: taque como' lÍderes' irÍcon
rente mês, em Rio do Sul, o lh<mte atua.çij,_o no concla�e, lações Públicas (Carlos Mo-, testáveis do rriovfinent�, jú
IVO Encorí.tro Estadual de têz'se. l;el>repentar' pelos JÚ- ritz.. Filho), Relações' Inter- nior brasileiro.

Câmaras Júnior., de �(!nta-:'_".niors: George Rich,ard Boá- n�clOnais (Niltc:;t yasconçe- Em !lleiõ n.Q ban9-uet�.
Catarina,

"
baid Q,aux ,

Presidente" lo�)_ Serviços' à; CoIi1un'da- de encerramento, um 1'6-

Cdntaric10 eo,m a presença ",,_ João.
"

Nilo Linhar.es - Te- .' ,de (J_oão Nilo, Li.n:h,are,sL;· e ":presentante da Câmara Jú

de
.

':r-Iugo ,�rederico .?Oi', �ouret�Q, Nilton, va�éQnce;- ,E�_P�p.��.6 {George R. B: pjor dê ,It!ljaí, lançO\! . p
fmann" Preslden.te ,d!l Cama-:, los pll�etor de· Relàçoes ln- Paux)� �:, ,I, '.

. nome de� Deodoro Lopes
ra Júnior do Brasil, cbrripá-,

.

iernp.éíbi1'I;l.ÍS, DeÓcióro' l,� . Sei'rlli:lários: a c.6�v�te � Vieira, como candidato à:

-receram ainda' represéntan:-', p�s ,vieira .....:. DjJ:�t-Qt Nació,. Câmara Júnior de Rio do sucêssão de Hugo Frederi
tes .das Câmar�s Júnior cle •.••. n�Ú dli' Comissão; de 'Expan� . Sul (anfitriã,), protédram

. �ó· H;offmann, ilO cargo de

Porto Alégre, São yicente, ;;;ao da Cajubra e' c'i:Írlos sewinários os S1's. Deodo- Pf,�sidente da Câmara Jú- ,

são Leopóldo, Curitiba.. '€ Modtz Filho - Di:C'etor de. .

1'0 T"opes' Vieir;a,. sóbre o nior dó Brasil.
,

Rio de Janeiro, alem dcitl neláções Públicas. ' problema .expansionistâ da 'Foi acentuada, a s�tisfa
sete (7) Ca?ítulos I catari-' Vá�i.'a� foram: as mocões Cârhara Júnior Intétnacio- "ção dos representantes dos

nenses·_.(Floriimópolís, ,Cri- aprovadas nêste IVO En,.. 'D.",lhAugustó Barideira, .'só- . capítulos cat:':l.rinenses, pre·,

ciúIll!l, Itajáí, Iodaial, Rio contro, d�stacando-sel a, al11- bre a. Çomissão de Estatu- sentes' ao ágápe, quanto' a

dn Sul, ,Blumenau e Join- pUaçí?o do movimento ca- tos e l:<'Úiaçáo, e' Hugá' F. . indicação do nome de Oéo-
- ,,' ....

"me). 'tarinense de >prop.'lgaridaj Hoffmal1n, sôbI'e a nova es:, doro. Aten�ndo convite d!l em- ,Orient). Mas há ()utros

Os júniors de Rio do. Sul afim ·de que seja acelerad� tr11tura administrativa da ,Segundo palavras do pró� prêsa de cinemas desta ca· . pontos altos a comentar:

lavrara� mais um tento no a conçlusão, da BR-tOI (ane aCI.
'

prio companheiro' itajaien-, pital, rem'liram-se represen : Topkapi, pQr exemplo, fil·,

junlorismo cat�ri,nense e teriormellte ch�TI1ada BH.- -:8orge i5?,u�;·
/

presidente' se, estaria 'por êste nome, tantes da imprensa .escrita mado na misteriosa Istam

lY'cional. realizando com 59), fundação da Biblioteca da ·Cajuflo· e líder' da ban-' representado o' 'autêntico e e falada e críticos de cine· bul com a sens�cional Me·

êxito absoluto êste' IVO 'JCl, concUrso literário en- cada flori<lnàpÓl1tú�:1' as- brilhante 'junioris'nio c,qta- ma, no Ritz, no dia 5 do • liÍl.'1 Mercotiri, onde o "sus

Encontro.
"

'

tre escolàres; cnaçao' do severou que o Encontrô em rinense no setlário nacio- oorrente, quando foi exibi-, pense" e!';tá sempre presen-

Qu<>nto -a excepcional '1'e- Corpo de �ombeirbs de Rio do Sul, fqi maiS um, nal. do, sob o patrocínio da 'te; Mulher de Palha, outrà'

cepqão dada pelos, riosulen- Ita.j,ai, etc" As quatro mo, Unitecl Artists, um coniun-
.

ses, não podemos deix3r ções apresentadas 'pela Çã· Escola d 'p'
I,

d
.

FI'
I

',' to de e�celentes "tmilers'\

desner�ehido '

o nome" do, mf1ra Júnior de Florianópo- ;..','
" e. ais � . onanopo !S· de películas que brevemEin-

insi�e Préfeiio d!lquelá ci- 11s, foram muito 'bém rece- .

fn...;.cl"a suas' ..A·.t·'.i.:,V' I"'d.',ad\e's' ',' '," 'te ser.ão apresentad�s entre

dade. Sr. 'Vit6rio Fornerolli, 'bidas pelos júniors de vá- ! r
,

nós.

aO qual., dirigillch-se em pa- rios estadOS bra,sileirof', alí
'

"
-

, ' Assim, desfilaram para a

lavras' de aQ'l"adp.cimento.' o presentes. tendo �s mesm<>s Ainda êste, mês _' em abril -: a ESCO- platéi� de convidados .espe-

pró�riO presidente da Cajll- ,sido aproyadas por tpmni- LA DE PAIS \de Flór:iailóp,ó!i.s,.· Ç9m, sede ciais"lugares,. ,exóticos e

hr� o destacou como líder midade. ,,.' mulheres 'belíssimas, ,mo- fread!l" gostosa aventl.lra
provjsotia no

. COlégio �. Coração ,de Jesus; meatos de, guer.ra ,e mo-
.

sôbre gente, n:t.oca (James

abrírá suas portas, dando' 'início aos cursos
mentos de paz, e todos os Darren e pameuà Tiffin)

,

,

.

·requisitos das nOV,!lS téCni- desenrolada entr� "sur·fs" e·
, que :funcionarão em íOTIfla, d� círculo:s: eas .de fotografia, SO�l1 e cô- "twists"!, . .

" -

No Colégio Coração de Je�us ' res.

N C 1" C
. , Meree,em destaque parti· A iulgar p'elos "trailers"

O O eg:1Qi atarinense C111�r as nel"luen<ls mOSitras os filmés da united Que

'No Ginásio N�s�a Senho'ra de Fátima sôhre dois trah"lhos de coniuorãó;:t próxima tem·

E Dl' EJ' "M' J
Stanlev Kramer (Convite a. porada vão merecer do pú·

benéfi-cas sejam suas atiqi.
'

',na l"SCO a . eineIitar enino fSUS. um Pistoleiro e 'Deu ã Lou- blico e da crítica eis màis
.

,dades;
I

A ESCOLA DE PAIS de Florianópolis� ca n(), ·.Mundo),· além � d'>s entllsi",Si;icos .;:pl�usos não

h) nos têrl1)-os da lei 654, _conta cqm a sábia e experimep.tada orienta- que, exibiram () laureado só �la eX"e1p.llda' com Que BRASÍLIA, 7 (OE) - Vão
,de ,23 de dezembro de 1964,' ,cômic0 Peter' Sellars (Um foraJ'll concebidos como pe·

'

aumentm' em mais um por

foram' .apropria,dos, para 'c.ão da Presidente da 'E.SCOLA DE PAIS de,... Tiro no Escuro e O Pe- lo que renrflsent.am em sa-' tcen o os descontos para o

cálculo de reducão dos'va- São Paulo, D. Alzira Lop.es,'que e!;tará nes_--,
queno Mundo de Henry dio entretenimento. IAP!. IAPQ. IAPETEC e

lores das ,eõ-1fica"ões. os' iri-
,

' t' 't 1 'd ..

d
outros Institutos de Previ·

diées· indicados pe.la lei do
..

a capl a , reun:l a com ,os casaIS amma ores 'A
'

'

dencia Social. Deverão ria-

;'1�";lITi<íto. e apenas êsses. - dos círculos, dia 7 dó corrente. Ia fimele ultl- gar tl'lnto' empregadOS como

Verificada a hipÓtese de _..-.-.'
f "-dh

/

D' O" emuregadores. Foi o que
qualauer edificacão mere- mar ,os preparativos para ,0 uncioi1amel)t� H,' emar esmente pOSição informou' o ministro· ,do
cer deT)ret;\ia�ão, mai�r .. Que da Escola. ' Tra�alho durante esc1are-,
os alllrHd""s ínnines, ,têm eS-1 Teremos. outrossjm.. entr·p.. no's" alI'a .1(\. a . ,Ca'stelo cimento à Câmára Federal.
ta Rer.ret,"ria insfrnido' . as '<J,
,.,.,,,�t·e�, int�;"es<;13,,%, no 'sen- ciêste In0,s. a Revd�.� Maqre' Cristina Maria, SÃO PAULO, 7 (OE) oposição ao presi-'erite Cas- p,TO. 7 (OE) - É espera
tido de 01'e ref'il1,"ir>l."'1 se- ,CÔnega .de .,Santo 'Agos't';nho. P�'.:Jco'loga 01.e O ,p�lacio ,do goremo dis- telo Branco. Documento, da pina os 1(1'ó"imos '30

di"p ...�>,f" r.<r>"'it,"l<:, ,sel.'.-l}lP-á" ;<1 nr"';"'"dl'da "i<:�orl'" no
-

t 'b
'

t f' 'n/I r." d'" d"" '. ' ,," '" . 1'1 um po a o ICla; .ail::'-. lZ, que o governa 01' p'3.U- diRs a e'st.::thi1izar.ão de pre-

1�,·ri<"'".,..,.� ::---:'2�'"'''''' rl� 1"1 ,�_.�"n"'-n ·nrér'\io. e, np."la 'f!ral1de- rcriome. aue pronUnCi0n1:u'á 1..11':13 lÚJ,l.'c10 h"o ter fl.mda\\l"E- 'lista ni:io l"11antev8 [ju�d-
rí's.'''''ndo si\1we as ":ilth·iCt8- "f�f,r,r�. t.l"'",j,'l.,· . dn

, ..

r,.'.. v'_';P·C1".',E" .. ·1'.-. � 1\" J' 1 \ t'
'

. "" t,
..
""'" 'c v,, "

('on:r,""ren,cia em oca a ser
.

previamente lH-"
o run10res (jU2 o I!QV€'\'r'a·- ql,el' elhe�1a1meI1 o l1C'SS2

:des 'rir) ,cit,ido 6:r;. {�8 t«s, eláborac1a nova· avalia- (ler AderLlftl' do Banos [,e� ",<3"i:ido contra o cllef",·· do
a, que ti!' lente çã,oó' .' tia ingress2,d'J l'l.:J blOcO' gbvêrüo f0d0fCiL

_ !.... _

'

.• jj,;,::;.;.

Empresas que �umentarem
em mais de 30% s�us arti

gos sofrerão puniP.ão. É. o

que urevê l11en.'l�'1'e1U pres\(:
de'ncial ao ConO'resso. O�
CJue não aumentarem serão
beneficiados com. favÔres

,

oficiais.

CURITIBA, 7 COE) "

Nota ofil:!iai 'd�stribtiid'l, pe
lo serviço de imprensa do

govê��no, pamnaense "des
mentiu rumôres sôbre a

participação do Sir. Ney Bra·

ga em esquema contra. o

govêrno ICastelo Branco.
,

"

Au
ale·

QUITO,7 (OE) - Chuvas
torrenciais vem' c,'l.usando
'n o VOS 'transbOliáament'Jf?
dos rios 110 ,Peru, afetando

principalmente
'

as) cidades
do litoral. Os prejuízos sã

f'

calculados em vários mi
lhões;

WASHINGTON, 7
- RGpr,?sental1te, das 4 po
tências, ocidentais estive�
l'am reunidos 'com o Depar
t.!lmento de Estado, afim
de esti.lda�' 'as medidas que
póderiam' ser tomadas elU

caso de' nova crise em Ber

Jin,

BRASÍLIA, 7 (OE),
Supremo

.
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