
Chegou na manhã .
de
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ontem nesta' Capital, o ne-.
, ucessao e:m an 'a' a arma: putado Federal Joaquim

A P I··
Ramos, com a finalidade

Expecta.- t'iVa. na· rea o It ICa ��ri�:::�!:� ��;!:�;�:as COe?:
- '- Santa Catarina" visando a··
Contímia sendo de expee- sídente da UDN. Enquanto de nenhum dos partidos. sucessão .estadua1.tat�va a situação. política na isso o Parttdo LIbertador Finalmente o PI'B espéra

Como se sabe, o PSD tem
capital catarinense", q'uan- ,]'á' enderecou à várias agre- realízar sua convenção no .

d. > convenção lnarca a para
do o I)OVO -volta suas aten- rníações. moção de apoio à próximo dia 23, para decí-

16- os próximos dias 15 e ,

;'.1·Õ08 aos acontecimentos candidatura do prefeito de dír sóbre se concorrera ,
'" ocastão em, que scra 0IlCO-
que' se registram, em tómo, Florianópolis, general. Vi- com candidatQ' UlUCO, ou

lhido o candidato ,do: pal:-
das

.

próxi.mas cçmvenções eira da Rosa, como. candi- apoiará o candidato do
I d' t 'I _� _

dato da revoluça-o IJO Est<>- PSD. Ja- nos 1.11Ull1'Cl'pl'O.s ca-
tido pa-ra -� lSpu 'a c o go-'

que serão realizad.<is no ..- -

vêmo do Estudo 1'1,as e!o'-"
'

O PSD es do Barr.ig,'1-Verde, atenden- tarinenses onde serão roa- '.

'ª� ��:�§:r��,=�: ;���:;��:Oe,:r:r��: ��:!:=:���::i�:: ;;i��3�,,;�':;, Govêrno firme na 'Luta'-' -�(,o','ntraCelso Ramos. Fontes ofi- recebeu 'até agora resposta reactores. -
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ClaiS pessadistas indic-am _. --;------'--.----- SAN't�\ CRUZ DE\;� ,TE-, l,
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m' b '1·'''1'1rão homolor,1ar ,
um nome Decifração de Rendá Até '. +,,". '_')1"" 1iI;i:
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Obrl:l8, inj.ciadas pelo sr. Cel-
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so Ramor;, e já estão coeses
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,'Obren,1a
é ç.ausado ern,em tôrno �,��. ulltl,.candidp.t0 .�

-

-�l�!"� JtjJ.;..: d 'la1:nção yo 'pra -
.'

J�8c'lD:rCcl.c{n.os, ,fi1,l�e.
se

�G.'N,.'x�n. ':'�'*."'. 't��i�-�p�.l:'tt!?1)t)'�'i'.',º,à.�.�, "F9,�í� : �Í';{) :.��'.: 4�-;1tItt:� ti,,; e�,jV�Id,ã� ,t1 a,��"':0I'iraC:l(���n81�e:r..&:1� a� UHtQ: �l' ;�e fl.?;1 Q:3pcCur�Á�tH� d;>'que'reü,l,laà Si111Patiá>den· . " Ur-"i.!'eUto' Na 1.',':nlâ,.s d.e,d�),•. :,aljng@�.'to, ..r''''t,'m �"',t,tr·-·n.·'.. ,,;"!>fo<�;'.t2��,,_·a;)lU;.'.I, "'a;J ':fl";11.0tl\tUl,_.,1l��-� �'�"i.,<l.1;",� .b.ç;,l'.,;\1.?o.f""(}til;.·�"""'�".fih'����,i;tas q'i,k.'.li","Wl lfúeiê:13.1:Hi"itm__ �., -d' -� t'd" Li.
.

6 d-
zl€) .. \)_�r..l.o, J:.,t,!.-J.:M .

- ;. ,

-

. ... - �".l�... }• .f':-?�.�'f'"����,, "._'II:-"*f '! � r V I'if1"6:i� r 1 - 1 é - .."ro �'}'""t�,o",'s�nG.J,1.?'-l,�>j()l:).f);','a6iPf.i�'f,� f.í..,:\ict\s <:fl '.J1).":'m,,,. ".E..ô:ll'.)-1aIi};t.:_ :.tÍOl",seiião-,ct);;�W.1'l.;Opor· .-;p ,LO ",...... �"ml'leu •.}O lU!>! pO X' _."-'---'�--"-'--- .�__ , ......__--__._

{�i!t,�1�Q�0�� ·�t�ar:���· pdil�tlip' €-nÚegm:;..Wa,s:,{lé-: ;cfi.Íê '1�erCelJêrtul'l, -Ol�l 1.96:1, 'ví6I�nto fuct'lrl:di;. ô aVIllO' lnQeªl� � �ciOI '11; ,em face t.eriOi\ O GO\�rno está co-' Govarno CO' nl1 r'ata a
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Aqu '1'5I'C;;0 de Lítrl,se. Nao se leve!O 1 amdal cl'aracór::s de relldhl1én-tos :;üé seis' miÚ'lões de cruzd-', t.rânsportava,4l) P2,SS,: "'éil�os'
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rrpuan es-., flpenas o '. ..,..,.c,,'.,. �"'I -

d S 'd M'lhdentro dQ pSD .. 'Contmuam
_"-...:..--,-----__".===--=--c:=---' pGssoas foram salv s': do 4{)�ar, veu: cOlatnbumdC) �ue, co��ercu1�tGs.,adqtilram lifHlnao e acas e J o, os 'pa,rla,.l1ental·es da situa-
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" 1+ p:ów4 a elevaçuo d? preço o c!ol�l' 110 Cam1)lO Manual, \ . '.
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cão percorrendci.y�ios mu- Presidente a \.:osta
'

icâ alter -.,--"-'-------���� ��"'''- .. _-<";"- --..�".---,.-.-------, Comünica o clr, António ,5er transportada :pela �·(,,:;e�iCípiOS elo interior,-a fim ' .
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. , .' PiclietLi, SecretárIo da viação Papná .:Baiuta Ca-
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14. • na deve lutar para

,sl.�al.tilll,oJi-)tllll".�ea'rdi(8',aSnosc, �e.::�"',��,ls' .'-, ��i :, a,' . ", �6i. ebl1tratà�l�, a",;a.(Jllis,iç',,�O . tiro António Picl1etti, \'iS�L, 'C,o�l,"erter no· terr�e;r0 Uo�o
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.Já a situqç!l0 dentro (las -,

ü Bum 1111 l1ari' e sacas til! a,tender as �ol1di.eões :l.oc] nn'ocf'.<,tic'o ('0 mU1V':,I , , '" 'O lH1ULO fi (0'1.') "

t 'I
"hóstés udeni�tas permane- "" ,-- con�Ht\1;l'i'f'\_"'e urn Ul1lCO >.).. -"� , J!.;, -

,quarE'H a qm os. A prime.t::a, calendário agriéola ror,:,-
ce caótiea quando' se fala Isto foi o que dcclm'o\1 i\

I)loco, Foram' con:fol'macftls as in- =_=:::-:=::==-.c:=-.=,"====".________ ._--

partida desta' quanti'.\� JI.' rente,�a pla,ntação de 1l11Hu
em conve�çl'ío, 'pois o parti- imprensa ° P,residentp "ran forlI1aeô",s. segundo as , total" será a ele duas mil 'no litora1. .. que te�l.

��e:t::esdiV����1�C��1 :ar!�� �:�-==P:�;;fe�tos d� fniêri;�-em
'�-=;=--=7
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d-·----���o�w�, ���;a::, enqtian: FI·orl"an.no·olis. um encoutro com' o sr. Ju- nente a . .

'. ai anna s ara se presentan _ o
to outros udenistas aguar· 'v celino I�ubschesk, A 'rcu-

C
.

k '

l' Siío supl.entes os pal.'l8- A' h T
.

A' Ch .-

d' '1' Ol11PCSloH. por Cll1CO ee- -

man a- no'
,

dam a convenção parJl
_

ú-
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------
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n1<10 dos. ,OlS ex-preS1C en-' mentos ('O PSD, tl·�s· ,da mentares Abel Avila do;;
_

. .' .'.mologar O nome çlo sr.' B41"
CR t�m' n'�ovo

Dois Prefeitos de mUlúcl- tes uevera. d'ar-se dentro de
UDN e um' do PTB, foi elc1 Santos', 'Walter Vicente 00- Pela primeira vêz nestecã,Q 'Viana como o candida- ç pi.os vizinhos deslocar.am-se 15 dias em Paris, no apar- ta ... para ,o' '.}eríoclo a tê 1;) mes,. Epi-ü'"cio Bittencoul'L,

mento de Cultura da Sacre-
'1'

-

sa t
- d' l't· do g'ove"r t t 1 JK A f' Capit.'ll, a bailarina Carmen taria de Educação e Cultura,',to de conel mGuo, para. -

. a e a se e po 1 lca - a.men o c c . con c-
1 }'l d 1 966 C

' Lecian SloYinski,. PaI '.lolnr.;on·ar o, litígio criado Coma nd'ante no do Estado, a fim de tra- l'ênci'a versará a respeito
(e a.)1'1 .' e . ,a 01111S- Romann 8comp,:.mhada do cuja renda será revertida"',-

•

.

'.. são Permanente, da As- Rocha Farià. GcrJ.ir Des- ,.

t H b t H f
-

entre os dois glUpOS; o �. tar de matéria atinente às da articulaçf,:o' de um mo-
sem.bléia Legislati'ia, tri, Mário OÚI'C'l�l', Fer;)8, 't.. ;����:�tar�� �r��ilet0,,�1�� em favor dos Nommlistas

conserWldor,
'

a1$' dó sena- Chega boje a F!or'ianópo· suas administrações., Com vimento nacional de anis - . l' • .

d '
.
do Instituto· de Educação

dor Bornhausen, e renova· lis o Coronel Nei Silva no- efeito, os srs, N11soh Fer- tia ou revisão dos lnai1-
do VIegas e U,o,- A.telJ\" TRADA" nas noites de 8 e 9 Dias Velho de Florianópo'., .

1 São seus .memb,ros r:1eti- burO' cto,corrente,mês. Esta é mais r,dor, ala do sr. Nilspn Bel1- meado récentemente..pe.o retti e José Casagrande' datos ca.ssados pelo Ato
o' 18.

"
,

R 'bl' J vos os deputados Paulo'

der. Circülos políticos • ad- Presidente da: epu 10a Filho estao em Fl,ori'lnópo- Institucional.' Antes de se-.

d" comandante da 16" C;r li t t d t e outros Preiss, Waldemar Sanss,mitem qué o verea or .Jom- , ,.... ,
-

s, ra an 'o, en r guir 'rumo a E,uropa, o sr:
R t" Dib Cherem, Ivo Reis lVknvillense concorrerá nas pró- Gunscrição de ecru amen- assuntos, com enfase es- Jànio Quaelros deixou à, � ,.,'
t b'

-

1 tenegro, Henrique' 'de Ar·ximas eleições, mesmo por ,to. É aguardada am em a pecial do relativo à e etri, pessôa de sua confial'lça,outro pàrÚdo catarinense, chegada do Coronel F'ernan-., ficação 10c.aI. Conversações completo esquema
ruda Ramos, ROdrigo cle

.

"
a ser.

Oliveii"a 'Lobo, Afonso G111-com o apóio da ala clLs- do Soter da Silveira novo com a CEJjESC têm anda· seguido por scus corrêli-
., I d Q • e 't zo, Pedro Ho.rto Hermes ecomanuan;e o U8.corz men ,o, -

gionários, dúra1'l.te sua au-
Batalhão de Caçadores. ' ", Pedro CoUn.

senCla.
,
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Joaquim, Ramos, em Fpolis.: Mantém
Visando·Sucessão EstadualC(Jntac�os

O Deputado Joaquim Ra
mbs deverá permanecer
pó. vários dias em nossa

Capital. sendo que no pró-
xímo sábar'o viajará, in

tamente com o Governa
dor do Estado para Tuba

rão, onde o Sr. Celso .R&,-
]110S" inaugurará uma p .I[J.

te 'cc1ilstrui.da pela' admí

ntstração ' do ; Prefeito Dil
ney Chaves Cabral.

BRASiLIA, 6 lOE) - O
Presidente da República
-ooníerencíou hoje com -o

Ministro ela Justiça no Pa

l&cio do Planalto. Observa
dores políticos adiantaram
a

. imprensa que foram exa

minados -no encontro, .

os

aspectos jurfdicos da re

messa de tropas brasíleíras
à República Dominicana,
de acôrdo focom a decisão
da Organiza,.Ção dos Esta
dos : AmericanO!'l. Disseram
os mesmos observadores,
que após o encontro com o

titular da Justiça, o chere
da Naçã.o apresentará a

proposta do envio de troo

pas ao Alto Comando Mili
tar e ao Conselho de Segu
rançá NacionaL' Ouvido pe
lo telefone interestadual, o

líder do Govêrno no Sena

do, sr. Daniel Kruger, in
formou não .acreditar que
haja problemas no tocante
ao envio de' tropas, já que
é necessano se tazer ces

sar a ação maléfica dos co

munistas, que tentam se in
filtrar com violência 'na Re-

países, devendo cuidar úni_'
-ca e exclusivamente de seus BRASiLIA, 6 (OE) - Tão
prdblemas internos. A opí- logo tornou conhecimento

., níão do. deputado Doutel da decisão da Organização
de Andrade, causou estra-, <los' Estados Americanos sô
nhêsa nos círculos pa.rla-·,b1'8 9 envio. de uma tropa
montares, já que em opor- militar ao Caríbe, a Asses
tunídades anteriores, o sr, seria Parlamentar da Pre
Doutel > de Andrade havia sídêncía da República uu
dado apôio .a remessa de. dou a redação do projeto,
tropas brasileiras para Ni-_,

.

costa -e Suez.

pública Dominicana.
Já no setor petebísta, a

remessa de tropas não en

contra receptividade. Fa
latido a imprensa, também
pelo telefone interestadual"
o deputado Doutel de An
drade declarou 'que, o' �r.!1�
sil não deve Çle meter em

casos criados por outros

oedíndo autorização ao

'Congresso Nacional, para o

,,,mio "de uma . tropa brasí
Pelos circulas pessedís- 'leira. :A mensagem presí-

_ tas, a decisão do Marechal <lendal será enviada ama.
Castelo Branco está sendo nhã fi Câmara Alta, segun
belll recebida, assim corno do- informaram fontes auto
no seio da bancada udenís-, rizadas do Palácio do Pla
ta. Tudo indica que a deci- nalto. Fontes militares de
são do Govêrno brasileiro
será. aprovada por' maioria
esmagadora .

no Congresso
nacional, onde deverá ser

votada" em, regime de ur-
.

gência -urgentíssima, Por

outro lado,€)' Ministro
. da-

Brasília admitiram que o

Ministro da Guerra adota
rá imediatamente as me,

did�s tendentes ao forma,·

Çoo dessa tropa que embar-
. carã para a RepÚblica Do

mínícana, afim de se ínte-
Guerra desmentiu 'a aber- qrar às. fôrcas da Paz da
tura de voluntariado de -, �EA. Falando a imprensa,
tropas em qualquer pente ;'

-

senador Benedito Valada-
do país, para a Fôrça de "s, presidente da Cornís-
Paz que, será' erwíada à Re- "io de'. Relações Exteriores
pública Dominicana. , Dísse . do Sena,d,o, declarou que ü
o Gal. Costa e Silva, des- Congresso .aprovará o pedi
conhecer até o momento, 'drl de tropas, ,se solicitado
.qualquar ordem . presíden- nelo Govêrno. '

O deputado .

cíal sôbre o assunto, Os ll1i, Pondon ':Pacheco, lider da
Iitares que forem a 'San UD1",t na Câmara. revelou
Domingos, serão ao que tu- �'l1P::t J1'1éns:'lgem '""reside};).-
'do indica, elementos per- oínl, ter,í tr�n1.ità�ãá 'ur-
tencentas à ativa das rôr- -

dgente, uno J.rrym.l o proble-
ças do Exército, Marinlla é más p.�ra sm� aprovação.Aeronáutica.

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

Em sessáo de ante-ol1-
>tem, o líder gov,ernista Dl.b
. Cherem, solicitou e obtew
�.a, i,nserção em,' ata de um

, 'Voto· de louvor à "nossa
.P. M.

mente aliiado do Mercndo Aquele pariament:ar . as-

Il1t.'ernacional de Café". A sim se manifestou:
declaração é, do senador Senhor Presidente!
Nel.son Maculan, ao fazel' .A Polícia Militar do Es- Requeiro a Vossa Exce-
m,cala em COl1gonhas em . tado festeja hoje' o "u lé'ncia, Senhor PresidenteJ
viagem de Curitiba ,para a 130. aniversário de crict- com a aqUiescên,eia do Ple�

O TEMDR 'M I 1'·) Guanabara. O ex':'presidçn- (ção, E' 11�11 acontecimento nário, 8J consig:n'ação de
.

ii. \li '\ e eDro O�lCO te do IBC di:;;se acreditar auspicioso pará Sallta Ca,� um voto de rcgozijo pela
Síntese dI) Boletim Geometeorológico de A. ·SEIXAS que 1965 serú �ior que o"· tarina, que não pode pas-' grata eféméride,' dando-se ,c,\: Sociedade' Amigos de
NETTO .válida até à� 23,18 11s. ,dQ dia 7 de maio de 1965 ano passado, quando cleix:1- sal' sem um registro espe;. lCiência .do fato ao Co- São Bento, com sede e i'õ-

1110S de exportar 7 milhões cial do Podei' Legislativo. l11andaIlte e Oficiais da Q'O na cidade catarinense BRASí:(.!A, fi (OE) ,Q pas da FEB,FRENTE FRIA: NegaÜ"o; PHESSÁO 4TI!IOSFÉRICA MÊ' de sacas O senador pete- Mantedora da ordem e "Fôrça Pública, bem como do mesmo 110me, acaba de Presideute ela República re:, gundaDIA: 10�Ul milibares; TEMPERATURA lVtED'rA: ��a,ID Can- blsta, co�cluiu dizendo cr.le guardiã da Lei ê a Polícia ao diretor do jornal "A. ser reconhecida de l);l;ilida- ceberá esta tard� E)m, Palá-
ti.grado:;;; UMIDADE �ELATIVA MÉDIA: 79,3%;. PLUVIO· seu ixu-tlrlo cle\�el'·6. ,lallcar 1\ii1ital' do Estado llhlp� ChI' VaÍlgu8.}'da".'

.

,

cie, W·tl)lic�. ; !l 1Qt' :t?�o .frJ�. 'Si?
�

-9 GaL \VU'l.I;'
.. " .. ,

"\/S�pA'pE: �5 n;lu�Ef: l'Ítégativo "- n� n';U1s: Negativ9 -

!a .c�lididatUl;à. iB<eIÜo Mu- 100raçãO qu'e' tén'l e�lÚan:.. "Sessões ,em 5 de. Sa'lCIGIl::,t.cla Pí'!19' ,Ç):1e;e'jàV.""bel%!i: ex;coma,�l
Ç,pn3iíl��s -:;: Strá�us:.T ��v;oc�i�'9, cU111Üla_r --:. Temp,?, :"Iéçli?: Jnhoz dO'j Roqtt�.�..ao QOy'él':- ,d,eCiçlo' ,a�t �l'ad_içõé�' ',: ���t�;,{::·ilt;:5,l:

'

j)�it�f<!'���!:' �;�rl�'�lfi��C.l1t�v6 , c:�htin�li"��;;��;:é.,t·�
.,

.,'"",;;J.a;";ê";.'/"\:""'.;"·
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-'--'-_'.MACUlAN AFIRMA: "

Futuro • "Negro-;'=para ;cafe brasi!�!�e�
S PAULO 6 (OE) _ O setor da careitura o1'asllel DIsse alnda o e p,,;

."

ra A declaracão foi leita te do IBC qu_c se n�o ho\,-
Br-asil está fora do. merca-.

>.
N 1 .' dificacão na n08sa

do l'nter"nacional do café e pelo senador peteblsta ' e - ver 1110 > •

_'
> •

··t IT ' , êst'e ano a situa-
as perspectivas são S0111- son Maculan ao tran�n ar : po 1 lca,o ,

.

'

t
- 'era' lJior do" que G4.-

brias, em 'virtude, da, polí-: . 1201' Congonhas es a ma- Ç8.o s
• . ..

tica' QU<,1 se desenvolve no nhi\ rumo à GU,arabara. "O Brasil IOl, pratlCa-

Aniversário da PM Repercute'
/ na Assembléia-

Dentrê as comemorações
que s� realizaram em .scu

Quartel, justo detacar a
. entrega' de espaelins aos

alunos de' sua Escola de
Oficiais' ,e o lançamento, do
s.eu jornal informativo ÇlA

VANGUAR�A".
..\

"

Vietnam:
BOnlba rdeios
Continuam
sAIGON, 6 (OE) Lon"

go comboio férreo, fOi des
·ttuido hoje completamente
pelos bombardeios efetua

dos por 50 aviões a jato
norte-americanos a apenas
100 kms. de Saigon. Foram

lançaq.os 80 toneladas de

bombas ele 500 e 750 libras .

Todos os aviões retornaram
ao porta-aviões Midway.

Utilidade
Públjça

Radiaiisfa de Herval do Oeste
em Florianópolis

Está em F{orianópo!is o
sr. Gucrlno Dalcanalle, dI
retor ela Rádio He,l'val
d'OE:lste eie, Jouc;aba. i,á,
como na RádJo (fuarujá o

))rograma 'lJOláÍico-adn;i-

"PolíLica € Desel1volvillwn
to".

'O sr. Dalcal1ullc, que e

Supervisor da' Secretaria
daa Agricultura, encumi-
111m assuntos de sua rõ:.sta,nistrati,'o denomina-se

Comissão_vai ,elaborar novo
reQ!mentq de custas'

. o projeto de lEli. do . Re

giÍnento 'de Custas Se11:1

elaborado. pela COlnJ.ssao

presidida pelo desemb.argá
dor Vitor. Lima, COI:regedor
Geral da Justiça, que o Go-

mos, pe1il Ordem dos l\!lVO'
gados do Brasil, Secção de

.

Santa Cati.l.rina·; o clr. Ni-
.

.

colau' Sevei'ino de Oliveira
representante do Ministé
rio Público e o sr. Rodrigo
de Oliveira Lobo. em no

m.e dos Servehtuários da

Justiça.

YI'>rríaclor Celso Ramos
signou, nos têrm,os de
Os

<

demais membros
o dr. J;osé .;de Mirçmda

de-
lei.
são
Ra,

Castelo Recebe ",Aliado de Guerra"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Prefeitura esclarece à C ...

s
Em resposta ao ofício no.

. 229, da Câmara Municipal
o prefeito Vieira da RO.�f\

esclareceu o seu plano a

respeito elo- calçamento, n88
ta capital e que está as

sim elaborado;
"O plano de calçamento

segue dois pontos básicos:
parte dá Il,ha, parte dó' Es
treíto.

Ru�s fora do centro [1'.H' Ruas tranversaís a Gas-'

sejam essenciais ao tr� I' par Dutra,
/ Fulvio' Aduccí,

go: 'Almirante Lamego,' como Henrique Boíteux,
Dom Joaguim, etc. • Valgas Neves, Antonieta de

Ruas tranversais as cr < Barros, ete,

'das vias para assegurar re Ruàs troncos COffi0 1\1'à-
tôrno.

o calçamento da Rorio
,viá Leoberto Leal será mi

elàdo, a partir da A�ronó-

cy Vaz Callado e José Can
dido da Silva,

A falia de meios rínan

cetros obriga a uma prícrí
dade para inicio c}os c3.1-

.camentos.
Já foi iniciada a rua .;r;;.

aquím Costa,

mica, dentro de alguns eli

as, dependendo de mlorD -'

cão das equipes que estão

terrnínando o de outras

, ,

ruas".

Ruas das morros, stmul
tâneamente na na face su

doeste e noroeste. como

Clemente Rõvere, Joaquim
Costa, etc. •

Rodovias essencíaís, co-no

Leoberto Leal e reta ,-l.",

Três Pontes.
NA P�\RTE DO CONTINEH

TE:

PARTE DA ILHA:
Ruas . centrais, pri'ncip[}J'�'

mente as de, tráfego maior
Osmar Cunha, Rio Bl�ml"').
etc. Do Correspoudente -

_ CYZAl\1.(\ ._

Para melhor atendímer.
to dos repa ros verificamos
o aumento do número .ríe

trabalhadores braçais por
parte da muníelpaltdade e
os encarregados _ do camí
nhâo caçamba nos últimos

,(i}as de abril trabs lharam

CHUVAS TOR.QENCB.IS
CAUSARAM ENOR�1F.S
PREJUlZOS

Após um período decnu- .día .« noite para, que
vai incessantes"

.
que. nos transito.de .veículos

:úl,timÇ8 dias de abril. des-«. ficasse mterrompíôo.
pensaram torrencialmente,
estamos agon: vivendo- ·dias,
agradáveís.

, '.

OSVALDO·MELO

ANIVERSARIOS NO

tirá mais.

E' pena,

Ca:'rgas,< Bag'agens e Encomendas
,

Para I�guna ��Tubarã,o '_ C�iciüIÍl,<:t _;_ Arat'ànguá -

- T(',b o Sul .do Estado _ AGENCIA DE TRANSPORTES
NEV�S"� Rua Padre Roma, 43 _.:_ Fone 2609>' �

l
,

, ,

, '

o"que é cidade bem administrada?uma
,

I

f\)os diremos que é uma cidade com ruas, avellidas e, pra,ças bem Iluminadas. Já exe·

cutamos serviços de iluminação pubiica em mais de 300 municípios, cujos Prefeitos ,e
Vereadores entenderam o signlflcad.o,- d8 um'a ilUminação pública perfeita para 0: pro·
gresso de suas cldádes .Somos a PETERCO. emprêsa especializada em iluminação
pública. N02S0S orçamer-tos mostram' que o custo atual, de um'a boa iluminação'
pllbllca e n,ode3to se cor:lp<,Hacio ao custo de outras obras públicas (esgotos. calça-
mentqs. cl,:: r .i\rí:'c�entarrios as melh'o�e� solu�6es (as mé)is atu�isJ) para

- c:ada· c_aso.,
'
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rri� .. OS nossos

extensivos a sua

família.

parabéns
bondosa

MIRIAM CARLA NA CA-

�COl7fecimentos Sociais.

c7\,. LI{..___L-k.-
Lf",

"

Está 'marcado para o

de Lages, para grande acon

tecimento do próximo' dia

13, que será o casamento de'

Salete Chiaradia ex-Miss
'Santa 'Catarina", com o dr.

Rogérío Sbruzzi. A cerimô
nia religiosa será as 18 ho
ras na' Catedral, -e a recep

ção aos convidados .aconte

oerá nos salões do Serrano
Tenis Clube,

-:-:-

Um. grupo de, radialistas
da cidade, na noite de quar

ta-feira, jantavam' no sim

pático restaurante na praia
da: Saudade, ":La Perla di

Napoli", A cantora Neide
Maria acompanhada do re

porter ,Adolfo ZigueIli, tam-
.bem participava' do movi
meniadó ,jantar.

--�
. ......--.-.-

Noticias do BàlDeario de Camboriú

-Óe

o CORETO '00 JARDIM, OLJ'VEIRÀ BE;LO Parte- al-' O' grande vohmll�", (Ie
\>

'

ta e muitó esoerada do 'l;rograma dos festejos dé mais .ágnas pluviais trouxe' :para B-1\LNE�lllO DE

um _a�i;)�rsií.ri�, dá, nos;s� P0!íqi3J\�ilitaf' ,êr�'_W� �cel'tô.' a: ' O· se,t�l';'d� aQ.�T1inist.raç'�0
�

.

_

amnidacla l'e.trêta 'com que aquela.'afínada:'band'1' de' mü- rnunícípal, ,pr�JUlzos .m0:1,--· -, CAMBORI'U

sica, ' erl�err�;;:a : Gom , eh�ve ',de 'o�ró, iuas ,come·moraçõ.es' 'cúlá'veis, mórménte DO qU3,
j

da gI',':1í�d'� ;,.d�t��
, -.;�, ,." "

.

.�,'
.

, -:
( , 'i.' diz respeito, aos ,seniç'os

'

rJe'
.

'ruiu JOSE.' ARRUDA
Qt.Íàmio DS' nossos- rIÍúsicos lT,repreeriSivelmente. fár· �alç'amé:�lto, cujas Qoras: er1, HILpimRANDO - Dias 4 MENINA ROSELY NOVnS

daçlos, de-n:tro da sua fatiótà nova e bem talhada, po-rtan- ,execução �m váhas frentes;: de maio (lomp'letou mais _ Dia 14 elo atuD1 havc!J'à
do seus instrumentos t'lmbém novos e bem cUidados-,en· . 'foram. atingidas de manei-: um natalírjo e nosso ·pom· .um café festiv"O ria .resi
traram no J,'l)l'dim "Oliveira, Belo", já era muito grande ra brutal. Os repa,ros já amigo Erlí José Arruda Hil' dência do nosso amig;0 Pre
o número de pessoas que havia postado_ nas" imediaÇões foram determinados pelo debrando, operoso -Agente feito Aldo Novais f' <le su�

do coreto. Prefeito Aldo :,Novais que d;:t GLOBETUR da Em,DT:�- exma. espô;;a dona Maria
Mas, não queremos falar aqui d0 excelente programa <' pela' manhã e'" à ,tarde sa Na. ,'2a. da' Penha e Al;

executado, das palm,'ls que se fizera,m ouvir e sim do',p�ó;,. pessQalmente vem.. dirigin,- tp Viação Catarinense.
prioCoreto.' do' os trabalhOS:: necessi- No tracl.icidhal, J3ar, do

O "Co;'cto" encontra·se em péssimo estado de conser· Moo. Bentinho o· n�taliciante
vação e já há anos que se fala numa remodelação com- ,', -Algumas ruas foram' aI t- ,brindou seus amigos' co:n

pleta em sua estrutura: dando,l,he aspecto inteinim'ente ',' ga:âas pelas aguas ·e eln uma farta ',rp,es:,! de' apeti-
novo,

"

"
.. ,várras :p.I;RS" tivemos,. a' lem- tosos salgadi-phos e çloces e

Até agor'l., porém, mida se fez: "brabça de-. -. enchentes �;:: muitos "bebiveis"'. '

Os bancos de madeira e�tão apodrecendo ao tempo, ' RiO- do ,Sul, mnà . �éz: que' .Ao, ;Erlí dá, Penh� pessi)3.
Taboas despregadas. ,,' Iho�a� e'_ rapazes na ;'freme 'vastament'e <: 'relacionada..-' , ',' ',.,

Enfim, um Coreto qu� não o é mais fa:;>; ]1,,'itos ano�.'. - de .'s�as 'residencfa,s�,_ "pas- aqui na Praia de 'ç!J.mbo-
Para os músicos torna·se éll.if1--:i'. !;lr.Q:n'JCh·los e dar-' seavam", com ;cáno�s.:'

lhes uma posição qu'e facititr;< f::1:';.�· :T:�"::;��o., ';t� r

I

Passam por verd:ideim c.b:bsü:angimento.' .

E' tempo de se remodelar, <>'.,( Q:,êe,to 'do, Jar:afm OUv�.
ra Belo.

Si não o fizerem, dentro de pouco tempo ,el(� não exis·

sicle.
° sr. Adolfo,(: funeioná

rio' público, fedBrai aposen
tado e dona Adelmrt, é> ü.

mui digna Ag!'-ntc) ele �10S

SO Corre'io' e estáo i:ksde

já 'em prepal.'at:voH para'
as comen'oc;lcé.e�, co nat"l-

� .
.

.

licio' dá qur�rl:l�' n%ll1hg :>

quem d0S:';,l,'TlC;; 1!1l!Has 'e- A senhora, 'Margot �:au�o,
, .' .", f" , ,em su<:t· bonita resldencla,
lundades, I\J e�,,·uallo ,C,1:""

t " .

',.
.

"

' -,

na última quar a'l:elra rece·
sal·O,mge:-:, desde J,,� m�- " d nh' as. beu um grupo e �e o� .nifestamos Rgmdecime.r;t0s'. '

,

'de nossa sociedade; paTapara part:.íciparl;lo-;- d::\§ do·- �.,
um chá.

ces pelo p"(,Xi.l:·"o na,T&1jciq
da graCiOq�l��(,2'.13J 'T'e:_'f.��l-

,

.' ''"'' '1-" �i'
COMENTANDO,

SENHORINHA MARIA TE

. REZA _ Dia 9 o colendá
rio de 'maio assinala mais

um 'aniversário de, nossa

querida sobrinha Maria Te

,reza, fino ornamento 'ela

da sociedade ríosulenee; di
leta filha da exrna.. sra,

Erotides Fiuza Lima. ope

-rosa. ,Escrivã do 'Cri:ne da

Comarca' de Rio do Sul. À

gentil senhórmna, Mar;'l
Tereza, aqui ceíxamos COIl

sígnados os abracosxle L�-
.. lícítacáes mui sinceras da

Família Cyzama ..

o

ilâo

Helena Fovaís. I{,L ')

que, naquela t:af.a, '[\ [1:':1'
ciosa menina R'J:il'l;!, ara ..

çula do bpnqn:i>.J Cf'�é1.! de

v,erá apagar 4: '"2' trl,haiS em

seu bolo de ::mÍI"';fsário.
Nossos sinceros pan,(:e':',;;',

MENINA MARIA
� Após o dia 14,

SUELY
t2.: rih\';il1

PITAL DO ESTADO - Li.a

24 .de maio destacamos em .

nossa Agenda maís um na

taUc10 da nossa mm' que
rídá Miriam 'Carla, ancan

to e alegria de seus pais
Donato Ramas que ;>'}l per
'anos grande valor da Rá
dio Mirador de -Rio ]0 S'1l!
e atualmente CKCl"C.e'1g0
-com capacidade' e tiroeinio
suas a tívídades nos setores

rádío 'e televisão ',!o�';anü

polítanos 'e
. dona E10á. Ao

abraçarmos a .graclosa me
nina' l\,JIiriam Carla, Ig;e
possui com justiça um .lu
gar reservado eUI n8s30_ co
ração, desejamos-Lhe ,um

tuturo ll1,ui, rison:-,:) E' te!iz
ao' mesmo' tempo
cl,ullprimentl;l-inos
às pais coruja

ei.11

prõxlmo -día 13, a inaugura
ção da luxuosa. boutique da

Firma Carlos Hoepeke, que
será dirigida por 'Concita

Leite.

-:-:-

RIO: Na Igreja de São

José'. 'do }atdim Botânico,
amanhã, as 17 horas, dar-se

á a cerimônia religiosa do

casamento de Nina Rosa, fi

lha do General e Sra. Gen

til Barbato, com o' senhor
.Edmundo, :filho -do sr. .e Sf8:,
RogériO

.

R,izonato: AP?s a·

cerimônia os noivos recebe

rão cumprimentos na' Igre
ja, e viajam para o norte-do

país ..

-:-:- -:-:-

Martha
I

Menezes e José

Márcio Nunes, 11'1 cidade de

TUíiarâo, estão de. c_a�amen.
to marcado para o próximo
dia 2'0, as 10 horas, na Cáte-'
d:t:altde Tubarãó,

"

'-.-.- -:-:-

dia 19 s('rá uma d3.�:'t fes

tiva' para o·: I).OS» _ Prefeito

aue é ,também' n111i' ài�l:Íb
Âgente da' "CELES!],; ;qui
na Frai;. E' ,que, ',depols
da caçula" !la Ines de,�nio
a simpática Maria Sl_l�ly
que é aplicada ·aluna: :UQ
Grupo' Escolar, "Jo§.ó GQu":'
lart", c911ipletar�' � a�lO" de
idade, havendo' ,portant'o" a

repetlição duma "cRte;-;adjl,."

�om '�inos
. d?ce�, . N::lssas

"efus1�S ·'felJ1:�YtaçoelS., '

CELIA ,TEREZINHA, L\N�
VERSARIA DIA 30 ,_ En

-

ce:rrando os natalí�i6., de

maio que temos a:1otalo;'
dia ao teremos o da r'aeni

na Ce11a Tei::e�l:'lha, a�e,rl'lrt
e orgulho de �e:.: -; f1".lt?t-.ns
avós Adclfo -, r'i011é1 A:lrl-

q':eE1 }t\-.

hha..

Por Universitários
SBDTFP

"NÃO DEMORA MAIS

ALqUNS DIAS

(Especial iP,ara "O Estado")

- L. Sérgio SoUm eo �

que

Fomos inftlrmados que,
adquirilJ a "enciclopédia Bri

.'

tânica", o senhor Lni� Bat-
'

tistotti.

"FUTEBOL": Ball1ca e

e Querência Palace' tiveram
ellcontro no gramado do A

brigo de Menores, sendo o
\

gol de "Chinêz", a vitória do \

-Baiuca.

-:-:-

�rocedente da cidade de
.

Lages onde deu 'rápida circu
, lada,. o senhor Mauro Amo

rim.

-:-:-

Um moderno escritório de

Publicidad� será inaugura:
do em nossa cidade ainda

, este mês_ Estamos informa
dos que os proprietários do

citado escritório, recepcio
narão a Imprensa, falada e

escrita, com mo�entado
�oquiteI.

Em Recife, realizar-se-á
ámanhã as 18 horas, na Igre
j,'1' da Madre de Deus, a ce

rimônia do casamento da
srta. Maria Clara Santos,
com o dr. Eduardo Ta-pajó,
Diretor do Hotel Glória no

Rio de Janeiro. A recepção
·aos convididos, 'será na, re

sidência do sr. e sra. João'
Pereira dos $antos (Maria),
Avenida 17. de Agôsto 1119.

'Os noivos viajam em lua-de-
mel para Nova York.

-:-:---: -:-:-

'\ veira. preSidente Qa socie-

Conta-se que pouco a')tes dade acima citada, ao afir

da proclamação da Repn- mar que em vista da apro

bEca, quando a propagarl- vação do "Estatuto da Te!

da republicana ia bastan- ra", a propriedade priva
te acesa, um' funcionári.o da no Brasil fica moribun.

púb'ico saiu de férias para ela,

uma ,peq'uena cidade' do Esta afirmação encontr,t,
interior. Dmante sua a11- justificativa em' diversos

séncia na capital,' a Repú- póntos do· projeto. Para

blíca foi implantada .. Vol- nii.o nos alongarmos, veja
tando o p'restimoso amaDU- mos apenas o caso da de

ense a reassumir suas fun- Sal)ropriaçi'io. Para' a lei,
cões notou que todos ClS todo latifúndio é pas,sível
'papeis oficiais da reparti- de desapropriação. E lat.i

,çã'o traziam o timbre cL'l flindio é tôqa. propriedadr.,
República. Surpl:enc1ic]o. ex- cuia área fôr' maior do que

clamou em tom profético: s9�scentas vêzes o módulo

"Não demora mais algl1ns da região; ou tôda proprie
diàs e êsses republicanos dade inexplorada; ou ainci'-\

mudam até de regime! .. ,·' toda propriedade mal ex

Est.a história 'veio-me à pIorada, ou melhor. tôdJa 1,-:

mente quando conversava,: quela que. PlTIhO:'a tot.al

(uas atrá� com um fazen- mente e::"',ra(1a. não' te

deiro, a propÓSito do "Esta- nMa o tido de cultura ou

tllto da Terra". "Qual 1110- atividade que os técnicoS'

co", afirlllOl)-mp �""'''rn .-le elo IBRA determinaram pa

si o' fnc"d"irn "R<t� ;)1'0- ra a regmo. Ainda pode
jeto não vai ,""r 8.provado ser desapropriado todo. mi�

nãoõ não tem perIgo". A- nifúndio, ou seja, a peque

cont�ce que o projeto \já na. gJeba que. segundo ,os

havia sido' aprovado pelo técnicos do govêrno, não

COJ;lgresso e sancionado pe� comporte a manutenção de '

lo presjdente .. _
(seu de, seu praprietário e

O modo pelo qual apro- família.

vado ,ê,ste projeto de trans" Estas disPosições draco�

cendental importância, pa.. nianas, ainda são completa
ra a Nação, foi quase sigi- das pela disposição da lei

loso. A imprens,a pouco no- que impede que qualquel'
ticiou sua. rápida tramita- propriedade, uma vez de-;

ção e a sua final. aprova- sapropriad'a, mesmo in

ção. justamente, volte ao se'�l

, Como bem mostra o 0- proprietál·�. ÊSte poderá
portu�o e ,corajoso "Mani- receber quando' muito. uma
festa ao Povo Brasileiro indeniZiaçã,o (que de ac@l'

Sôbre a :Reforma Agrária" a� com a emenda constitu

lançado pela "Sociedade cional tão desejada por
Brasilei'ra de. Defesa da Jango, pode ser feita em

Tradição, Família e Pro- títulos da divida públiea).
priedade, quase não houve Em vista dêstes exen.1plo:;,
reações de júbilo ou de e poderiamos ter apontado

- tristeza entre os propugna.- 'muitos outros, q:uem não
dores e os adver:)áhos de'" cone.orda que está' mori

agrorefo;rmismo; hQuve à- bmida a propriedade
penas surpresa.

. .qa :po BrasH? l"

"

da

Ainda como afirma êsse

manifesto, ,não só o fato

da aprova�ão' dêste p'roje
to pa{�ou meio desaperce
bido, mas, o que é pior, e

seu conteúc1o continua to�
tablente desconhecido pa
ra o grande púb'lico.
Tem inteira razã9 o

Prof. Plínio Corrêa de Olí-

-:-:-
.' .. ': ::: :-:-:-

. No próximó dia 30,. em

nossa cida,de aco'ntecerá
Regata Internacional.

',' ", ::e -:-:-

Nnanbã no Teatro Àlvaro
de Ca,!'valho, dar·se-á a:"apre

sel1tação "do B�let,; com Car- '

mem e Romano, Ja consa

grados por. grandes e exi

gentes platéias do Br,'lsil.

-:-:-: ;-:-:-

Com prazer registramos o

aniversrArio da sra. Deputado
1Y'�lderiwr SaJIes. ocorrido

ontem. O 8conter,imento foi
altamente comemorado,

-�-:-� ;-:-:-

No próximo dj)mingo, o

Clube Doze de Agôsto, acon
tecerá com animada Soirée,
,abrilhantada por uma or

qQestr� de Marimbas.
"

.

:--:-:-
:;: ':: ;': :-:-:-

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

._

\ ",. .
,

-PROGRAMA DO MES'
MES DE MAIO

Orquestra "MARIMBÀS ALMA -LATINA"

J,' J _ ENCONTRO I DOS BROTINHOS (dedicados
a 'to�us os estudantes Universitários) _ Apresentação
da Nova OrQ,ue�tra 'do Clube - Início às,21 horas

30/5 - ENCONTRO DOS BROTINHOS - Início às
21 horas

l\fES DE JUNHO

9/6 -'- Orquestra "ESPETACULO VIENENSE" às ,22

horas'
.

MES DE JULHO

3/7 - Festa Junina'- Início às.22 horas

9/7 _ Orquestra "FANTASIAS DE ESPANHA"
Início' � 2-2 -hºr��. .'

'.

,OBSERVAÇãO.: Para as festas dos elias 9/5-9/6-3/7
e 9/7 _, RES.ERVAS DE MÉSAS NA SECRETÁRIA DO

C�UBFr!.
'

REeRESENTANTE
", . Ó ..]1'

.•

,

thenol]; 1 anuo sll
, 1-;':,'

:-:-: -:-:- ..

.

Aconteceram no baile de
.

Debutantes do Serrano
\

na
"

cidade de Lage�, os discuti
dos moços de nossa !'iode
dade: George AlbertQ Pei."l:O

to, Benedito/Cunha e Pédro

G. Pereira de Mello.

-:-:-
.', ',I :-:-:-\

Em JoinvilIe os senhores

,Kurt e Rubens Schmidt,
inauguraram o "Salão' de

Chá Trocadero". Comentou

õ cronista social Ralf Ritz

mann, que o moderno' e lu

xuoso ambiente, agora é

ponto alto pár,"!, as senhoras

Elegantes daquela cid�de.

-:-:- -:-:-

, . Também o Deputado Nel

son Pedrini, um dos melho

res partidos do Estado: aca
ba de 'adquirir a "Enciclo

pedià Britaruca", do reIne
sentante Valmir Castelo

Branco.

-:-:- :--,:-:-

Movimenta,se a sociedade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vidro para
Conserva (1 13-

no) Preço
Cr$ 199.

f Para
Transportadas pelo na

vio Loyde Equador, foram

descarregadas, no porto de

rtajaí 200 toneladas de lei-

, te em pó, destinadas à Re

presentação de
_

Santa Cata

rina, da c.'unpanl;m Nacio

nal de Merenda .Escolar,

O descarregamento foi

acompanhado pessoalmente
pelo represent<:mte da Cam

panha neste Estado, senhor

José :Alberto Livramento A

breu, que, de imediato to

tomou providências para a

distribuição das cotas desti

nadas aos diferentes setores

da CNME, em· nosso Esta
do,

Além da séde em Floria

nópolis, são os seguintes os

setores já instaladas: Itajaí,
Blumenau, Lages, Mafra e

Chapecó.

Convênios com Municípios

Também os convênios da

CNME com os municípios
catarínenses, referente ao

,110 ano de 65, já estão sen

do cumpridos. Todas as

Prefeituras que firmaram a

côrdo com a Campanha, já
receberam as necessárias

instruções' para o recebi
mentos das suas cotas de
leite.

2.500 Alunos das escolas mu

nicipais serão beneficiados

\
na Capital.

.

Em virtude do recente
convênio,

'

firmado pela
CNME; através o seu repre-

-,-,-
I

Attilio Fontana favorável
à Elei�ão por

.

Distrito
.

o' Sr. Attílío Fontana sagens que o Govêrno da tas, .mas quase tôdas boas.
(PSD-SC) anaíízou, o Proje- Revolução enviou ao Con- Nenhuma causou tanta de-,
to do Executivo sôbre a' Re- gresso algumas eram mais .cepção como a \ da' rei Eleí
forma Eleitoral. Das Men- amplas, outras mais restrí- toraI. Está o Govêr�o per-

MARAVllHAS DA TECNI(A E DA CULTURA

,

Escrevi uma UIUca cl1rta

da New York. Escreví·a no

Nosso estado 'ele saúde é 7.0 dia de nO,ssa chegada
ótimo, estando, aliás, todos àquela cidade, e por ela po

os integrantes do grupo bas- dia-se ver tudo que vivemos

tant ,dispostos. -Quanto a' fi- e fizemos nos estados Uni-

. nanças, vai t\ldó muito bem. dos, até aquela dat'1. Nosso

,q grupo' tem feito de 'perío�: 'programa em New York

fio ,em período in;>pe�
.

continuo]f e bastante coisa.
"::-" � .�,'

.

' -,

(Continuação)

IX

Pudemos visitar tôda a

sua instalação e dependên
cias, inclusive assistíndo. a

um filme de explicaçãO e

exposição detalhadas do

trabalho complicadíssimo
que alí se executa. 'A tarde,
foi o primeiro día útil que

tivemos livre. Foi, por deli

beração unânime do grupo,'
dedicado a compras. Dirigi-

.

me a 1,00 hora para o escri

tório do Sr. Wilson, que é

despachante que trabalha

para o Sr. Cardoso, aqui
em N. Y. A presentei-me
pessoalmente, pois já o ha-.
via consultado pelo telefone

Expus, o que desejava, e

imediatamente nos puzemos
em ação para a aquisição
do material de que necessi
távamos. Fui com o Bruno

(,tesoureiro) que tinha in

terêsse em adquirir um am

plífícador é, tudo realizamos
em ótimas condições.

Digam ao tio Lauro (Re
fere-se o missivista ao Dr.

'Lauro S. Thiago, médico ho

meopata, ' h,á muitos anos

com clíníca no Rio de Ja

neiro), que a homeopatia
em Miami, é completamen
te ignorada, mas em Phíla

delphia, ao lado do hotel on

.

de nos hospedamos, existe

o Hanneman Hospital, com

uns 15 and,l1res, num, pré
dio formidável, bastante vi

sível, chamado o, Stence

House, onde todo o trata

mênto é feito homeopàtíca.
m:ente.;E um enorme hospi
tal. Tentamos tir.'1r uma fo,

tografia para enviar, m"s

como o tempo estava fecha

do, não pudémos realizar

isto. (1)

ção do money, tudo previs-
. to e planejado, sendo que

aqui nos Estados Unidos

prevemos
.

ter uma diferên
ça, a nosso favor, de $400,00,
comprando-se o que temos

gasto -com o que estava pre
visto."
E com êstes auspícios, ter

mina a primeira missiva de

um dêsses _jovens engenhei
ros que' excursionam pelos
mais adiantados países do

mundo, afim de melhor se

poderem preparar para os

árduos labôres de sua pro-
fissão, no Brasil.

.

Uma segundo missiva, da
tada íntencíorialmente de.
"Oceano Atlântico, 13 de fe

vereiro de 1965, está '{asada
nos seguintes têrmos: "A

bordo de um PC-B, a jato,
da AI-Itália, sobrevoando o

oceano Atlântico, verde e

infinito, com Uma velocída

de de 800 kms. horários, co

meçou a riscar estas poucas

linhas, movido pela saudade

que é grande e pelo deseja
de levar-lhes tudo aquilo
que sentimos extasiar-nos e

sentimos palpitar, dentro de

nós, de surpreza e de emo

ção, durante esta inenarrá

vel estada nos Estados Uni-

.
dos, que finaliza neste mo-'

menta, já nos deixando a

. ânsia de um 'retôrno futuro,
embora seja enorme a von

tade de atirrissarmos no Ve

lho Mundo, em plena Lis·

boa.
Trazemos dentro de nós

um co'lrinho de coisas novas

,já vividas, e constantemen
te relembradas, e um muno

do de' novas coisas que ima

ginamos, áinda um pouco
anuveadas, mas que em bre

ve estaremos vivendo o sen

tindo.

pudemos ver e viver. ÓO B.o

dia, e 'último, tivemos agra
dável programa. Era um sã
bado, livre, havendo em N.

Y. 'um grande movimento, Ó
comércio aberto, o povo na

rua, uma infinidade de au-.

tornóveís, de rnodo que pu
démos aproveitar bastante.
Fizemos algumas compras.

Para o jantar fomos convi
dados ,'l saboreá-lo num res

taurante à brasileira. Depois
de tanto tempo nesta comi
da doce daqui, foi um alí
via pegarmos um churras

quinho à gaúcha, com fei

jão preto e arroz ...

(1) A referência feita pe
lo missívísta ,'10 Hospital de
Philadélphia, onde todo o

tratamento é feito homeo

paticamente, lembra-nos a

figura tutelar de Constanti
no Hering, fundador dr

'1Hahnemann Medical Cole- �

ge, de Philadelphia de onde,: ,

I
graças à sua ação enérgica
e nobremente orientada, pô"
de· a Medicina Homeopáti
ca firmar-se no conceito da

cíêncía, irradiando-se por
todo o mundo, civilizado.
Constantino Hering recebera
na Europa, a incumbência
de destruir os fundamentos
da Homeopatia, erradican-
'do-a completamente do mun

do. Aceitou a incumbência,
sob a condição de consa

gr.'ll"se, ante ao estudo des
sa dout;rina médica, para
poder combatê-Ia com fun
damento. Dos sérios estudos
qúe empreendeu a' respeito,
resultou a sua completa a

desão aos princípios hahne
manil1nos. Percorreu diver
sas regiões do pianeta. Nas
Guianas encontrou oportu
nidade de aplicar cóm êxito
o princípio' medicamentoso
extraido do veneno da cas

CfWP,l,. denominado L,qchesis
� indo residir nos Estados

Unidos, i em Philadelphia,
nessa grande cidade fundou
o Habnemann Medical Cole-

ge.

(ContülUa)

dendo uma ótima oportuni
dade l?3,l�� c<::r:��,_�.\' ímrma
ros males de nossa atual
técnica eleitoral. São poucas
as _inovações ' contidas, na

Mensagens e, de urr; modo
geral, ficam mantidas aque
las distorções que tanto nos

afligem.: Esperava-se que o t

Executivo sugerisse a ado

ção do sistema distrital,- ca

paz de, propiciar maior au

tenticidade à representação

Vários são os inconvenien
tes do sistema atual que, in

clusive, sofre grande influ
ência do poder econômico.

Cria, além disso, situações
constrangedoras. Candida
tos da mesma agremiação
partidária disputam votos
na mesma região, recorren

do não raro, a expedientes
pouco recomendáveis. O

maior adversário e, muitas

vezes, jus.tamente um cole

ga de Partido. O. candidato
preocupa-se.mais com o cor

. relígíonárío do que com o

postulante de outro Partido.
Em certos casos um bom

candidato, integrado e co·

nhecedor da regíão, é der

rotado pelo companheiro
de chapa sem qualquer- vin
culação com aquela popula
ção, mas Que dispõe de for

te poder econômico. Com di
nheiro consegue adesões de
cabos .eleitoraís e até ele

presidentes de diretórios

municipais.

O processo eleitoral vi-.

gente está dé tal forma vi.

ciadõ que muitos homens

de grande valor se esquivam
de pleitear uma re'Presenta
ção_'

Defendeu o Sr. Attilio Fon

tana a necessidade de, se e

xigir a vi,riculação do c,<:mdi·

dato ao distrito. Isso evita·

rá que pessoas estranhas

disputem votos no distrito

contando com o poder de

corrupção do dinheiro. Fi

nalizando, disse o represen

tante catarinense que a elei

cão por distrito diminui as

despes,'1s, tornando menos

custosas as campanhas elei

torais, possibilita maior

contacto do candi.dato com

o el<iitor €i impede que êste

comehta êrros elegendo caÍ1"
didatos desconheddos.

, ,

cne a as e eite o
"

SANTA 'CATARINA
sentante José Alberto Livra
mento Abreu e a Prefeit.ura
de Flori<õtnópçlis,. na . pessoa

I

do prefeito general Paulo

Weber Vieira da Rosa, 2.500

alunos das escolas munící- lar, no município da Capi
tal.

.

pais serão êste anos bene
ficiadas com Merenda Esco-

Como cumprimento de

acôrdo, a munícipalídad:
.wem recebendo a sua c

d.e leite,' correspondente.
-_._-------------�-----

PSD Indica Menlbro·-s-à-s----.-C--,-o-,mlssôes
o lider pessedista Nelson

Pedrini encaminhou à rela
cão ele seus companheir�s
de, bancada, para' as. díver
sas Comissões da Assem
bléia Legislativa.

Deputados: Abel Avíla dos
.

Santos, Aureo Vidal Ramos
He�rique de Arruda Ramos

Walter Vicente Gomes e E

pitácio Bitencourt.

Comissão de Saúde e As-

sístêncía Sccíla.I:
Deputacos: Edmond SaEln
waldernar SaIles e Augus
to Bresola.

Nelson Pedrini.

Comissão de Negócios
Contas Municipais:
Deputados: N�lt.o,' Fc

Fioravante Massolí i

Walter Vicente Gome",

Comlssão ele Mina" e
E' a seguinte:

Comissão de Agricultura:
Deputados: Fnulo Pre!s,
Fioravante Massolini E'

J-oio Bértoli
Deputados: Ivo Mont

(','1'0, Lecían Slowinsk

�'\llJ'OO Vidal R:lnlO�
Comissão de Redação
Leis: .

D-é'!)ldu(los:, Dib Che
Ivo Montenegro e N'
Pedrin í.

Comissão de Viação e 0-
bras Púhllcas:
Deputados: Augusto Breso

la, Abel Avíla dos Santos
e João Bertotí.

ras:

Comísões de Legis1ação e

Jtisti�:a :

Deputapó: Dib Cherem, Comissão de Educação e

Nelson Pedrfni, Lecian Si',) Cultura:
wmskí, ,Paulo Preis e A'n-· Deputados: Paulo Prels.
reo \Viclal Ramos. P' ) R hau o oe a. Faria e Epitá
Comissã-6 de -Pinanças:

Comissão de Petíeâo 6-' l"i

xação de F:ôl'ças:
Depuj.ado: waldcmar Sal

leso Epitácio Bitoncnurf Pcio Bitencourt.

sem entrada
�

.

sem Juros ,

piela preço de

:POR MÊS·
.�

,

PELO FUNDO COOPERATIVO

o MELHOR

ADQUIRIR
INSCRICÕES E

CONHECER

DO MOMENTO

VENHA' DEPRESSA

NEGÓCIO
o SEU AUTOMÓVEL

lNFORMACÕES SEM COIVIPROMISSO

1 MEVER I Rua "Felipe Schmidt 33

Fones: 31-09 e 25-76

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e, propagan ,"�'.':
Aiê,OQtª� Alerta', Clíen'les

Kaborada 'p':'.a.' sua' a,,- tal, endereçou correspon- lação tributária e .que tra-. ter sua vígêncíe, a pà.rtlr d�' explorada pela eaiprésa:
8€3:>01"19. [urídíca a fl,gên- clência a sens clientes cha- ta das despesas' de propa- 1° de [aneíro do corrente a)'� ,.,

'

.. '. o".
• (

cía de puaHcldacle
.

A: S. mando' a atenção para ° -ganda. ano, deixou' Q empresário b) .. .

Propaguel Ltda, desta capí- artigo 124 da nova. Iegts- Por se tratar de 'matéria cóntríbuínte um tanto con- C) s ; •••• :. •• • ••.•••••• "

.......- ..:_ ------ ruso e assobe,rbado com, o, cl) AS DESP,�SAS PAGAS

Sociedade Catarinense de, �:Sta��:��� :e:!�lidê�: sério' problema de Inter- A QUAISQUER,EMPRESAS,
pretação, o que vem resul- INCLUSIVE ,DE PROFA-

.

E h' A
ofício que é de teor seguln- tar, via de regra", no es- ,GAt'l'DA, DI':SDE QUE SE-

ngen eiros grônomos te: qnecímento -ou .mesmoesca- JAl\t: REGISTRADAS COMO'
pe de alguns pormenores

'
, ,CONTRmUlNTES D,O, IM-

...
REF: A NOVA LEGISLA- .

•

'ÇAO TRmUTARIA .que mais ta;,rtie vírâo p�:e- POSTO DE RENDA E.judícar .seus, IÍe�í>cio",. l\'J1ANTE�Ml ESCRITIJ-
�

A L
.

I
-

Tributária
.

RAÇÃO REGULAR. : JI!
egis açao • Com o pensamento vol- Isto equivale díser qae a r!.,

em nosso país, sofreu vá- , ,f
tado para êste probíerna admínístração flsc�l não.',rias, e 'profundas altera- � t

'

que -enrren am as empre- mais permíte como, deSpB'7
ções no decorrer do ano, 1 t ,' " sas e que estamos la �r an- sas opêracíonaís, os paga=-: ,

de' 1964, notadamente no" do aos nossos -amigos que mentes ,procedidos, pelas ,segundo semestre, durante Oa Lei 4. 56, que alterou a empresas »eontríbuíntes, à" "

o qual, empenhado ° qo- Legislação do' Impõsto de pessoas ou mesmo fi:mas'verno em reformulá-la, €11."

viou ao Congresso . Nado':' Rt'nda, ·Ja fül regulamenta- que' não tenham sua situa- •
\:[tO regularisada perant.a o

na1 os competentes Prole da pelo r Poder Executivo, III, o ,-

fisco federal,' sob pena das "
tos, os qua�s discutidos e através do Decreto N°

SIi\'1eÕeS cobívels ou se la ,aprovado pelas Casas Le- 55.866, .de' 2& de março do ,-- . �- �, c,'"

glslatívas foram converti- corrente, diploma êste que glosa, de -tal parcela e apü- ,
das nas Leis 4.052, que dls-> agrupa' roda a matéria 'C'8,('80 da, penalidades re-"

põe sôbre o Impõsto de, que irá regular a trtbu- gularuentares.. •
Consumo e reorganiza a tacão desse ímpôsto, E C01'10 é ''JL'.ty�ico e notór!o •
DiretDria das Renda� In- 9,entre' as ;normas éODS- ,:_ p,!,' diver"as são as �)E',,- If
lernas:' 4.503 que "instit'J.i tântes cio, Citado ,dlplo'11J., ;n!l.s oU' 1'.1('S1110 supostas II!

no MJnistério da Fazenda, legal, chamou-nos a' a,tOD-: .fir�11as que operam neste f
o Cadastro Geral das Pes- çiio, 'dado a sua import�T�-

'

;·amo. sem terem suas si- "
soas Jurídicas; 4:50'5. dis- cia. e r:,ue, acreditamo�, ,tu'ac;f,es !'€g-ularizac1.ás, 8-

III
pondo sôbre o Impôsto dê para muitos' passará dçs'- lertn mofo a ''s. 13s, i'ob c "

Renda, tôdas sanciOll'adas percebido, o qüe preceitua 8.:meéto !l,cirr.[t
'

focalizado,
pelo Presidente da Repú- cm. s�u s;rtigo

-

124, alinwol eln. ,nova legislação do 1m-
..

blica, em �,O 'de novempro "d". no capituÍ'O a que 2B nôsto de rienda, e aconse- P

último e publicadas no refere as éspesàs oper::o- lhamas a· Vs. Ps. quan"'o"
Diário OfIcial da Uniãp da cionais. Diz 0- cit:ado arti- clt), 2..,�i.l1!ltura de cont.ratos •
mesma data.

J

go: . )�llb1;('if1T',:CS, tomar�m as

Dada as' trans.fOJ;�lações p�ecaucÇtes n�cessáirias" a-
"

tão profundas e radicaIS ART,: 1�4 "5"'>'m.el:�e se- fi"" rle não' cometerem uma �
por que passou a legislD- ri'io a'-15mltl�l,;s �C'f'1p des- {"frac?o' fiscal e eVitarem:páo tL'ibt1�árll'l,. uma lT',a,té- pÉs::,s, ,df' )Jl'0')'l"'n.",lG., 'd"�- 1'13, ",�l:)o"re\i!l_lentos e l?r�- "
ria tão' complexa como ex-' d� (llle di1'et.S',li�l.e!!t'f',' *,"'a- "d·,-"S r!ue',-'lhe PO�eria!1l.tensa, com ,a,' agravante d� ciomtdas com a it:V!:rlad,,: ,causar',' . .

"

-�
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•
•
•
•
•
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Despesas

EDITAL
o Presidente da Sociedade Catarínense de Engenheíros
Agrc}flomos, vem per este instrumento de convocação,

D!li.I"IJa para o 9-ia. 2� ele maio de 1.965, às ,19,3G horas, uma
Assembléia Geral Fxtraordináría, a realizar-se na séde da

f'AHESC, nesta capital, de acordo com os artigos 17.0 e

13.0 dos Estatutos, para tratar eJ.'1 seguinte ordem do dia:'
'.

'

r - D�1ibél!Ur sobre a, 'Escola de Ar;ronOmia de Santa
Caturina.

TI _. Outros assuntos de interesse da classe.
Florianópolis, '30 de abril' de 1.955. "

(Ass. I,UIZ CALOS 'GALLOTTI 'BAYER
"1'RIl:�3IDENTE E1\1 EXERCíCIO, DA SCEA

Agradecimento 'e Missa
-

/
Maria Luíza Lima, Mari1J" da GlÓria, Pedro IAntõnio,

João Jorge, Maurício' José, 4Uiz Gonzaga, 'e M;'l.ria da Con

cí;ição, espõsl? e' filhbs do C,\PITAO ·PEDRO BRUNO DE
-

LIJvU, consternados com o ,doloroso go}pe sofrido com o

]%!.ssr"mento de seu inesqueQíyel 'espõso e· pai, vêm de pú-
, blico, 'externar seu agradecimento a todos quantos de

qlla�guoi' modo OS' confortamm quando do doloroso tr,an
se. Agradocem, de h10do espacial, "lOS abalizados senhores
medicos Dr. Humberto Peder�eiras,' Dr. Sérgio Francalazi,
Dr. Zulmar Lins; ,e principalmente ao' Dr. Antônio Sbissa.,
por SU,3 dedic;ação a tOda ptova, à Administração da' Ma-'
ternidaCle 'Dr. Carlos Cortêa, às :Revdas. Irmãs

- daquela
Ca!:!l de Saude, .mormente a Revda. Irm� Ivaniide, às in
cansáveis paferméiras, enfim, a todos os que de qualqu�r
maneírn. procuraram amenWar o sofrimento do seu que
rido cn.fêrrno. Aproveitam,' também, a oportunidao.e para
conv:fdar seus, p'lrep.tes e amigos para a Missa de" Sétjmo

"Dia. que mandarãQ. celebrar às 19 ho:r;as do dia· 8 próximo,
na Cal:lela de São João Batista, nó Bairro da Penitenci:íria.

.
. 8.5'

�------------�------------'--�----------��-------------,_----------------,---------------- ---------'�---------

"
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'

t,fJIassional Mc,VEIS�L::�,:�/ '

O CLÁSSICOI E O FÜNCtONAL EQUILlBRADO� PELA, BELEZA
\

,
-

ljnha.

,"

I �
,Ao fazer o lançarru�nto sem :preceden.te ,no mer
cado 'mobi,liáriO (lactonal, de· sua ':maraviJhdsi:) e

inédita linha, Jf};;Vassil!nal de �óveis residen
ciais; MÓ V'E t S C I M'Q, se congratula ,com seus'

freguêses e amigos, e todos aqueles'que contrí:
buiram de alguma forma para ,que fosse' po:ssí ..
,vel a conquista dessa realidad'e, que vem 'ori.âr
li ma n oJta co n cepção de ra ra beleza '_ ,a

ljnha �Vassjonal �ÓV�IS <?'MO..

J;

. -

,

-,

'.,-,

.
'

"

.:
, '

,

Em qualquer das lojas CIMO,
Vá conhecer 'a sua deslumbrante Jinl'll

·CI

, �'

, f

,
"

"PTI.O'Xll\.Li\_ quinta-Ieíra es
te 1\,tn: utíno coir.oletará o

seu .Cincoentenárki e CO!iJC

f'r.0I'ÜrÜ cem o seguinte Pr J

,gralHa:, oito horas -- 'Missa
em ,Acão' de Graça: nov e

j10fHS _ .. vir�1tB.. ao tümulo
ele' saud.o�o· JQrnalista

\

Ru.

bens d(� !\"','uda namus; dez
, ,.

e) trinta heras � Inaugura-
,.,[10 do HetI'ato do D:'; Ru

bGl)�., d�' Al'·:11d'. Ramos' na
SP.l9, d:: Direcão fig '"O ES�

74QO": once horas - Co

ouítel r.,f), H.edacáo e 9.5 do

se horas almoço de 'conEnl'
tcn:izar;ãQ dos �mc:'onários,
c�eq�-e{ J�)rfl{"ll.

tOI 11orr:0119.gE:ado ol1�e�n
por um, grupo de a:rhi�os o

Deputado Waldt(mar S.\{ll�s,
qúe aniversariou. '

I

F, li noi,iciac)'o que a bai·
larba' Carmem Romana.. a·

cotUpanhach do pianist'a
. Eolmaon, csta:'á se apre
senÚmdo 'no 'teatro Alv::j.l'O
de Çal:valho nos dias oito
e nove.

J01NVJ.LLE 'e&tá 906 para·
.'be.nEl pclo ,magnífico Salão,

de Chá Que foi ina'ugul',"ldo
no dia primeiro. pp. Penõ-
'min�do" 'Salão de Chá Tro

cadeiro que' oferec� ,
ótimo·

cOf'..for,to para a sociedáde
claqtéla Qidade.

{ f
"

? .�

"
CONFORME já tlivulguei;

o �incEcato dos Jt?rnali.stas
Profissionais,de s''l.\'1ta Cata
l·tila no dia de'3oito próxImo
hl.l,' co!ne!l1ot9''r. o seu déci·

mo anbersário de fundação
com um ja!ltar, O local te-.
ria sido escolhid0 O" Lira
T. C .. Agora �()i transferid,o.
n21''3 o' Res;-�urante da &r

ciedf!>dc dos ·".Atiradores;'.
"

� , .�' �A�!AN�.\. np "Lira T. C. ,�� .

, r� realiz'd.tta uma Soirée que
,

ter� Icomo atração, à "d.ançá
das czard.'ls''. com jovens da
sociedade lag.llD,ensé. 'Celso
Pamp'lonà apresentará à

pattir dàs ,22, horas.

E POR falar no 'Lirá T. C .•
, ,

amanhã o seu Presi�nte
Sr. Antônio Auélstolo. vai

,'lamentar mais-um arto: A

orquestra de Aldo 'GOnzag�
,

vai tocar parabens pra-vQI
cê ...

MARIMBAS AU;1A L.�-
TINA a oJ;questrá que o Clu
-be Doze de AgQsto, contra·
tou para uma elegante Soi
too eJ,11 'h�Iílênagem ao Di.1l
·das Mães, próximo domingo
à,s .22 hOTas nos salóes da
Rua João piJ)to. As mesas

estão, sendo adquiridas na

Avenidá ,Hercílio Luz.

CIRGtTLANOO o novo nú-,
, mero ela Revista Sul de pro
priedade do Dr. Ozias Gui

marães, que encontrf1-se na

"Illiacap",

" I
I

,
i-

Joínvülo .. I;;ntre � os presen-
�es o plC:"8:��r casal Denut»

do Pedro (!\;farilú) ColL'1. Q
traje esportivo de dona Ma-

• rilú deu úota alta em bom"
•

4�'-
gôsto. ,. -; �..

, i

ACADEMICOS da Faéul-
dade de Ciências' Econõvr'li·
cus seguem hoje pam Con·

'córdia para uma visita nâ

Indústria Sadia.I
INICIOU, E!Ú1 Novo Ham·

búrgo aS festiV1day1es da II

FENAC, promoção que tor·
-

nou tradicional no P.'lís. Inú

meros turistas estão visitan

do aquela Feiora, considera·
dá a l;naior da América do

Súl, no gêl,1ero.

NO' Club,e da Colina ,on-,
tem 'foi' realiiado um movi-

,< 'mcnt'3.do - Bingo, prombvido
l)ola :Colônia Grega, cuja
renda foi 'ur;ó-obras sociais �

'da ..;_'fg:i1Gja OTtoOOx$..!$ãocNi, í
_

. coIau.

,;., SRA. Malia de Lourdes

Caldeira Bastos, a Mãe do.

Ano ele 1965, será homen,a

geada próximo domingo
Dia das mães, nj1ma promo

�)ão desta Coluna e do meu

programa social na Rádio

Guarujá.

"Foi marcado para o pró
ximo di'l quinze às vinte ho

ras, ,no Teatro "Alvaro de

Carvalho," o Primeiro Fes
tival de Gente Nova, q,ue
r.eunirá os bons amadores
ele conjuntos .vocais é ins

trum�ntais e etc. Promoção
d� Rádio Santa Catarin'l e

Sport e TV' "Sws.
e/

-

I,

A PROFESSORA Ceccília

I)i Bernardi,' escreveu uma

poesià para estff coluna de

dicada ao Di.'l das Mães. Ti

tulo: "Mãe, o Belo da Vida".

publicarei próximo\ domin-

go.

Carlos Muller, vai" apresen-
EM Blumenau dia . dez

tar "Noit�_ das Nações", na

Sociedade G"l.rlos GOITles".
Na Sociedaele Guarani,'a
presentou COl'l1 suces,so.

A BOUTIQUE que Carlos

Hoepcke vai inaugura-r denr

tro de poucos dias na rua

Felipe Schmidth, vai apre

sel,1tar urnà. decoração bem

original.
• >,

\" O (,.)UE_!tENCIA Palace, ,1r'
131'iu os seus salões, para
tardes elegantes ele "lunch"

e chá, funcionand.o elas 14

hs. até às 24 noras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DOMliSTICas _ Lemos
que está des:pertan,do' inr.e CLERIGOO' E RELIGio.:
rêssa o detalhe da nova. SOO·SEGtJ1:tÀDOS DÓ I.A.
lei de' previ,dência 'que o P .d. -: O oeparfun1entp
Gov,êr,no vai enviar ,ao do'n "Naeiona.l da preV1ctênei9" 80
gresso, e. q"ij� se refere ao eial, P'Q'r lriterniédl0 .da. Di
sistema . de contribuiçã'o' visão . de organ�zação, "e,

das ,emPlrEfg'adas
.

donié3ti-
. Coordenação,' acaba 'de pra -, ') "

cas .. Essa classe déverâ ter nunciar-se fi. respeito ela
carteiras profisSional ano- sit,tiação. dos clérigos e l"f!-, rréliLe ... êste sêl'ylco o com.

tada, um mínimo de salá- ligiosos, no .tocante ,à p1'''-: Acebe petente e cQnheci�io téclJi-
rio e contribuição para a .,vidência social. Afirma p.s- co g,9.ucho, Pi=oÍ. ituberil Por det;: r�:�:'r,:�'� ,!(' .. �;:,�·"n
ptrevidência na base de se órgão que ·êsses· religJó- FORRAGEIRAS: To- ,que' dirIgiu, p02' u;uitos a,-

;:,::::':'';':'1.
qua:tro por cento. 'sos, caso tenhám iemune- mamos conhecimento, que nos, o Serviço 1e Insemina sociação Catarinense de 1\1e.Ucina, comunico a to:ks
O Presidente qa Ret>úbl1 . ração fixa;, são segurádos � :Associação Rural 'de FI.:> ç�o Artifici�l 'Ia Secre��,,! ps a&sooiaqos que ,está aberto .0 pr�zo. pará a apresen-

ca, e.lll, seu rli!'curao de 10. autônomós de �cbrdo' com. r-ianópoUs, recebeu e colo-' na da.- A�,:lCutlu'ra. bliêln.l �, �fí'ílo 4e éhapa� que conéQrl',�l;".ãP: as., �eições da í>lte
çle maio, reafirmou .0 pon "o ítem xiX dÓ' al'tig�. �:ü . eOu '-ll;' yen�lj. ·.�liv,ersas fo_r- ,.n_:.ente". sera.o congeladps o >tói1a q;ue� 8ér�ó realizadas em" 30 d� junllo ·próxbho.to de vista do 'Góvêrno, ,,(10 Regu'ameTl� � a-er$,l',óri. : -Fageir�&· d� .�nYer:no, ,entre _ semen de, 6 tl)urcs .da raçf'l.· ", ' O ,,�efericlo prazo está compreendidO-' entre 'lo. a 31
que é o' de dar plena in- Previd�mcia" Social.·.e. tklve �s, quais, !!!r:vHha:ç.a, Br.Ç!'){ Her-eford,. C1J gran-de lote, de maio, Ciei' corrente ano.
dependêl'lciX :aos sindicatos Tão se Vi�culaÍi;' �O' Ipstit.u- ··,;t:op' f\m�rióa"I,�, c,brnich.'io adquirido en1 fa.:�lOSa;g cai:la;, E1ortaniD'p'olis, 30 .de abril oe 1965. ,

que devem estar. voltados .' to de ApOselltadori� e .l?ert Festuca,.. ,,'Trevo· yer:melho, ihas ing:êsas e que,� ·cons. .

Ass. DR. Murilo pacheco da :M�t�
para os. interesses, dos arso 'sõ*:s dos ComerciárIos' ;:-r" Aze,-:ém <.€\tc. São sementes tituiu na chamada "cpni':' .

. SECREJ'ARIO--GERAÍ..ciados e das categorias c;,ue rAPe
" '.

. de' boa. ,gé:t:minação,..adqui- pra do século". No pr<.ígl'a..' "',
.

.represen,tam. sem iminscu'- '

.
" ridas diretamente d.a n�'a-' IP-a estabelebldo, que ê' has

ir-se em polítiCa. -partidá-
".

zi$.'�J de pôrto· i\iegre fir- tante vasto, fIgura a in,.
ria..

'

IN'ST,ITUTOS DE PR�� rn.a espec,ia�lzfÍ.já' n�
.

s�le- :�lus'iio, .;no futúro, de le�

DESC1i.:NTRALT?,ll"CÃ() yDENCIA EM BOA STTUA- ç§.o dessà.s.':'lJement,es f�,rra-. produtores de ('utras taças,
D�S S'!{R'.COB Di'] B::- çA.O: - G�a\as à meJ.ho- . g�jl'aq.. a e'O c.1:"':'1(1 ·'0 ;Ue f.azem

N"<:FTCIOS ro I.AP.Ç.: -- (a do aparêlho 'arr·�cada- jl A"J..��",·'� r'QT' ;.��? ,_, >,';''3, cst: J,;"::HI,q!.·-
· Conform.e temos. ,r'o�ic;H"'1o ..

der e a' correç3.o monetária 0o.�"';·"- .:...�':. �-,,:(" �
'.�'", i ,u

"

.' _ s r,' t."""iH':1:r:ca·-
já se eJ1cont'ra,' em pleno 'tod,os os' lAPs apresentfm gra':.1de emantidade de ser

"

f�lnciol"amento em diver- superavit no .

tocante .ao radeIa' c�m gal'a"1tia;'� de
sas Agê:rcias do lAPe. 110 comparati'Vó dá rece1ta. -e germinação de 87%.
interior do Estado. o nô- desPesa no últuno ,'l).llO. '.. SEMEN HER�FORD SE-
V0; !;'i.st.eJ'l'la ,r,e ,.concessão Daí as li "'eranças sindieais RA CONGELADO NO RIO
âe be ....efícios pelas própri-

.

'.manifestarem._:-se êoht+á�
as ·Agências. tendo em _v'ls ,''rias. ao a.unento na .percen
tá a jl1icilüiva fia Dele?;a- '''tagem a ·taxa .'de p'reVrd'êll
cia Ree-lonat. detf>rnlinan- :'cia, 'que agora é de :'8% e.

. 'do a descenh·,.,1i7.ação Tlara ,no projeto:' pãss�ria par,:\
que os benefícios . seja.m 9,2%. Pelos (lado� 'conhecI
co.,cef!inos e pall'os 'Se):l a 'dos. não há., X:Íl�p.sSlrl1}ri�
cost,".1uei.ra tramitacão ',11e

E' ,'0 Geg,ll.i:!w. ,�l,,- .•L.te&,a,
o pro] eto eneanunhado )Jc'_

10 Executi '/C .ao �,C{ll1grebl;;O
Nacfonal:

"
.

., ..... ,- .. --.-."',..�;�_. -"-- "._._----�_._--_.__... -

/lli 'lORENZETTI

,ltIJUSTH!JS 6ft 'SilÜ IS' nfTlUJWlrt1Ul Clcas S...
a R1aior fábr.éo, �",moterlal O..ét�KO no pais

Distribuidor ANDRE' MAIKOT
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 1117 ESTREITO

r •

'} .

--- _- ---, ..

--:-----------

Departamento Adminisfrativ.o· 'do--
Servico PJjblico

Divisão d·e· Seleção, e

A.perfeiçoamento
EDITAL - DSA/144

, Concurso para prOvin1Em.-, o"

pis
.

Únta, caneta esfero':'
to �m ,',pargos da classe, ":t;\"" !!;l',áfÍ,c!1 (:tint-a 'azuÜ ou C·'1.

,da' série de classes '. d('. -neta tinteLt·c. ti�a 8.ZU!.

!"OST4,'LISTA . do E)ep�;r-ta..:' .�. §-� �:,iq.�;ser:?; ··lrWrmitJd'3."
m(lnto. dos Correios e Te- sob, .qua�quer pretexto, a

légrafos. entrada de candidatos de-
)

-

pois ,de iniciada 9,. provi..
C - 632 6. SOmente p04er:ão P-teS-:-

tal' a p'l'ovoa 08 candidatog

que se aprese:qtar.e;'·n munl-,
dos /d9' cartão, de' identifi
cação,. não sendo a<?eito
qualquer,

.

out;o d�cumentQ.
_:_ 7. As provas serão reali
za ·'as.nos se:guirites estabé
leclm..entos, �ic�Úldo os cano

didatOs dIstribuidos OO!)
forme número 'de inscriçã...
'INSTITUTO DE (EDU

CAÇÃO"- Av. Mauro Ra

mos: 'Inscrição de 1 a 900

GINASIO CATARINEN
SE -'.Esteves Junior: Ins

crição 'de 901 -a 1600 ,

ESC0LA 11'lDUSTRIAL
DE

.

iI'LORIANÕPOLIS: 108-

. crição, d'e 1601 a 2150
,

ACADEMIA DO CO

MERCIO: Av. Hercílio Luz

Inscncão 2151 em diante,

O� �andidatos que "lOO
renowram suaS i:psCl:içõeii
ficarão disttibuidos na Fa

culdade de Educa'Qã,o (an
tigo Instituto de Eduça
ção).

'8.. A identificação e vis

ta das provas de Legisla
ção Postal, Matemática a

Geogtafia serão efetuadas

na Escola Nacional (le Be

las, Artes, na Rua Araujo'
Porto' Alegre, Rio de Janct-.
r� --o CtB, dia 23/6/65 às l�

horas .

'Faço' público, para ,co

nhecimento dos interessa.-

dos, 'que as Provas do con:..

Cl.Ú·SO 'acima referido" �erão
realizàdas nesta

.

'

Capital.
obed�c�ndo a' seguinte es-·

cala:
Dia 23/5/65 - às 8 hi:>::.

ral> -. Legislação' Postal,
Matemática e Geografia;

.

Dia 29/8/65 - às 8 r..::>
ras - ,Portugues, lt'rancês e

Estatística.
.

2. Os c.andidatos inscntos
110 eÓQéurso pélo DCT; que
não tenham reva;}lda�e ua�
inscriçqés 110 :PASP,; Pode
rão prestar a la. prova a

CIma .' referida, devtmdo,
compárecer ao local de pro
vas mtmidos do Càrtão de

IdentifiC!açã<;> forneci:'o pe
lo DCT; duoas fotografias
3x4 de frente sem' cha,peu
e título éleitoral,

3. Somente ,poderão pres-
.

tal' as provas de Portugues,
Francê$ e Estati,stica, os

candidatos habilitados nas

provas de Legislação Pos

eaI, Matemática e Geogi-a
fia. as resultados dessas
provas serão fornec!dos pe
los P03toS do DASP, nos'

estarios, a partir de
. 29/7/65.

4. Os candidatos deverão

comparecer ao local de
prova' cdro clntecedência (le
30 mii1utos, munidos de la-

EwALno JVl'OSIM'ANN
. DEGADO DO IAPI
7-5

,

ECOPLAt
Economia e �Ianejamenfo ltda

, _. c. r. e. 11: ).8 -:-

Proce.ssos de financiamento. ProjetQs Econômicos.
Plane.jamento Econômico. Perícias, Econômicas.-Finan
ceiras. Procuradoria. Legislação Fiscal,

. Hor�rio: (las 14,00 ' s 18,00 horas

,Jerônimo Coelho 326. -- COlijo lOS - ·ex. Posta! 659.
IANÕPOLIS SANTA CATARINA

As fàmílías de João Pedro Voltolíní e Nely Vaz, como
I vidas, agradecem a todos quantos os confortaram pelo

h,� !aledmento de sua espôsa e �ilha CECítIA VOLTOLINI,
li '"eqrrido dia 3 próximo passado. .

o. grupo de
. voluntárias

" Outrossím, convidam parentes e pessoas de suas re-

encarregado deste; moví- "laçôes para assistirem a missa. de 7.0 'illa, que .msndam
, e '.rezar em intenção à. 'sua alm"<l, no p_l'óximo dia 8 (sábad.ü),'mel) Lo e;-:;1;)'�ra çõ. ri):1110 ,. ,.,-

- � da _

as 7 !10ras, !la CE� .:;d::\.�l Itretrop�ü�i:a.na.
I
c:)fY',;y':e,::;-r·,:; ...<) por Pn..:_·I;·{i! -.

A.l:ltec -�. CE. . .r� .. (' � (.>; Z
�

"� ....�_1 a 1':' .!\.C3 que c_m; arece�
re!n a �.s,:B avO ... � �J -�i "':�'

"

,"1...5

-, ..

Art. 1.' �
.

l::;f_)D8titu� . cri- na ines.ua pc�a quem;'
me de scueg lçã·.l fiscJ.l A) ,

_. Pl8;f;i� ,w.vt'ga��o
omítír, .en�, élccumelJto pú: dé' caboc';:;.;i:h ;'fur� (i� ..;;;a�
blíco .e P"1\;.' r'ula-, deciara- ,'SOl! peerniti.ciós; �Ill: le�:

'

,

.

ção que :lê,;) devia-(!onst�r, ' B) - P,m'tlea "íat,;·t>ss�:"
ou �lél� mserír. n? f:!<,�r mila-qq,"'é_tn 1e�. ':ésp�cJ�l. :':a
inserir üe"iúra'i;-ãl') fall'a cu oontra�a:ódo�� 'O,] ... , ·Ç1,e;',;'o/flmi ...
diversa' .1<:. lUC ..!evia sei nho; .

escrita C()!U o' objetivo de C) _ Vende; 'exp'õ� .
a

não pa nr, total ou :par:- véildá, \'�ailtem em" de�:&
cíatments, tributo C1eúdo!l .Sit0, OU, de quniq�er ·fotm,1.

1 pessoas jurídleas de Jiréito utiliza em Iprovelt9.·· Pl' Jprio'
públíco .�).rl':·n 1. Qtt alheio, no' ���rcícj.6 '�4e
Pena -:- Detençân, de atividade come,rcql'·(';l.,jn

seis 11l'!C;;:)S a 'dl,is 'auos. f' du�tr'iál,.r!l�t�a�(liia 'Je p�i:r
multa d.� :li�as·a cíneo ve-, cerl!)nt;i,t �str!1�_�elrr.,"· ,quci-'-�--------_,_-----�----"";",:":,,,--,-,,,:,,--

zesto ;,a\,-'l' t=1butado., íncrodusiu
.

cl9.liJ�-;ti-nam(;n
Pa1·{.�:-af\) i.. -:-- ,Quanáo te no P"'s; .�u·- 'lmP6rt'B\l

se tratar de crlm.noso pr:- .fraudtil.�p'ta�len�f! ", OU.:';q.tl:e
márlo a pena será redu- :sab� ser

'

produb·· de- iJl:tÍ':,
zída à multa de dez . no) dúça.o clande'3t1n:l. 110 'ttir
vêz'es'::l valor. do, iIn�"';i:/). ritõr10 i'�Ci(m�� 0"1 de: �Z;'':'
Parágra�:> 2. _ Be o :a- pbr�aç�;j -frauaui.�nta'· ��r Anualmente durante O'

, ,
• , v

: mês d.e'Maio, a :itêde' Fel'nÍ-gente c'dmete G crimp pre- ,p;:trfie 1e 'outreiri; I . "
,

va1eceO"'o ,se do cal'(!O P;'l- . ',D) _' A.dq'jlir;� ):.eccb.e õu ,.ni!:la infem,ifrr.a· Sl1�S ati-
, .v�dn "!fs' '-€�n to�\) !) t.2j'!�1A-bUco que. exere.�, ,a pena c,clllta, '�m pró,v,�it,J IllóFrÍ)

será aUrr!8.ltíi<ia dá sexta .'ou athe.10,' n0 .exei'.!�ci6, t.l,',�
tio r;"lic�O!1al.
'. A' sec.ção de Fli)rü�,nó;.io:"parte. atividatÍe cOmer�l·lÍ, ,)'1 .10- '

,
. . ., '118, desta: vez, se ll1obiliza-

Par".'!.. r.".'0 3. _ O fUl"- pustria�,
.

me�,qQt'h ie �,ro k
.

-

"_ ,,\ ,. , , . r.. pa1!'� a aquislçao de- no-
cionário público '_!:Jl:rt atri- cedênç�a 'estr9.n:�e�rlr. qe��-' vOS . s.écios .

contribumtes,
. buiGo-es :le ve.ri'fieação. lan. companhp.da., d� doéu�nén..; ,._r' d' -

.

- tàção tegal ou' a�•.)mpuJ)ha", consl,:\er.an o qué �s. Oes-çamen�o OI) iiscalli: ... çf.",· de . I' • , '
'" pesas rio sC't<Jr· d"i. ass!stê"!-

trl'butos" QU'"
··

.. :',l-I�.or'rf l"�.. "'u
,da de dJf!unient:o:: qU€ '5a- '

.. ',
.

,
.

•

L l' -
,e ..... . , .. • c.a as· '"1na1.gentr.s Cl'f:seembe seN.:n fa1'-'os. .

.
.,

.

a prática do crime de m- " '. _
. , '

e)n ritmo' :d�masiadamente
negação flsral,' será' p'mi- ,Par�gl'\�Q�.· ..... �qi,i�I'':: 'A:c:eleraào.

,. :r;'a-sé às 'lf,l" ., .... �"S cô'nl�T.- I'"
,

'

do com à pe;\a dé;;t.e :mi- c.ia�, para os e.f��:w'·d� .� ""
go, au'ner:t;:,d:t da ,têrça Artigo, q"'alq'uer. rórma de. �---"'----'-"'"""...,..,,._--,�---�,,"""�,.,;�.��«--

parte, '! ,l'n ':.1 abet;t<l�a ')o1'i '"
, ,

comél'cio·. 1rr,egu.ii:\f'. ou' elácrigatóri3. rlo' �(lmpetente rm.' ,

cesso aJJl1inistrn.tivo.· desth!o, de, mercadoria� ".elj·;
trangeiras', induslve o gx.:l' '

cicio en!,�"Sidêpcias. .

.' .

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

, 11/Isnucl lVla':l't',-,,;;; ven';iG'0 t['l.veZ' Dslas :50. 'no-.

Pata'gtafo '3.. _:_ ,pen.a·

apÚca:"se. em" dôbro, se ,o tf.ts. ve 1:';'e 1 o br; r,i,!qse l'1nf
.

crime de contraoartdo" 'cou'
A noticia \,1.1"4a ci.reulando to. O comprador camiou

-

o

descaminho 'é, pr"l:t!.ca4� �'!t�
desde alguns, meses, sem animal' e vend,eu-o em seu

t,ranSni'\rte a,éroo.
,. " ' que lhtl, �sem9s crédito. açougue, em pleno çe�tr�

,'Ar("'6: _:_, QAA. 'l'�.ci 's�r .tr"a. Todavia,}l. prova de ·sua .ve· da cidade de Tubarão..
' '

. racidade nã� se fez tard-'lr. .

Mas, não' é só' em 'Í'!lblÍ,.·tar de. peSSQa .jW'ld�c:a, . ; a
TJ;.àta,se dI:! uma grave acu- rão que isso acontece atUÍ:!.l-r:�pon.sablli_d::i.de· "'R�i:J��. �� •

t h m'ente., Soubemos que ·em
las infrações. pri"i-i�ta ne.sta �ção contra �er os : omens

,

lei- :&e"á,.· de todos: 03' :"ue;. 4e má" fé, que, ludibriando outros municípios. se vel'l-,
• ..,.. """:'vo e �q.t91'idadPl,s, ag�,m',.' �icamr casó.s idê�tiGos,- qua·dtreta ou indiretament� "�.Ii_'. �'" ,

. . . -como 's�te� até desumanos, se d'iária:mente�,
"

.,�á.d�· � mes�à; �� '�:',:�� :'nu�. aciQte'ª,' saúde .pú'blíca-.
_ P�rgunta-.se: E_;às autori�

p'er:mane�� ..?�. ;'��;J\���:�:,: ":'''ÀçQ''�gu�W<?�,i :_r;íO sq1 do dadeS? as' providênCias que
tenham "i11-tJçad". �oy, . .'�� ._ Esta,do�' YEi1içi�J11:r ça:me d,e . 'deve�ll S�L tà�adas? .'

�lTido para a p;;.att:�,:�� ,_ bôis doent,es'"t(a,pes'lie". Eis
.

Talvéz, ,coma. ,frizamo9
sonegaç1í,o. ,fiscar."\ -to:: ,: :. '". no"';�;a ...,;,,�. d"''';''�e ,\Ql.,ltó· ��t€S, a:�: a1:!1;'1'tid"áes desco'
;� ..... 7

'
1 "�""'''l'' t;).t:�..OI� � \4,;v.t t··'If'!.'''':''"�' �,"_1'Vi; IrJ,;: • .I"

" >, '" •

.1; A! 4. ,: ,-:- As- � '.,Ç)· .. C �(t�� ,
•. '.�

�-��-m .- :'."-::Í7i-aciri�·
.:( \ . , "

?oré:l:l,

r,miníst"a+.l·lT.�,.
'

... .. .... 'IV t;:; 1'��, .1'Y..."r..�
�nl Gü'1hp.cw1.f:r. J na �irua:"d,fti: fu0S se

':inc..previsto �'�')i�':" ,

'" '�,creditand?"t��le há ?onv'ns t;'is ��tlSós' 'cQ'nt�a a �aú-
clU�lYe em, ali.to" ,� p�� ,�s., tão irresllOnsav.eis, é· Que �s de pública, ,vão �ser· coibi�os
�ue ,c.onheéer,<!.:,,<.�...�, �iJl'�

"

,.autor��q:i:;,� ,üé >h,oj� �ã9, e os res'1nni::ivêis, '�r&-
'd,� respon�abllldaQ\'., ���. tomaram: 'ainda, uma medi- �ente 'Ql\nid�s; ,

'

..

'

,
'

*ão' aQ' ·M1ni'i(f.l'1'O P;i!&li-; da Pár�'��ihir' 'êsse, g.rave ,A v�i'díi.q�'. é'. que iá J)Bg8..
. ,C9 os eleme!tt'?� .t6Dl��a:�

,

.e· ClCU?ia:;1té, ál)usg. :' _, . '�O§ q-$_ ,i.200.00. o quilo;' aI-
_,

. .": -,\Hote.� oor' J,nteI'1"Ylédío. de-·· .guris, aInda�comp:r!lm a Cr;
.------------------.... 'fonte :digtÍa: de crédito, ,sou2 1.009.00. 01( Cr$ :'ÚOO,OO, 00-

'�mos,�'que,. '�a Gidade 'de mo ,se observa, pre.ço elev�·

'tubat,fío., . há mn 8';OUP.'U8· 'do. E feliz' daquel� q\le pe

.que "ven�, C"Irne verde de. d� um' ,qui�o de cárne t';. não
bbts',' "Po'l'tád0:t:eG;' da peste. recebe .somente 800 gramas
Ainda tecentemimte, 'certo c6mo tanjbém. está. acont�
at;oug-ueiro, d9,quela nr6sne- cenlÍo. pois as ba.lanQas não
ra C()"YI.uniJ, �111j"\a, C""''Y'''1r0U SEO fiscalizadas. Pois. 'her.a,
do ST. ,'l'Aqu1"'''a .."z"Fn�;J1.O, &",e'S1l' do preço elev,'l,0.n; a-

'l)'m São ,T:J!T'Ó'1). 1.'1'Y1' O"" n.)r� .:p,'s·�r an rt:)'.111{). nq bnh.n':�,
àpena:s· Cd flO.ooono'.nQi.'s o ainda sur�e o ca"o ·maJ.s gra
animal e'ltllva nre"t.es 1'1 ve:' carne' prát1camente· eo-- -

morre". o- -prnnl'i.etári.o do venenada. E o povO. .. sem-'
animal, não fazia que"t.ão pre o povo .. : que se dn�.

. 'de vendê-lq pois sua conci_' Ultima per�nta: seta
êIÍcia. t'l9.tura1""ente, não lhe que o povo só merece, Set
:Permitia m·at.ica:r um -,,,to

. enaltecido nas vésperas de
,

dessa. natureza. Contudo, eleições? ...

fé,rios, da ip.fLl.ç'i.o, para '. __eeído _. u" Cód��o do Pro
Ü'tstruç�o do proceuíme.ito :'cesso Penal.
erdmína! c�bívCl. Art. 8: _;_' Em' tu:.!a·o mais
". Parágr�fo 1 - f.;;e os ele- 'que couber e não contra
went?s rfmIPrÔCt��..nos [o- riar os 'artigos 1. a 7 dli!sr.a
t,eIJj 'súft('ie';:t .. 'i, :0 �imisté-I l(ü, aplíear-se-a' U ,Cq",Ugo
Cio:' Públi-;!:o Dft<'ece'�a,' t:cs- Penal e: o' 'C6'{;g·�· dr} Pro.-,�e' logp, d'Ç'!11't'h�',�. "C2':cO Pena1.,

.

., .Pa�ágTa·:o �. --,-
. fjr·Y}c.to

.

f;'fi O
- As 4tV·1")"�-.{�5t'ts'\

. v. _.
_� , ......, _,

necessárias zUlig.nncia,& cem aptese�t!l.das par'), {'·feito
ptementares, o Mínístér í» mo pagamento do Jm]:osto
Público reràeüerá os àüt�s .

de Renda poderão ser' im-'
ã:. â'utorit:lade f,olicisJ com- pagnadas pe'as �f)paní�Qe3
f>eten�, na tC'rill<l. do esta- Continua na 6a.. pars'

'�Rêde ,Feminioacde CQ�bate
.

ao Câncer

Aie"dfí,cb ao ;J.'P�10. da
R�dê Fr;jYl;nind esta;rão to
dos contl-' )uind:-. para a

preser'tar lo e !{aranHa �n
saude do el<3l1lC''''tc femini'"
no da ca�' t;,I.: e arred,�r�$.
Muit,o 'p-�ta a

'D�!.'('t:-r'3.

Art. ? ,- Extinv'le-§(" ':l

punibili i:--.. :", dús cr_j:nes
· pl'ev4s+os 11e.sta Ipi <il.1ar.do
'o aget'tp l1romove "o lt'l..:O

lh'meflfO d� tributú deq�o
'antes ie ter iillcio, na �:;:

fera adrm'l' j·liJt.ivac, a ,:v;·ão
fiscal )('0)/):,0.. ,

Parágrafo únic·) - Não
será punida '�om as penas
coniipadas nos art.igós.· 1. 'e.

, 6. a sonegacão' fl;3:al 'l1:lte
rior à vIgência desta lei.
Art.�."':" O,f:\�<),gel'll!'br

dos �rimes preVlst·('S 1'le�ta
lei será ünicamente g d.;-

· finido em lei.
: Art. 4: - A muh1. a p:�ra
da nos t f:l'l.nos cie'5ta l"i se
rá cO:nputWl&. t.. ree )1hi(1a
i"" f;.�g"'.a'ríl",nte' ('�"J>'1 ,l'p('f'i
ta tiúhE�a ê-xh.'a.orrlinaria.
Art. 5 . .,....." :�o Artig·) �<a,

dQ Górl'.g'f) Pe\(â�, a\�reséen
tam-se os. P\.H':lg:af'oB &f!
guinte;:;: r�

Parágrafo 1.

Afronta ,à População

Incorre

, ,

Co!una Agropecuária

emprêsa...

:qRAND.E DO S,TJL -:- ,\ A
'gl'o-Pastol'il Chan:;J"r;ft S. A

. ql;le, foi :constitl:í" � po� j11i

ciat,iva dO' eluhai?,?(lcr As"

, ,

�I
;�,

socio, cqL1 se.a r, :'::,,_2 ..

talão do mês. •

.. A DIRETORIA

".' ,Ag.radedmento' e Missa' de 7. Dia,

------ ,----, .. �. -.__ .- --._._- ,.-------.:...

AssQciação -Comercial de
I,

Florianópolis
-

. f

EDITAL DE CONVOCAÇÃÓ
ASSEMBLÉIA' GERAL ORDINA!RÍA

Pé,lo presentá Edital� de Convoc�ção, em" ob�diência a� .

que di�põe o, Art. 22 do Estatuto da Entid�de: fic,:yn con-

.

voca(los todos os' sócios'para a Assembléia Geral OrdiÓá
ria, a realizai-:se no, çUa 13 de Maio,'quinta·feir9. "às 19 30
hpras rio Lira Têni Clube, a �� '!enent� Sllveir�,. ne�ta
Capital, paT,s a ,Seguinte

.

�..,..� Uf<;l''-:: ,DO nu
�. � lp� rJ':,nt2,-;;'-;: i.? �

\

2: :-T:lc:'� _ ':�,s.:'::: ;;:;c �
3.'Po3[-e à novs Di. 8".iriz, �3I;:,�GEtO' COÚs�1lti�a e Con.

ªe�ho FisCf:il.
, .

',',

florianópoÍis, 5 de Maio de' 1965.
(1.\88.:) Dietrieh von Wange'nheim ......

, PRESIDENTE
- � ,

11-5

CASA
Vende-se uma casa próxima à vila operãria �m Ba

co dos Limões.
. 'Trata.r nà r�a' João Fi.nto, 9 - sobrádo, com o sr.

Ivo.

A Comissão ele" ree:<:truturaGão, devld�mente creden.
cl�,dá, convoca. ",á for:T!" r'o "'S''lt:.:!O ?ar.�i':lál'io tqdos oS �S-G�,.a,"'�z: �G

- "",", "':; ;-'.� \.I' "se�ia�ão ::: oDul"l1r
em Fl(}r:âhóP(}I�E, hax" -" .(...;_< ocaçã.o 'Munic!�al; a?;eàli-

'

zar-se no dia 13 de ma!o proximo às 20 hs:' na
.

sede
partidátia sit� ,à rua Conselheiro Mafra 35. com a se

glÍtÍnte:
bRDEM DO DIA '

-1. - Eleição do DIretório Municipal
,2. -, Assuntos diverso,'! de

.

interêsse
F:orianópolis, 27 de abril de 1.965

A,COMlSSÃO

parti:'ário

\,
, ..

Dr. Jucélio Costa
Oswaldo Carioni
Moacir Bernàrdlno

7-5
- ---------,---

7-5-6t'>

•

Registro' de
\

marcas patent�s de. ·In\!'en�.'
�ã() fioÍnes comerCIaIS: ft'ulos de estàbel�ci..
trl.erito in�ígni�s frases de pto'paganda e 'mar·
cas de exportações., .

.

Rua Te'nert1,t2 'Sihieira. 2Çj
,

.' 11 '.

Sala 3 ::_: Altos {la Casa Nriir - ,F"l{lrla-

n6p()li�; �-;-���i�;:} PON':k_,Ç}7, _' '(Van€' ��12.
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



E' o seguinte O texto da
m"t'<"'a.·
Atr. lo. '_ Tô-'as as pes

soas que recebem dos co

tres PÚ'jlico, ou particula
res qua louer eS':J",!ie �e
remu+erar-âo ,Cl"Sqifi�iival

na c=lula ela doclara<:!ão
de rpnr'Hm" 1tos, como ren

dimp�to s+oe-tor a fino
mil c1''''7.oi'0S mOJ1 qfl is fica
rã o 'S11' p;+" <: a 1'18 rt',,' da r:a
ta rla l1'J'1'jnacií.o -'p"ta Lpi
e np'?"g,,,,,h:l. �n A'Vo",".,_í�:o rlp
1 PA� !3.. �llhO:;O(,>l'i"'�f) �nm't)pl...:

�6ri� rIpo n'h .... .;O'? f\F'.:lg raQ.-i1_l. .s
t';"p.i� r1(\ rr"t!0õ'1"" 1\TQnif)�'ll

i",t,."""fo"�""L nelo prazo
de h·8<; f)"10S,

cumulatívamente. de acôr
do com a seguinte . ta b=In

eompulaórra de obrtgacões
ela ss=s dt> rpP"u'1ern,cão

,mf'n�al de Tp,souro, 'por fa.i
:ll'a n� rem'ln".r"1,..<i .... �'O O�5i:
fl('O nOl a (;1'$, 3QO 000 ,Sll1)S
""'''8n ne "e2: por ce-rto:
"1"1 fl'lhl';:I, de t'emllnf',,.fl,�ão
"" 0"',,"1 1 �p 1",.. QOO nOl :l

rl'� 1 oon Of'n 'sl,hf'''r;ê�.() ';e
'fTil"tp n(Yf (10,..,+(",· ;'p ra-"""l

�O��Q�9n l')'l���t;.\1 N� C�:�

h·,..,:t",· rOl' C"'''Ül
de remunerac=o

',Art ?o -

('<in ('om ... .1",.�n .. i�. a 011�' se
... "fi>1'''' f) ,�,,-tiO'!1 l'IÍ1torin" inPl'l ...40'�p.fO

JVfnn+o,...,i·o.
{;:',ipfl -' O:

rlq, �11�c:::'n ..... i"...;; ')

1'<:+'11 ha.r"nirlq,
Tlpsta I·oi �Pt..� I""í,.,,]q"'n
por faixas de redimentos

,..i5 n tnh:1.} ." "f",.i"Ip. J1,.pn�!).l
. mente' a qllá!Jjuer título, so

mando Para tal finalidade
_'---.,--,

._ '.·,.._ ..WI. ........._

r� fi ,Il, I r f . 1..-. ('C'
, .

)l.m:!3 . lo \(lO Je!'emUrO apoe�ras,
D�a � ele caio -, B8Ji!e com, Trajes ]\pi

ces - O:ques�ra Ravena de Lúguna - I{a�
V2r{ Gr�l ns - ....2,:ra Ó :;erttrocapós o baile.

MES DE MA:C
DIA - 8 às 23,00 horas

DANÇA DA CZARDAS
DIA - 15 às 2:�;OO horas

BAILE DA CAVf.IR.A
,---,-----;-----

':- "' ...

n' f 1"11,01" h IÇE� '" ,t � �'\. L �"'!'" -

"J,

\ Uma casa 'e madeim COlT' o respectivo te:;renl) de
10 x 32 rn{;s, sitâ à rua Dr, Fúlvio Aduccino, 1227 (Ser,
vidào ao lwlo ("q Farmá<:!ia Doris) no, Estreito por uma
'1.a ilhq e "'Uo �\que perto do centro da !!idade

'

,...
h

Por Mf't'vo r)p ";a'It'l�. um gabinete denbrio completo
(ipc'ns'vo Paio XL por prer;o de ocasião, Facilita-se.
Tratar e/Ita ,- Rua Trajano, 7

Publb'd 'd� .od, () a !lO, P:l,gando .,ma B.aga,ttl:l.,
você, conwgue com ca1en,Jários e folhhihas Scheligao

Lindos Ci'omos - Maravilhosas eo;tampas. rnagnífi-

I. RtH,--;"'_ L'::'3�. _ ex. Postal 467 _ J;POLIS
Ateprle:n)s todo o ES';ado de Sta. ,('atarina

';

\ Vende-se uma casa com terreno 11.3 de
frente ror 4:2 d,e funr"os S:ito à rea Araéi Vaz
Calado 9.81 E�::rcito. A tratar com o Sr. 'hl·

OficiaJ do ·Estadomor Franç8zi Impre'l.sa
no periodo da tarde.

OUt�RIO - A1UGA-5E
Um' à rlia Fermmdo Machado, 42

Tratar po local.

US�i�5J '�e &�çt�Crr f,dela'ide S" A.
EDITAL

2a. Convocação
,Assemb'éia, Geral Extraordinária,

São convÍ0.ados os senhores acionistas desta Socie
da-'le p:1.:ra a AE:sembl€-ia Geral Extraordinária a reali=
zar-se em sua sede social, em Pedra' de Amolar, no

Município ele Ilhota, nêste Estado, no dia onze-O!) dA

maio d� 1965, às 16 (deze,<:seis) horas a fim de' deli
bera'rem sôbre' a seguinte ordem do di�:

.

lo, _ Alteração elos Estatutos Sociais;
20, - Ass'..lp.ros de interesse Social.
Pedra de Amolar (Ilhota), 4 ,de maio de 1965
ass, Ecl'lardo Brennand

Valéria Gomes
Cesar Bastos Gomes
Paulo Bastos Gomes

7-5-65 '

-�,----'---_.

Usrna de Acut:?r Tijucas, S. A.
, .

EDITAL

2a. ·Convocação

São r;c; TT'�'"KOS os <;e'1horf's acio'1is'as nesta Soei,,�
c1a-'e uara' 1. ssoml�léia _deral Extraor"l!nária a ref1.li-'

zar-se em f'J:;t sn.de social, em São João Batista, neste
E:::ta o, 1"0 :lia onze (11) de maio de 1965, às nove (9)

b?ras, a fim de deliperarem sôbre ,a se�uinte Ordem d�
DIa: ,

•

lo, -- f'.lteracão dos Estatutos SOCi9.ÍS;
20. -. I' SS"l.ltOS de. irteresse Social
S�Q TO;:;O F9t'sta, 4 e'e maio de 1965,
asso Edt;ardo Brennand

Valéria .Cro[.6.es
,.çesar :Bastes ,Gomes

,

te a crédito da. pessoa' que de efetuar os descontos e

adotada rnesma Dele- tiver sofrido o 'desconto e, os .recolhimentos, previstos
gacía e Carl' isponderá a quando o mesmo atingir c nesta lei e nos prazos: aqui.
dez por centc

,
sôbre o sôl- valop de uma ou mais abri.' estabeiecídos, ficarão 'sujei

do :'os míütares e dos ven. gações reajustâveís do Te- tas' à multa corresponden
cimentos dos funcionários, souro NaGional;,'fará'entre- te ao dôbró da ímportân
civis. ga do título eorresponden- cia que deixar de ser des-

Parágrafo, único: _ A te' ao interessado. contada ou fôr indevida-

subscrição cor ipulsóría não 'Art. 50. _ As pessoas su mente retida.
se aplicará a JS servidores' ;eitas à' subscrição comoul
civis ou mí'lit-rres designa- sÓ,da, das obrigações rea- Parágrafo único .� 'Em i

dos para serv ço ou missão justáveís do Tesouro Nado gual penalidade incorrerá
[10 exterior rue percebam nal, 'nos' têrmos desta Lei, a ernprêsa ou .fírma que

remuneração ; zual ou ínre- '.fiGarão isentas" da mesma deixar de cumprir, no pra
rlor a 500 (qi.Inhentos) dÁ, �esde' que conéoruem- ex,":' zo imporrogável de; seis me

'ares mensais pnessarnente e por escrito. ses, o 'Compromisso. de dís-
, Art. 40. _ Para o cum- dentro do prazo de 15 dias tribuição de ações a que, '32

prímento dest a Lei, as re-, a partir da: data da' publí- 'refere o -parágrato 20, do.
partições- pagudoras, bem cação desta Lei, que a sua artigo 50. desta lei.

,

corno as firm. s e empresas remuneração sofra descon- Artigo Sô', :_,__. A pessoa

privadas, farf" o· os descon- to mensal correspondente que receber nemuneracâs
tos corresponr-entes sôbr� à. 'metade da subscrição' de mais de 'uma fonte· e

a remUlc.eraçf o mensal da col'npulsória a que, estive,;, não fizer a. declaracão a

pessoa sujeita à subscriciío rem. -obrigados'. .'. que se' :refe�e o
.

pa�àgrafo
compulsória' e'e ObrigaçÕes únic� 60 áxtigo '20. dessa,
do Tesouro e' efetuarão I) ParágrafO 10. _ No caso lei, ati apresentá-ia: falsa
recGlhimenth respectivo previsto neste artigo' a's ,ou iliexata, ficará: sUjeita

dentro do pr, zo de 15 d!- importâncias correspondêin à multá. igual ao. dêibJ;o <la
as à agê'lcia l.ocal ou mais t.es à arrecadação efetuada importância cujo j desconto.
prôxima jo I anca do Bra p.a remuneração de di-reto- tenha �eixado d'e sofrer,
siL res e empr�gados de pmprê ou· çuJa sllbscrição 'tenha.
Parágra fo �nico: _..:. �A sas priva -,as serão por €3-' deixado'· d-e' efetuar em vil'.

agênc'a do Bl.nco do Bra- tfl,S recolhidas, dentro do t.ude, de. n'ao, apresentação
si] a que. tive': sirlo feito; o prazo de �O dias ·e a titulo da falsidade ou de inexa

definítivo, no Banco J\Tacio tidão' de d�chj,ração.
.

nal de Habilitação,
.

como Artigo 90, _ As multas
renda da instituição. referidas' no' artigo' anterior
Parágrafo 20. _ Ficara ,sedo a.plicadas petas, deie�

dispensada do' recolhimen- gados' regionais' ou seeci,)
to a que se refere o paTá-· nais do Departamento de'

grafo anterior a firma ')ü Tmni)Sto de Ren:"'a de C;l-
emprêsa que se comprome jas decisões caberá recur

ter' a distribuir a seU�3 di- sos, sem efeit,o susnensivCJ
retores e empregados aqões paTa o minIstro' da Fa�en
no valor correspondenté à'

A Delegacia de' Furto.5, cipalinente no Vale' do ,Ita- redução efetuada na 1'emu-
Roubos e Defraudações, G jaí. neração dos mesmos,'

Artigo 10 '_ �a. deterrpi-
de Costumes e Menores Trata-se de seringas que O compromisso as:ima re

naçã:o da renda liquida su

acaba de instaurar rigoro- _:_,. juntamente com outroo: ferido deverá ser comuni- jeita ao ÍIl).pôsto de que

so inquérito policial pa�'a produtos ' vehrinários cado à Delegaciít Regicinal
trata o art�g'o dez da 'lei

. "

f'f' 4',507,
. de 20 de nove.m.bro' flua Conselheiro Mafra 160 - Te}. 3022 - Caixa Postal 139

apurar o gravlsslmo a ',0 oram entregres as ou Seccional do Impôsto Endereco Telegráfico "ESTADO"
de estarem: sendo vendid'as missões .Muni.;ipais

.

de 26 de Renda, sob cU'Ja jurisdi
de 1964, será permitido de -

I GERENTE
DO com(\rcio farmacêutico prefejturas, ..começar pe- -

t·
duzir do renrlimento além Domingos Fernandes de Aqu,. inoçao es lv�r a em.prêsa.. C FE

.

local e possivelmente em las dos munirípios de São de encargos de fanülia re- REDATOR- HE .�
,

A t' 6 F'" I t'
..

t
.

f' Antônio Fernando do Amaral e Silva
outros centros serin<>a:s 've- José, PalhQça, Big1.laçÚ at.é r 19O o, _ .lcara 1- a lVOS a ou ro cOUJuge, 1 flEPARTAMENTO DE EDITORIAL
gratuitamente pela Di.visS o Ituporanga e Trombudo gualmente isento da.. s,..bs- lho e dependentes, da con loão, Francisco Vaz Sapetiba - Pedro Paulo Machado "_

.

terinárias, clistribuidas, Central. crição compulsó]:ia de Obr� tribuição de previdência s:)
,

Osvaldo Melo - Divino Mariot

de Defpsa. Sa."itária Anj- Naquela OC8 sião, o Go-. gações Reajustáveis do ','8- cial e do impôsto si.ndical PUBLICIDADE
1 Osumr Antônio Scl1lindwein

mal em Santa Catarina: vêrno Federa: gastou cê�'- souro ,Naciona . a pessoa os gastos previstos nos i-
DEPARTAMENTO COMERCIZU, .

do Mi"jstór'io 0'a .AOTi�Hlt., ca de �ITO BILHõES DIl: que fizer, após a pubijca- tens 4 letra C e VII, XII Divino Mariot
.

ra. aos municluios atingi,..' CRUZEIROS '):;tra atender ção desta lei. prova de que elo artigo 18 '(18) da mes-
. COLABORADORES

ctos nl'ia� I'DphoJ'tp,; OI"()1'-' t'al 'servi�o e as comissões efetuou o elepósitq mensal ma Jei,. as :pensões alimen Prof. Barreiros Filho,Prof. Osvaldo Rodrigues Cabra.; Tito

'd b"
.' da imnortância correspon tÍcias pag'as

'.

em vi'rt,udes _ Carvalho, Prof. Alcides � Abreu, Ministro lVmton Leite da
n ,as no ano e U' 2, prhl- que rece eram as sermg'ls ,.

. -' .

.

-

.. .'. ,.,. . ,'. Gosta, Dr. Rubens Costa, Coronel Cid Gonzaga, Walter Lan
- .. --_____ e outros produtoS de' vete-. d?nte a mesma na .Caixa d� sentenGa JUdIcml defInI g-e Dr. Arnaldo Santiago, Dcra.lééio Soares, Osmar Pizani,

rm9rla;. e1'a11 composta� .Econômica Fed�ral por pi'fl .. tiva, ,bem assim as ',decla- 6�. Francisco Escohar Filho, Zmy Machado, Lázaro Barto-
.

_

.

em 'c$'la '1Ullicit)�o _i_ zo, iguaI'ou superior a um rações referi;',as" no pará- tomeu,. Rául Caldas FiIJ;lo, Marcília Medei-ro� Filho" f\. Car-- ...._

por ropfJ'se!1t,ntes da pre-, ano. grafo úniéo dêste. artigo, IQS �nto, Os:waldf �ontz., <Tacob A;Xgusto Nacul �a'or mel,
•

.

,

. ,'_.'
, mundo B<tstos Jumor, C. Jamunda, Jabes Garcla,,1'{elson

feitura, da a'lsociacão TU';' Parágrafo. 'único _ As Para.grafo 1:IDlCO -:- Se- Brdscher José Ferreira da Silva Clemenceau do Amara! e

mI cla jgr':"g, do c�n_1érci6 'Caixas ,Econômicas 'Fede- rão iDclúídas entre' as de' 'Silva, Jaime Mendes, Cyzama, 'José Roberto' Buecheler,
.

e "'a inÕ1Í.strj!a. rais ,aplicarão· nos depósi- dueõ'es admitidas nelo arti Beatriz Montenegro D'Acampora, Manuel Martins.

O fato reD",:,se1"ta grav" tos' a que se. refere' êste, ár '. gó 18 da:, lei '4.507, de. 30
'i1"fJa.r<ío e C""miYlflsa COD-, tiq:o e élállsula da' corr€- de 110vell)1)i-o" de' Ui64,

'

a

ciuta anti-pat:'iótica.,' ção mO';1etária, . de -acôrt'lo
.

parte 'variáver'_ dos' slÍbshUos
cp� os i:ndices a serem e,,> 'aiudá de custo- 'e rel1rf'Sen
tffbp'pcir:los nelo .('!onselhil .. h:J1"80 nprcpbi�'as', em' clecor

; N9Cinnal oe Éro"nm"a na- 'l'P;";'i::l. on 'mannato rie re
, rsi.os T�ah;st.es das Obriga nrPsPr1tal?8n nOTll1)ar ferle

ç_õps' -10 '}'PS011.0 NacinT1::l.1. ral' oú p!;tart1,<Í1. 'ljpmAl<:<:im
AÍ'tiQ'o 70. __:_ As . firmas. as .Q'r'�tif;b�np,s "incorporá

.
e emprêsas 'que deixa/ram veis dos RPo$eritá:dos" civis

acumulação
de carg�s,' funções, empre
gos ou proventos, os venci

mentos, salários ou proveu
tos recebidos de mais de

unia ronte.

Parágrafo único' _ 'Para

os fins dêste artígo, a nes

soa que receber remunera

ção de mais de uma fonte
deverá declarar, 'dentro elG

prazo de dez dias, aos 6r
gâos de pessoal sob cuja
jurisdição se encontrar.

caso receba 'remuneração
dos cofres públicos, ou às
firmas emprêsas . fi, qie per

tencer, -no caso de rernu

neracão pelos cofres par

trculares, a soma, total das

remunerações recebidas em

mais de uma fonte, sen "(I�

lhes permitida indicar sô-'
bre qual r�muneração dev�e
rá .incidir o valor da subs

crição comp'ulsória total ã

que estiver s!1jeito.
Art, 30. _ Nu c'asO' óle

servidores civis ou milita
res designados para 'servi,
ço ou inissão DO exterior,
cuja 'remuneração seja pa·
ga' pela' Delegacia do Te"

souto,,' Bra.sileiro em Nov;l.
York" a subsc:'jçãá compu}
sória' será Úita tenelo eltl

o,

'j

anh
vista de conversão

i'Fcolhime'C'to
importârcia.

escr'f,nral'á' �

{)rr8sponde�-

às 3 e 8hs, /

- Um espetáculo. fal;mlo-
sol

.

- Uma mar\l<vilha para os

olhos!
- Urr.a delícia para os

os
.

Oll'ridns!
AMÉRICA DE NmTE

, EastmanColor
Censurá até 18 anos

às 5 e 8 hs,

Peter Finch

Mary Peach
.-em-.

O SUP1Lf�1O DE TUA
AUSÊNCIA
CinemaScope

R,oxv
ás 4 e 8 hs.

Jeffrey Hunter

Viveca Lindfors
Rita Gam

-em-

O REI DO� REIS
Tecnirama-Tecnicolor

'Censura .até 5 anos

)

CINE GLORiA
às 4 1/2-8 hs.

Kirk Douglas
Anthony Quinn
Caroly Jones

-em

DUELO
.

DE TITANS
Tecni.color

Censura até 10 l'1,nos

CINE IMPERIO
{<'one

," .,às 8 hs.
Alhert Finney
Shirley 'Anne Field .

•

-e111-

TUDO �"""l\/if107,<:n\'u
S&RIUlO

Censura: !:tté 18 ;anos
, 1,/

C1NE RA)A',,,,
JOSÉ}

-às 8 hs,
Steve me Quen
Bobby' Darin

�(SA.0

-,- em -

O INFERNO E; PARA OS

HE,ROaS

n �� �. JII � 'I '[t.j d ri.
r i Jf ,� �! U 5 ••

Conclusão d'l 59.0.' :t:>á;g.
lançadoras, qm,úcto 03. 'or.

dimentos nela, consigna
dos estiverem em

.

m:wi-,
festa divergêr '�ia (�()m .si-

.-.....-----_,-------_;-....-----,;_-�----.....----------,-----------.....-

nais exteriores qilC evi ;)8!"
ciem a renda ,�l'.hrida c

consurnida pelo contribui"
te.

Parágrafo U 'lieJ - Co

sidera-se dive: �ência ma

nifesta quanch I) arbitrf
mento .da renG.a feito ci:_'l

base nos sina,' s exterior:r
exceder· em mais de 1/5
valQr da renda _

declai'llf'

pelo contribui nte.
Art. 10 -,- càso o .('or

tribuinte não %clareça, f,a

tisfatoriament,,", g diver-
.

gência a que se refere o

artig:0 anteric", será ins

taurado contr'!' o rresmo
lançamento P.X offlcio e

feit.o o arbi'!'amenr,Q do

ren "'ime�to j'Yi::mtil:vel com

base na renca
.

p�esul11icta
at.rav�s da u�'.'jzaGão de

si'lais exterio"es que evi-.

delleiem a rem,a auferida

ou r.f'l'l"'ltnJ:'la

. p:w.s"'r8fo 1"<11,;1"'- Os
S'í"a.'S ·exlieri("·ps nue p.vi-

,denc;PID a 1'1''''(1.1. 3.ufprida
ou cnJ"Sll111ic1f) no.:1e,·;'io :;€1"

il!u;:ll'l'l1e�t.e 1)+ilVarfo':l pa
ra. in�ta""a:('í'h de lanc;1':
me"t·o P'X. Ofyr.l)f) '101' 4'alta
da.

.

a,r.>rpsonhl ('�C) rle, dec)a-'
'fa,('i'ín oe re1'1 'imel'lto�.

..

ou militares, prevalecendo
.

esta dedução para' os dei

tos da declaração de rendi
mentes percebidos em 196'1.
, Artigo 11 _ O prazo pa
ra entrega 'das declarações
de 'rendimentos das pesso
as físicas no corrente exer

cício terminará a

.

17 de
maio de 1965',

Parágrafo único _ Os
contríbúíntes que já tive
rem apresentado' declara-

ção de rendímentos , relati
va ao corrente exercicio,
.poderão retírícá-Ia até 17
de 'maio de 1965, sem.' qual
quer sanção.

. .

Artigo 12 - Esta .Iel en-'
trará em vigor na' data
de sua publícawío, revoga
das as disposições em C011-

"trárto, inclusive o i item "

XIII elo artigo 17 da lei ..
,

4.507; de;30 de- novembro
.de 1964".'

._�---....,.__,_------�-�,-_.,----._-,----

,PROTEJA s�us
OLHOS

f

\ 'j" &:',...
'..;.:Jf J ,.',��
\ use OCtllos ". .

bem eQoptadQs
. _

.

J�

ctef\demos com exolidão
.

II - suo receito, de .
óculos

\

ÓTICA ESPECIALIZADA
". MOOtRNO LABORATÓRiO

Emprêsa Editora. "0 ESTADO" Lida.

'REPRESENTANTES

R.epresentações,A,S. L�ra Ltda. Rio (GB) - .Rua Senador
Dantas, 40 _ 5° andar - São Paulo - Rua Vitória,657 -

'lOnillrito, 32 - Be!o Horizonte - SIP - Rua dos {!a.rijoo,
')58 � 2° andar _ Porto Alegre - PROPAL -- Rua Cel. Vi-
�ente. 456 _ 2°, andar. ,

4,nuncios. mediante contrato de' acôrdo com a tabelá em

.
'igor.
\SSTNA'l'URA ANUAL Cr$ 10.000 _ VENDA AVULSA Cr� 50
(A DIREÇAO NÃO !qE RESPONSABILIZA PELOS CelN,'

.
'JEITOS \E)MiTIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS)'

t.

PARlIMENTOS
..

Almirante

Lamego, 45.

Amda restarri. os 3 últimos' apartamenntos no Solar Dona Eugênia
I

Apartamentos todos de frente, COllstandJ: 3 quartos - amplo living - banheiro, I.

empregada com banheiro -

629'

em côr - cozi::ll1a f!;ulejada áté o teto - quaúo

Ul'ea de serviço com ta;lque _: parque de recreação pqra crianças - TUDO MUI,

10 FACILITADO EM 40 MESES, ,Art 11. _ Náo
nd-,

NO
l ......dY'ic:tl�pti�ra, (rI nenn,l ('(ln1
�.o<:;,(.l �'::t ""'7"f>�r""'''''O 101 �;;:C\1''''

� ·n�..!:"T;� "("'\1·,;-fip·,,r�âa tV) ('()n

t,·ihp',.,h> nl'l r,'l justlflc[l"
se 011 np.'fel'lr'l""-se.
Art: 12 _, () F'o"ler Exp,

"> 11\/lOBIL',

P;.9Pr.1Z.,U
I

.

,�
/

Á R A

Trajano - Sala 7 Fone12n�",<'O,.,tp 1�, ",,,...,tro de
(f�'; ...... �t::'t' A;.!l�

Il,..� 1�
._ Ti'�h.. 't 'l,,; ('I,"t;l"'43
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Depois de conseguir que
brar a série Invicta de. jo-

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

......_,__

r
1

.

,"I
, i

gos do Juventus de S0.0 ainda pelo mesmo marca

Paulo, por 2 x 1 e vence:
.

dor ao Figueirense, a repre

sentação do Guarani de

Lajes, estará se apresen-

----:----�----_.-�'----_._------

r
I

REDATOR: PEDRO.-PAULO MACH1).DO .,..- COLABORA DORES: MAURY EORGES - GILBERTO' NAHAS
GILBERTO PAIVA '- ,DECIO BORTOLLUZZI - ABEL ARDO ABRAHAM --:- MARCELUS

a

tando ,perante a exíaente

platéia flcríanópolítanà. nu

tarde de domingo quar do
em. partida revanche C'Jl-

Um embate, onde o in- rho n,a defesa que são exc"

dispensável ao seu suces- . lentes, não se podendo 90'

so não deixou de faltar, co pontal' um único :non::o
mo sejam técniea, ccmDa- fraco.

.

tividade e disciplÍna, pre- Contra a A.A. Tupy .:, Fi
. S,.l.ciou· o público fl.Jrl::mo- gl1eire11se se houve Ct):'.1 a-

politano na noite óe ante- cêrto. Jogou com di�p'lSi
ontem, no estádlC' ,.A:loUo ção e vontade .leonina

'

�,
Konder", que ::t?rt::sen�ou se n,ão venceu a r.�fr'3ga
uma arreca:'ação' s'..lperior· pelo menos esteve be'n pf:r
.a 600 mil cruzeirY3. to' do empate q:te o!)1;ido
Fomos ver o novo con- 'poderia. quem sa))'), L::vá.

'junto milionárIo da Asso- lo à vitória com') J'Y,uitàS
dação Atlética Tupy . que. vêzes sucedeu em taIs nc ...t

pelo 'que rendeu, e31a [l.pto siões. O que lhe falkm fui
a ser um dos primeu:os do
certame da slia zona.

Realmente, o time ]oin
vHense €"stã ·tr2.11.slormS30
Sairam uns, ent-::-e éles Co

ronel, 'e entraram· .

oui:rüs,
apresentando com isso sen

síveis melhoras .. O onze es

tá melhor entros'1.10, ha
vendo maior espírito. de e

quipe, ·tanto no ataque co-

chance, e muita, como na

execução do penal que Zê

Zirih���u tQra. __ ,._

Também os visitantes an

d[).ram perdendo oportnni
dadss de ouro, )1rinCip��-.
mente o notável Carlinhos

que, quando chutava frs,co
e sem objetivo c, quar;jo
o fazia com maestniL. en

'contrava logo ,;:1e;'3- fl'fEte

Finalmente a

do Clube Náutico

�ME.1BE des presentes' a esta prOVet
remística que se afignra

diretoria ·como sensacio�'l.aL

Riachvt::·-

lo, recebeu' expediente' da

Argentina, confirnlando a

vinda dos portenhos à re

gata intetrnacional, deter
minada para a manhã dJ

prQ'ximo .dia 30, na baia

sul' de Floria!1ópolis.

,-
--

- x x x

Na correspondência rece

bida pelos mentores ria

chuelinos os argentinDs
- ·confirmara.m suas partici-'

pações nos barcos de o\ta

gigante é dois seno, niio
havendo po�tanto à 28yi�'
rada' dobra no quatro com

ou quatro seill.

-x x x -

Está sendo esperado nas

próximas horas em Flr,r'�,

_nópolis. o remador 'T'�r., '.'_

1'-0 VahI Que foi ?T" 'c")
Paulo' e GllR'181',,"""n -",;r!":
ver' as's,,"'tf)n

realizacão 0.8-

Internacional.
IHa. Regata,

.- x x x

A diretoria do Riachuelo
'mandou confeccionar 'Gn�
formes especiais, para' os

atletas de sua agreiniadio
que estarão' PaTticinando'
.da Irra. Regata Intert'lac:o
naI do próximo dia 30 de
maio. Após a competi cão
capa atleta ficará cou)- a
caniisa.

- x x X -

A gral,de ("Wculc1ade 'dos
rJachuelinos é -resolver

problema de barcos para a

particinação de todos os

eonearrentes. como é o ':'ft

so do Oito Gigànte em que
todos os clubes participl,
rãp, em número de doze.

x x ,x

Sábado e domingo, estl
rão sendo desenvolvid',c,s
em Pôrto Al-egre, as rega
tas elJmil1atórias que vi�.aq

classificar as gmnnições
que estarão em FloTianópo
lis, no próximo dia 30, re

presentando o remo gau

cho na internacional pro
va remísticia, patrocinada
pelo Riachuelo.

-x x x

a Est.amos em condicões
de antecipar para o púbU
co que as guarnições do 'Pi

achuelo, estarão estreando
uniforme nestas prõva,s na

cionais e internacionais,
constantes do programa di

vulg:ado pelo Riachuel0, a

presentando a, alt.ura do

peito. dístico relacibrlado
com '0 JUBILEU DE OURO.

I

ram,. no vencedor, foram ,o
arqueiro D�ogo, os zaguei
ros Nelson (que pontificoa
r1a ret(l,gua:;.'da) .e Adael, os

méd.ios >Tatal e Pedrinho e

na cancha, apesar de. não

ter �i(1.o feliz nas finaliza

ções. 03 demais· sem con{
prG\:neter' ele modo algum

.

No v "nci;lo 'gpreCi,am0� )

desel,),lp2,r�'lO de .Joce'ly fJU-:'
"A h"'.ô�3C!!i�.:velmente o nld-·
llrr e111 "na posiçiio nà cj
(:ade e um dos mais COH]

pletos do' Esta "0. Es.tú em

f:::l'ln-a� 0-. "col,gre4'-' goft·· ré-:-
Marrc�(),
(emhora

o espetacular Jocely

Zezirho
ao falhn s ",as fil1alLoaÇ-<";",-;).
I uiz Fer'"ando, também
um port.,mto como "ponta
de-ial1ça". e Adir, êste ape
sal' da fo��te marcação e

x,"rcicla primeiro por E!·-.
1:'.1 o e rl_ ,?l)[)!S por
Bi e AdaiHon 1"9.0

Paneco.

lYl�,2-

assim, . constituiu-·se l'.0 me

lhor homém do ·esquadr:{o
local.

O GOL UNICO

um tP"1.toApenas
cDu-se nos !!over.ta mt"'1117
tos. Pertenceu ao conjunto
â11ricdBste da- "Mancho.J
ter". Tudo accoteceu aos

2 minü-tos do perÍo1u ('('ln

pleme��tar. O arqueiro Dio
go. chutou forte e alto. clo
tado que é de um' porteIO
so chute, e a bola ?st€ve
entre A:.;;.aU4:on; e 1_00(':';"-,
com' Jsrftael mais atrás. O

. zagueiro, a trazando a ne

lotá para o guarda-,valus,
o fêz muito, lentame'] ['., e

fracQ, dando ensejo a Que
o ex-defensor do CaXif1fl,
em sensacional "rus11" che
gasse primei�o à bola, evi
taJ:1do a iDterve"'r:'io de -Tc.

cely e, assim. -;cJl'1�igl'la'1.:l0
o ponto "'l1P vi.r'a a

único da porfia.

O P.ENAL PER:Jr:;;O

Q

Aos 28 mÍ1."\'·· S,
.

varias
laTlces d.:ante c'a meta de

Diogo deixa-ram em 311S

persa a, a s.sistência·. Ver"!."
deira bara!'L:ncla den.tr:J (;9.
pe�uej'a áI'fa. Diogo c�e

gou· a evitar a Queda ,'a.
sua cidadela, de' uei

-

c'''ll:te
de Wils(t,. Defendeu par
cialme'1.te e' a bola foi ter
a Adir que atirou 'no ca'::!

to. O gol parecia' �erto
quando eis que surge Nel
son e um belo mergulh0
evita a entra da do' balão
de couro. Mas fez com as

mãos. Logo, penalty, qUf o

árb:tl'o não deixa de ass!-

ram de {2?,";,ilares. LoIVDe
ypr, Car'os Rob?rto e "Va':

,

lério a�}er.2,S esforçados.

. Com falhas, mas sem :n
f1.nir de n"aneira alguma

. no escore,' funcionou na rJi
fPdio da pugna. o sr. VIr

gílio Jcrge ..

. QUADROS

As duas {lsq-uadras atua
ram aEsim constituídas:
A.A. 'Tupy - DIogo; Pa

neco, Nelson,. Ada:;l e Bl

mo; Perinho 8 Nat8J; B0-

ris? IsmaeL Carlinhos c
.

João Alberto.'
FIGUEII?,E�m;;:; - Joce

Iy; Ma�recQ, Adailton, til

e 1\1:aDoel: Valéria e Zezi
r110: A 'ir (Wilson), Loh
]"'1C',-:, Luiz Fernando e

Ca:'jcs Rob.erto (Adir).

. PRELIMINAR
1 x 1 na preliminar efe

tuada entre os conjuntos
da Fiambreria Koerich e

CoIrinÜans Catarinense.

-x x x

nalal'. Alegria :r:a torcida'
alvinegra, mas qve. dura

pouco, PO!S, có))rando'o '-'8

nal, Zezinho executa com·

. -rara infelicidade. fazenr]o
a pala ir rasteira pela li

nha de fundo à esquerda
do arco.

OS MELHORES
Os que mais se destaca-

dois meses do co:qc�rso de

reportagens "A EVOLU

çÃO DO ESPORTE BRA

SILEIRO", a ACESO tmns

mite ao sr. Edson Oliveir'l
do Departamento Admini§
trativo .. daquela entidade,
o desejo. de remeter o re

sultado no mês de julho
que assinala o aniversário

"acesqueano".
-'-, x x x -

. Ofícios çl.a ACESO '\OS
princil)ais clubes do Rio c

E)ão Paulo� soJ�cit�m ,a re-

- x. _,x. X ---: mess?- de fotogta:fias', e flâ

N� cP'rresP()�dén:cia .diri:.. mulas!' p,ara a çohfecção
gida c·à CED. , con'nmican- de. um l1ainel dá enttC}á<:le
da' a

. dila�ação por mais cata'r�ne,llse,
.'.

'. ; ":;.;,;�::-,�»,��(;.:,�,
.

":. I.

Ao ensejo do tr'anscurs:J

de mais um aniversário da

Associação dos Croni.stas

Esportivos de Santa C�,ta

riria. que ocorrerá a 24 de

julho, o presidente da en

til"acle, Jorge Cherem, �.pre

sentará um relatório ,que
. resume as atividades ('f)m

preendidas no período de-:.
zernbro de 1963 -- julho de

1965. Afixará cópias na se
ele e rio reserv�dQ do ca�l

po da rua Eocaiuva.

"

vés impôsto pelo clube L,.

color serrano embora este

ja e.ente de que os bugrí
DOS virão "armados" de

OI

f'ca'I�
13· .

"

___
o

_.__ ,"__ M:_

PrátiC'3
E' urna tarefa espinhosa

e por ::!emais íng-ata, em

um Estado como' Q. nosso,
onde raras vêzes temos 0-

portuídade de entrar em

. contato com verdadeiros
técnicos' do difícil esporte
do' remo, assumir os mati-.
zes .de entendidos no as

sunto que nos propusemos
transmítír. Este comentá
rio

.' despretencíoso. tanto

quanto nós, nã.o t em outro

ohjetívo senão o de eontrí

b'lir p�.ra facilitar a' prá
tíca do r erno por aqueles
(r1e, S'"

.
dedicam ao grande

esporte.

rrer.tará ao Figueirerse,
Assim, o clube alvi-ne

. goro da ilha terá a oportn
nidade de vingar-se do re

- ....._.- ---,"'-- .__.. -._ .. _ - --_ ..

__ :- --.-

E' indiscutível, no en-

tanto, que os remadores

der tro das características
ideais apresentac'as,. se se

aprimorarem tàcnícamente

produzírâo mais que os ae

guri "os.

Mas, para sermos bons

remadores, não basta que

sejamos métrica e fisica
mente ideais; são necessá
rias outras qualidades, ou

sejam: energia, sistema
nervoso normal. carãter 'as
portrvo e l"ão ter vícios.
Desrle .1948.. vimos convi

vendo com os mais varia
(los .tipos. de. remadores,
aos, nuais sempre, tivemos

C;J�;.os; -là.rie de ..

; observar,
Esclarecemos que o núrrie-
1'0 daque'es Que se '-acomo
dam : r:a'- remada é muito
maior do que Os rema.do-:
res ativos, vigorosos, en

fim, enérg+cos, Assim, -tarn

bem, G bom r=marior será
o do ti·po enérgico.

•

O sistema nervoso tem

gran r e influência na prá
tica do nosso esporte.'O in

div'íduo excessivamente ner

vaso poderá ser um bom
corredor de 100m, mas nun

ca um bom remaqor. Pode
rá êle descer as minúcias
da técnica do difícil eSDor

te, comprermdê-Io. sentí-lo,
mas quandO estiverem pró
ximas as comp'etições, o

seu sistema nervoso o de
bilitará. E' o exemolp de
lnuitas güarnições que, nos

treinamentos" fazem tem

pos 's'urpreendentes, dão l"J
.

maf1as a:'miráveis, têm ·t

parêpcia de campeãs, no

er<tj"to; no elia da compe

tição. trarsformam-se, re

mam mal.
.E' Que os exce�Si1Tame'1-

te nervoso,> esquecem o

que aprenderam, tranca-se
lhes a respiração, os mo

vimentos se tprnam difí.

ceis, à of(lem de largada
"Saem atru'mdos. en'im. tu
"O o que aprenderam desa'

Ci:JSCLreC'ida pelo nervosís-

Con tràrlarnente, temos

').. iji;jtW'..liI
z: ':0 " n ':;.:a em )l,SC9.

f �) O e cor.sagra "c r trruo

os danomínados "frios",
que :;:arece.m, ser 'desprovi
doa do s.st.erna nervoso.

São esser-cíalrnente :'ispli
csntes, 'indecisos, nunca

aprenderam a remar dir:ci
to. são .conduzidos, necessí
tam de colegas atletas que
os ou carre-

�J.

", • .j.;,......
.-' _ L_.1.

rsmalcres
(e caráter s: o a�' êles qze
c' ela:r, pr-la e,-10UC ação, res

.::e"J..8.:�"1 scirs co18:as, com-.
.

�_C:f;.::\�n aç.s treí os rnar-

.�.. "cs e, c�rJO 2sport�s�as,"
'580 aceites nos meios �,,\,

r ortívos.

O remador que aão com

marcado

Os motívos que nos le-.
vam a arcar com a árdua

ta�'efa Cc: e 'modestos escla

recedcres dó assunto, com

o. título tão pomposo de

"Técnica e prática do Re

mo", são os de qt.e sempre

gostamos de ver guarru

ções bem remadas e a ba

gagem de 16 anos dedica

dos a urna constante e in

fatigável diretiva de aper
f?i.çoar-nos cada vez m�üs

no chamado "Es;Jorte dos

Fortes", ao qual, mui jus
tificadamente, acresceu

os avantes Ismael, Boris, e

1
tumos". .. e Técnicos""

Carlinhos, êste o me hor •

ELEMENTOS
ANTROPOLOGIOOS

Sob esta denominação es

t11dare.mos, primp-ira,mente
O tipo fíSiC,O i(leal para :1

prática do esporte do re

mo. E' êle, o nOl'molini),
quem.. dentro da escala

convencional do 'autor, vai

ele 1,80 111 a·),95. Não quer
kso significa; ciu� aquêles
que não

• est§ o incluíd0S
ressas medidas não pos
sam ser bons remadores,
muito pelo cOl'tr{\rio, sáo

justamente os que não

possuem as características
ideais, que, 'por sentirer.l
tal deficiêrcia, aprimoram'
a sua técI1.ica e, 1::2.0 raras

vezes, suplantam os prini:!i
ros.

parece
cai-1to

como que por en

E' a inteligêfcia

empurrem

guem ..

-

.

Corno os primeiros, [a-
ma-s serão bons remado-:
res. O seu principal defei

to é o 'de não
.

ajudarem
os

.

SeUS 'colegas" na hora

prec.sa de uma saída; uma'
cbegada, etc., êles se tor
nam .ínexpressívos, irí:dif"�
rentes; frouxos: são o .Ü,Q
mais

..

d�teitá;!el na .esrera
do remo, uma vez que es

tão em' contraãíção cons

tante com o chamado '!Es

porte dos Fortes e Técni
cos".

Felizmente, ra escala es

portiva. preromínam os a

tlstas com sistema nervoso

normal. São êles os ,que

procuram aprender e apri-.

po:' motívo fútil. injustifi
cável c'.;:::1.·'0 "bclo<' "

.

..,..

seuvs co.egas, é U1U mar,

companheiro, pr-is lião res'

:'.� tá a trL1Ula�8.. Q; é um

mau: remador, pois qU2:U.
. T f} t?l"Y'! vC·"I�·8./"le -íe remar

"o ser t-u o pra�" :'
'Hna 'boa r€'''1.8.-;la e tem '1'

caráter esr-ort'vo D"Co·:,:'·lj').
E', e:;fim, um irdivú:"uo

,:,ue tráz s ';:'as compíca-

tg"nhé·-n_ ,
ó a r:,.,p�i·õC d>

turno e 'ra bebida Não nos

deter-mos em comentários,
rlfll"Ol'Fl-ranrlo os íncovern-

l'pi"í'70S que traz

nlorar-se a, que no dia (1:,. o furBo e a )1pbjr1a, poraue

competição se rea!çam e a ê<;�o r"".-,pito ml1itos já
se ilnpõem como remado- f�l"'''O'''\l 1""'''0''''('8 :oc,l'Y]onte
res categorizados. f'S �n" f""""m e 'f:Jeb"1"l'1 de

Estão atentos' ao si)]!>,] VQ"''''11 "sh,,· l�rril)i-l()S de

de partida, controla:rn ft r"""'<> r e'''1 f'°U bpnofício e

respiração, a inteligê'1cia - O''Y1 henefic'o de seus co

domina, procuram aplicar J.po·"s.
uma remada cada -vez me-

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

(cOl'ltinua)

Com geral surPlêsa deu

entraela ontem na Fede�
ry"�t,, do 't'l'"bsto ?n"s

sp""'tar1o t:t810 1 ....�"PI'T'3 r�ion!ll

ração Ca+aijnerse de Fu- '3f'V'ltra 0 nl�.mT)�C'J a ·I-1'e-1e

tebol de um pn;tp.sto for-' r,:>n<io í'q�"l,.·,.,pnse de Fute-

. mulada. p�lo Intel"18chnal .hol S11�1")e..,à8i.l q ent"-ega
de Lajes. coptra 0 Grêmio

ES'1ortivO" O'im:o'co, no

qual o clube" se-rr::111n 8.,}J1.\�
senta vários considerandos

e termi:va solicitando a a

nulação do 'qgo, alegando
erros de direito.

CD

1-lo ,3
Fig,.

* .

�

. --10 trnf"ll voncido rElo 0-

lí.:l'i}n�c-o. fi("9;-f"r'(} I"-;"tn �1íS

n"'�F'b o tih,l.o d" ca '1n"'10
do

•

�lr·'.tL f.

"1"·_''''u·n;> I re' .TI'I o i·'. �j, D"spor
H--a sô',)re o a·ssu:�·t(l.

,PJ
,

----,--- _" - ------

o
:.:-;�t:t cCld:rmada a apre

-õcrita��ão do São Paulo F.C

.ca c capital bandeirante

nEsta capital dia 27 co cor

rente, enfrentar do na ()

portunidade ao Figueirense

IS dirig2rltes do alvine-

CICLISMO EM' JOINVlltE
-'1"-------_.-- -----. --------.---.------

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

grc' já telq;ra�aral11 aos tri

O acontecimento despor
tivo de maior realce em

Joinville neste Mês é, sem

dúvid�, a realização da

4a. Grande J;'rova· de Ciclis

mo' Comercial Salfer, patro
cinad'a pela importante 01'

ganização comercial com

a organizacão _e stip�rVi5ão
da Liga' Atléri�a Norte Ca

tarillense e coJab'1"a(!ão da

AsSOCiação dos Cronistas

Esportivos ele T-JinVl1'e.
A m,::,nl', tem lugar em

Joinvm'3, n,) rlia 1e r.n ('·H'

rente, Jevendo t:',mar pUl'
te ciclí$�'S de t.odo I) Es-

co'creps paulistas, co,fir

mardo e aceitando as ba
ses fina�nceir.as apre�enta
das pelo clube do Morum-

.
bl

'

OE ingressos ·para o S�l1";

mciorial encontro do dia
2'7 resta ca'Çlital,' 110 Adolfo

�-:al1dFT, ert're FJ.gueirpn.se
e São Paulo, serãó postos
a venda com basta'1te an

tecedência, a fim de pos
s"1iITtar ao . uú.blico e'3nol'ti
vo da ca�Jital e cidades vi

.21 'DflS o compHecim,mi;o
P') ói!t::írEo da Rua B(!�aju-

-------------�-'-_ .._---_._--_..

de

.

guínte ltj�-�r?rilL Ruas do

Príncipe, Noy') r'e Março,
Visco Tau"8.v F" DU('1J" d3

Caxias, lV[i'. ("""l:',�(!',t::,
São Pedro e PrlL::i'le (Ch2

gada).
As inscrições

. 6. ionl.lH

abertas e serão ��:":··-<I"'1..S

dia 15 , ou seja ,lO 2"'

teriar à displita

" - "q" ....
� ""'_ L;..I �� �

tado, pr ,vend·)-se desde já
.

Q ma!or êxito.

Os prêmiOS serão assim

distribuidos :

10. lugar --.-. 1 bicicleta
Monark para homem.

20. lugar _:_ 1 bater.i.:t de

aluminío 15 pe;;as'

30. lugar - 1 p"tnela
pressão Empresas' Lnxo
40. lugar - 1 jogo 1e Cris

tal whisRey 7 pec:as
50. lugar - 1 jogo chá <10

pecas) de porcelana.
O percurso é de 50 mil

met�'os, em 20 voltas no se

\

Torneio R�o - São Paulo
E1il prossegUimento

Torneio Rio-São Paulo,
teontem mais dois

foram efetuados.
jogos

ao _tos pe-rdidQs:
an 10. - São Paulo e Palmei

ras, 2

20. Fl?mengo, portugue
sa, Botafoso e Vasco 3
30. - Fluminense e Corin

tians, 4

A pró:C"Íma rodada:

Sábado - Pail11piras

No Rio foram adversários
VaSco e Flamengo, Yencen

do o quadro cruzmàltino
por um gol de penal obti

do por Célia. Enquanto is

80, em São Paulo jogavam Portuguêsa,. em São Paulo

Palmeir,as e CormLi:C!lS,. e B--"kafogo x ·Flamengo, no

'1OC11 (' ,rl''/ . ,ia.

Domingo .:__ ..Eão Paulo x
.

Vasco .. em ?áb. Paulo 'f:,

':}Ç ;Coí·lntiar..&;

o Am3rica Futcbu�
t

. , .-

ros em nova r.rr€�u
.- '" ,""

x

Recebemos e 'l'5radece··
mos o seguinte oflr.io:

"Coqueiros, 27-4-1065.
. Sr. Redator.
Valemo-nos do pre['.ente

para comunicar à V. S.

que no dia 19 do
.

corrente,
em Assembléia Geral Ordi

nária, foi eleita a nova di
rel-cri'a do Amr.rlca Fut�bol

.

Clube, de Coqueiro.;, t1es�a

C8p!tal.
No dia de ontem, 26. foi

emuossada estf1, mesma di-'

retoria -que assim ficou

c(r�stitl1j('a :

Presidente

20 Secretár:o - Joáo

lemherg..
10. Tesoureiro
Rosa .

20. Tesoureiro
Dutra.

Te-

Valmot

Rubens

Orador - Solidônio Ama�

ral.
Cor-selho Fisr.al: Alvaro

A diretoria do Riachuel0
.

estará reunida, quando
pí'ocurar soluCÍ'onar mais

"

r' x x x - algumas dificuldades en-

i. .

contradas para a realiza-

i lilst� Sf'ndo esturlada 1:>e- ção ela !IIa. Retrata Inter-

""7a
.

âil;"�toria do clube
.

tia·' nacio11al Faltam: a!)fDaS
f;��� �a:ía, o exe�pl�r de. 23 dias para a' r(ÕaUzaçáo
�ll:1a-�PI��llIa ,qu�) d�'!er+ da IIIa .. Prova internado

t e�'!l.e as ��utarldav'\ rial' ,,'
", ... ,,",�}��.";:'

.

_'_.: � .�-,"�. -." l"-�' _ .. �_. _ _J

""'�1f...!'<i"",'ii,:hizin?;r�����t�;��;::�- ��:�,/.�.) ;. !'�,:-l;e�'::A�..§_ : ': :,',�,

Angelo Ri

P.00rig-l1Ps· Wa.'mol' Silva e

!já "los Sn"reira.
So!l�jtarrlo a

dêst.e, pelo que

publicação
desde já

• agra,decpmos, apl'f�sen.ta�,
mos à V. S. os nossos pro
testos de estuna e consi
deraf'ão.

.-"p.""10· ,Ri1:ié'ro

raso

hpiro';
I

,1!i('p-Prf'sidente
Madeira ..
.10.

_;_ Maurirw

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em nosso' Estado, a re

�lau asliUll Q.eJluu.unBCia de
!"runteu.a �uageate, abraa

ga mau; àe 60 mun1ciplos'
iocanzados .� . regíões- ·.de·

campus Novos, todo Q Va.t);I
d0 ""'10 do :t'eiXe, região '(1«#"
Güncorrua e, todo o antigo,

Chapecó.
A !t:l ua Sudene, por poSo,

suir esta vantagem de de

ducação de 50.% por cento
nu .L.úJ:)Óstu de L.enda, tem

atraido
'

ao NOl'deste. do

País, grandes capitais de
investimentos em indústrias

pioneiras.
'Por estas' razêes e, em

virtude do alto sígnifíeado
e' írnportancía que o Proje
to do, Deputado' Afonso

'!ns�hau representa, requeí-
1) a V. Exa. após ouvído o

'1 �en�llo, .a ezpe::hç0.o dos

seguintes telegramas:
"Deputado Afonso Ans-

chau
,

Cân�a dos Deputádos
,

BraSília
AsseDibléi� Legislátiva

8antÍl. Catarina' 'v,g . aCatan·
'

do pr�posição Deputado
Nelson Pedrinr \..g- aplaude . De acôrdo com

.

a estatís-,'
iniciativa vossência ,'g.. re- tíca apresentada na última

.. lativa projeto 'sua autoria reunião 'da' atual diretoria

2.i46í64 vg objetiva esten- do' Instituto Br,"lsil-Estados
der vantagens Lei Imposto Unidos, estão frequen�ndo
Renda existente SUDENE à. os cursos de inglês nada

,

fronteira" S u d o e s te·' do menos do' que 381 a:lun0S

pais pi ('J-tdUiís sauaações, Dêsse total; 14 são bolsis-

VI" "(l"'ymt" lo Xvo Silveira. 'tas e n9';e integram o pro-
p:'e5identc".· ;.

grama do Ponto IV.

T�legràrrla a ser expedi40 Tendo em vista. a grande
a todos os Senhores Depu.:. 'afluência de .interessados, a

tados fede�is catartne�s: Qiretom do IBEU estlf, es-'
Depaitado Jo��'�ós tUdil.ndo a, possibilidade, de
Câmara 'J)epÍítad()S

"

àbrlr' um núcelo no bairro
Brasília" ':

'.

do Estreito, ao mesmo tem·

Assembléia:_4:lgislativa as-, po 'em que mantém conta·

te Estado .... 'vg aprovandO tos ,visando amoliar sua

Pl'oposicão 'Deputado ,�eJ. • atual séde à rua Felipe Sch-
•

son Pedrini. "vg solici�a midt, Ed., Z3.hi.�, 1)0 andar .

a}lo;o d.edsivo v�ssência .vg
.
De outra parte, ainda na

"'tmtWo !'ler a,provado; projé- última 'reunião, ficou deci-

to Ld nO 2.146}.64; Vg 31J;to; d;r1.n QUe a Biblioteca do

TÍa Deuutado Afmiso Ans-

('h",� 'I.�g oh,1etiva est.end�r
l�,' ., •.�;�a. . su.I!''Íe!'fe fi; lo', � ThH <1,0') ,

;. ..,.·-;:-_·...,.t.n.' ....·1?;·""1· �� �� .
_ ,,,,,t. '''t.'

------�-------------------------------------��------------------------�---------------------------------------Telegrama enderecsdo ao : do ,Pais, .as v�tagens do

deputado . Paulo AÍls(:h,aW artigo :H
, da,' lei, no 3�5

pelo legislativo �stac\ual, (l� que �riou • SlltDENli:> •.

maníresta apoio. ,IM) pro,le:-" :' qüe já nos, ,próximOS dias,
to d?q1J,de patlamentar. 1\�·'

"

.l':'1'i a' Plenário para díscus-

",:-,,1, T.:3 J1.1:Y'esentnl': � �"j ... , ') e v('óação.
P' :'1;'.':" : 3r,'<.it'Z)no. à� .�<,:y. ,O Pro 61'0 (L1.r.pr-Sço, que
868.:, jut:,dicl1,s de qualquer objetrva usar de vanta-

Estado deduzir 50%' do iro- gens existentes, na lei da

pôsto de renda a; ser reco- . SUDE��, se transformado
lhido ao Tesouro �aciQn.al, em lei, permítírã as péssoas
se aplícados em indústrias juridicas de qualquer Es

p�oneiras na' regi,ão" da tado .da FêderiÍ.çã0, dedu

rronteíra sudoeste. O depu- zír 50% do. Imposto de
tado Nelson Pedríní, autor Rendg, 'anual que deveriam
do requerímento assim se recolher �ó Te�ouro Nacio-

expressou na Casa do Povo' nal, para reinvestimento
de Santa .G,'ltariná: ' nos tnUl}ícipios que formam
Senhor Presidente a

.

região da. li'ronteira, Su-
Está tramitando na Câ- doeste, em indústrias piÓ-

rnara dos Srs. Deputados, neíras.
G pr')ieto- de lei n? 2.146(64, Ó "Plano de 'Valorização
(" 3'1.!""'-;-''1 e'o ilustre Denu- da FrontAl'-;:> Sudr-este, c-m ..

...

t' '1 / "'r�'S -,,." J ""'1�- r.
' ... � ande -t- rT':'8S. C0'+,8��S c-e

rhr, ., "<,1.,' 1· ">. f>,,;t�ncter os n"unicipios dos Estados do
l:1UIllCÍ):;'OS rntegrantês da Rio Grande do Sul, Santa
Superintendência' do PLano oatarína, ' Paraná e Mato
de Valorização ECQPômica. Grosso.

•

Presidente do '(DL analiza atuação do Prefeito:

General Vieira' dâ
.

.
I',

Crédito de Con'fianca
t.

Rosa ·Merece
Ilimitado

Conhecendo, de. lo�ga da
ta, a capacidade adminis
trativa do General Vieira
da Rosa, sua CUltura e .séu '

dinamismo, a êle oferece
mos um crédito de connan
ça ilimitado.
Não foi por i outra razão

que, na Presidência do Clu
..

/

be de Diretores Lojistas,
sempre nos manifestamos
favoraveI ao seu Plano de

. :pesenvolviÍnento Municipal,
reconhécendo mesmo a ne

cessídade de atualização
do ' Impôsto . de Indüstría e

ProfiSsões.
O Preíeíto necessítava,

Como presidente do Clu
be de Diretores Lojistas,
somos, consultados quanto
a nossa impressão no que
se relaciona à administra

ção municipal de Florian6.
polis. Não é'· tarefa dificil;
Sentimo-nos mesmo a von

tade para' isso.

como necessita, de recursos

que lhe permitam' os meios
adequados para dar à Ca
pital um aspecto urbanísti
co digno de 'uma cidade que
cresce aos olhos de

.

todos,
Já se observa planíríca

ção, graças a bôa eqUipe de
assessôres que cerca o ílus
tré Chefe do Executivo.

sentimos que o problema �

também nos pertence. A' \,
limpeza' da cidade, nós, o
reconhecemos, é t�bétn'
educativos Nossa coopera
ção, todavía, vai ser pres
tada, mo�al e materialmen-
te. ;
São estas, em palavras

ligeiras, as nossas . impres
sões sôbre a administra
ção munícípal .
Temos à sua frente um

homem' dígno, dínãmíco e

culto, que. já nos tem dado
tantas pr,OVI'\S de sua" capa
cidadê administrativa,
Estamos absolutamente

convencídos de que Flor.ia�
nópolis, desta vez" evoluirá
para dias melhores. '

Pena é que o General te
nh"l o seu mandato por pe
ríodo tão curto.

.

.l Ass. Roberto Bessa, Pre.
sidente do Clube 'de l:!ire
tores Lojistas

Cursos de Inglês üespeitam Interesse:

Mais
.

de Trezentos' Alunos
Sem temer a impopula

ridade, o que' mais
.
o cre

dencía no conceito dos'ho
mens de. bem, vemos sua

senhoria acabar. com 'O fà·'·
vorítísmo e o súbômo, bus
cando, por meios legais, os

'recursos necessários 'ao cus

teio das obras que realiza.
Ainda agora, está o Clube

de Diretores Lojistas 'inte
ressado no lançamento de
uma campanha de limpeza
da· cidade. Pretendemps' dar
a no�s.1l colaboração à Pre
feitura Municipal lY,rqu�

..
,;

,

'Delegado Fog@ça'Será A!v� de
Siani.ficativa Homenagem

..

I' , .
�

, Os Comissários, Escri· oríentaçâo. que. vem desen-

d
.

l' d
. o"· atuOa1 Delegadovães e Investig-:'l.dore:;

.

a vo ven o

Delegacia de Orde:m 'ponti� da DOPS.
, -

E t
- "pr<$sentes, ainda,

ca e So�ial. reunir-�eao s ara.0

1
-

.

como c,onvü�:"\(J.<';s Els"Jec:in;s,,i)-":"t�}1rã "(>flr?� 10rrreJ1�O"eF;r o

>,' 'TII"�. l'; ...... --fr
�
"l\1'""10J�;-"-O o ·SOir:n7l,e" !I,'f\.:r':r,L'i/1 �""-�JA!tY;,
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,'0.'1'1.1 t',"., n Cap:.tão 8i� .. \'J'Lf)l�,""�dn rln De"flQ''1da d,g, ór- r", J A .

dem Polftic!). e Social. NUNES DE SOUSA� Chefe

. de Gabitlete, o Sr. AR!
A homenagem �ri. MOSSlMANN, I"ireçof de

de uma Churr�a43; te� Administração, 'Dr.'�R,IO
como local â residêJicia do LAURlNoo, ..

Con�ultor" JÚ·

Comiss1rió' �aniori :Silw, 'rídico e' o, Jorn�líSta JOSÉ
,

em Serraria. . N�RENO' COJi}LlIO., AS-.

A. iniciat:va da homena.- . sessor de Imj)rensa. da Se

gem prendeu-se .�o reconhe-'
. ér�taria, da Segurança N

. cimento ,pela iriagnifica ,bl'(:a, ,

�._ __..._.,--.�--,---

em geral às terças e sêxtas
feiras no horário das 14:00
às 17:00 horas.

Instituto Brasil-Estados Uni

dos, seria (como está sen

do) franqueada ao público
------�-'"----""--_.__._--_.......-

O"'ESTADQ
�, ,.. O MAIS lin'8o DlllICI IIJ SA.ffl:4 t�TABllfA' •

,FI('l'ianupolÍs, (Se�ta·Feif3), 7. de Maio de 1965

Cobal. Tranquili,za Produtores Rurais:

Froblema da Comercializacão da'•

'f 1

Batata, têm solu<ão' a' Vista�----�-------

A imptensa nacioI".sl, prin >

cipalmente, a da Gúanaba
ra inferma, que a COB.!\L
vai comprar pat�ta, de \f:!an
ta Catarina, diretamente
aos pródutor€s. �eus repre
sen'tantes eril São Joaqu4n
e Urubici já receberam inÍJ'
truções para ',adquirir, ini·
cialmente, umá púÚda ;:, de
20 mil'sacas de 60'quilo�. '

O geri, Castro Tôrres, pré
-sidente da COBAL, infor-'
mau 'gue o problema da
comercialização �'. batáta
de Santa Caquina é Jdên
tico ao, do Paraná. Desinte
rêsse

1pa:'dpm:óta 'pelos 6�
pnidores' :ha'bítuais e' futer·,

.

ferêl'lcia .da, COBAL EÍm fa-'
vor dos produtores. Adian
tou que no Paraná. QU'uldo
a. COBAL iniciou suas com

pras. de&"Y'Iertou o interêsse

geral. A COBAL continuará

coIP-prando () produto para fomento da produção agrí- �unicípi0S de São Joaquim,
distribuí-lo aos varejistas, cola.

I

, Vrul:>ici e Bom Retiro, ten
nos centros consumidores: Segundo "O ESTADO" do mantido entendimento�
Col;,tlO é do conhecimen. pode a�ntar ,0_ Dr. Osval- éom os bat.a.ticultores ,a,tI'3-toi'gÉíraT, o trr,?�'riMrrfe-�' �,ct�·��." '�la·�:��·._..élà.s �ocjaç_�chetti, Secretáno da Agn- SUNAB" ti da COBAL em em busca de, solução justa

cult4ra, ativou por tQdos os Santa Catarina, visitou os para -o problema.
meios que dispunhsl os ór- --,------',-\.;_�---:-----�----,_ __:__ _

gãos. nfl,ciona.is e estaduais,
'

qU� poderiam estabelecer S·
." "

um 'contratO de có,mpra do
'

.

anta CafaJina não é mais umexcessO: da produção da ba-
tata,' chamada inglêsa." Esfado se"m P:e':rsp�c'tl'va'sQu,�ndo o presidente da -

COBAL, esteve em . Santa

Cf!.tarlna t�tou êste assun·

to com., muita '" ate:qrão, ,ó·
q_ua ...

'

C'riou C ás' e$J)eb1nças'
àgô:l"�·,çoricretiZadas. ,:

À rePeÍ'<russão é'de que a

.s.titudé dà COBAL; vem

iranqui1.lZar , os· produtores
rurãis e também as autori·
dades estaduais, de certo·
modo, respoilsáveis pelo.

I
\
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? rt;�y'"l_ '�;._. "!j:� [jei,',-",

?!1!J;'i c"iml f<,lf'1lENE pt
j\"l"ov'wií,!l referido' projeto
bl!,tn �"g com� s"be vllssên

cia VI{ e1ev<!qo Stmif\'!!ado.
er""lonlill, V� 1';' ",to rp.i"p. et
O"<:�e n'�<;so I Eshdo nt Coi'�

,U<>is S�n<Jações '\"g Deputa
d� 1\'o Silveira ,'g Pre8iàe�
te".

BoaventuraDe I'\cõrdo c0ffi o CO'1Vê- aos e':c��l?"es' que freqlien-

nio assinado entre Q. Profei� t.am 'os <.;ru',)cs municipaiS.

tura
.

e a, Campanha Nado-' Falando � nosSll. ;-eporta
nal da �,ferenda Escolar,' a

' �em o sr. Zruzibat' da' S:lva

, SelJfão ele Educar;ão e CuF "Felll"ndes ulfon:nou( ter .

a
,

tl'ra da 'Mlll1icil'"Uc1<>,r1e re; "PrefeitÍ-\ra recehido tam-

('0."'':)11 '\1"1 iôP'O comn1et'" de bém 6(l S;?C3,S 'de leite em

l�'."msílios . 'Par". a prep:>.ra- ,pó, de 6Q Quiles cada e 49
.

çh das refeigÕes. que serão, '.f 12.tas de farinh,.'l. especial.
� ._..."

-

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

. ��t�ve em visita a esta

Capital o suplente de depu
tado estac);tl;al João Boaven

turn, do mu,'1i'}ípio de Ru

po_r!mg:'! é l}t)rtericente à 1&

genda dõ PSD.

\.

propo�i· "Santa Catarina nãb é' aias, contendo d!1dos a r�g.:
mais um Estadq sem pe.rs- peito da' 5' Mensagem Anual
pectiyas" .. - Gráficos, de- do Governador Celso' Rs.
monstrativos;� nos ,,,�ados: . 'mos,
setores, . explic;arahl; . a razão �

.. ,

Ó: documento convence
.

de ser da frase, -na' pUbli·
'

pela linguagem expreSsiva•

cação que, em anexo acom· mente definidora dos nlí
panhou êste, jornal, há meros.

. Esta é a nossa

ção. Compareceu à Assessoria

Pa.rlamentar, no Palácio do

de 'Govêrno avistando-se, ali,'
com diversós parlamen�ares
do partido majoritário.

.

dl's sessõel5,' 5Saln.
Con!,,,(\,�lnf'.a..,,�s,e FVi."I�'.l'a5, T"';1n�'i'nc;::cs ncest:>" R"e"':t.

!1-1io\ C(Írt.1 ü�Mfo.n. '(JU' tehJoue - 3022,
maio de 1965�

, '

!��,·!.;i)n r' ..�d,ril1� -' DeputadO

. Lei Autoriza -Convênio com as Prefeituras:

Govêrno1 vai Prestar Assistencia
Técni�a no S3túr Rodoviár ia

municípies, nos têrmos do do o pleno :ress"lroimento

artigo 20, ,da Constituição das despesas que efetivar,
Federal, ,garantirá :'10 Est!l- no cumprimenib da lei.

Lages tem escritório em

Florianópolis '_

---------------------------- ------'

. Carlos Gomes de Ol�veira Um "Escritório de Lages"
ac,llba de ser, ,mol1ta�o �o
Edifíció Julieta, à rua J�
rônimo Coelho, pelo deoti·
tado serr,ano Áureo Vidal
Ramos. Em declaração. ã.
reportagem, sintetizou: "pra-

. tendo 'moVimentar, áli, , os

interêsses de minha terra,
na Capi.tal do Est,lldo, e dar

assistênCia aos meus cor·

religionários que 'visital7l
está cidade".

, '
,

Visita 'la ESTADO"
I

\,�
o sr. Aureo Vida! Ramosprejuf2lO � SU9.8 fl.m.ç�.

poderão supervisionar a�
obras e serviços dos mum

c1\')ios por êles jurisdicion,<:h
dos.

.

Lei de suina importânc�a
p,"lra as Pre�eituras do Es
tado de Sani;a Catarina te

ve a sancão do Governa;lor
1so �2 1"05: AI..,r,C .:;:r: a

com nossos redatores.
"O ESTADÚ" agradece a

honrosa visita, augurando
ao eminente parlaJ1lentar
,feliz e proveitosa permanên
cia em nosSO meio.

Esteve ontem em visita a

nossa Redação, o Senaélor
segue cOm destjno a Lages
e São Joaquim. Objetivo Wi.
visita: contatos com os di·
retórios municipais da' re

gião;

CarIes Gome's de Oliveira .

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

Na oportunidade, o ilustre
cf',tarinense manteve cor

c1íai e demomda palestra .

, :':" r �"''''''''f'r�';�a \nIHC��." �;. 15 k t1 �'L, ij í' _ hy l'l uU1'".. , ,,_,., • """"�' �' c, •

Escritório Poderia Cont�nuar
, .

em Florianópolis
,nidas Lopes Bório,

ue
A maq1I'a:f.ria rcdovt'irÍQr

,

pertencente a.o Estado 'per.
derá ser utilizada. na çon-·

. sel-v�ção e abertura de es

tradas ,triUrueij)aiS" desde

oue não àfete'o normal BD

$mento das
.

obras e servi

ços estaduais; Ao mlmi.cipio
não se' atribulrá outro ônus,

pelas prestaÇões dos servi
ços ,ne'1ciót;lados, que n�
os decorrentes, das despe
,sas com combustíveis. A co

ta de, retõrno devida aos.

C0m as Pref'(r��u:'ar; 'p/,ra �ttS�

s1srencia técnica do segUin-
•

te tipo: ,

á) organização . e a'par�
lhamento dos Departámen
tns de' Obras e Rodoviá
rias, dê âmbito niunicinal;

,

. b) conserv��ão das TO
doviás municipais;
c) fl,bertura de ·estradas

vicinais.
Pera o curr).primento des

sa meta, os E"l!e�iros·
Residentes do' D.E.R., sem

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

Bom�Galem I �el4o: l�esões coutinUHm
Alto Vale do naja!; sr. Fumaça, de projeto do ve

UlIsses CUnha, de Florianó- re..!;).dor Miguel Novàk�ki,
polis.' ,

autorizando aquele munici
A0 mesmo tempo, tinha· � pio a subscrever a impor

.

se ciência da aprovação,' tânc� de cem mil cruzei-
pela Câmara de Morro,da ros.· •

�----......-----------------_,L

faleciment J .

Causou prOfundo pesar em nosso meio sa'cial o f.<J,lecí·
mento verificado ontem às 9,30 horas, na Maternidàde
Carmela Dutra, da .eXma. sra. Mary' de 'Oliveira Carva.lho,
viuva do nosso conterrâneo sr. Antônio Gomes de Carva·

lh,o, e que ali se achava internaaa há meses,' em tratamen-
to de' saúde.' .

.
.

Era a extinta irmã do 6audoso jornalista, ex-depútado
e advogado· dr. João' de Oliveira,' cllnhadl1 'do jornalista
Tito Carvalbo e deixa. os seguintes filhbs: dr. Oldemar
,Carvalho, promotor público da ·comarca �de "Timbó; Braz

Carvalho, industrialisl:,'l em Lages � Maria Apa,r�cida,' casa·
da -coln o sr. dr: José RÓbe-rge, juiz de Direito da éortlsrca
-de Di�nísio Cúqueira.

.' -

O' seu enterramento; qúe se

ltacorobí, teve gra,nde acompa
.

..i\. Família erilut'à,(�a, a expr
('\ � I

� ..

'Pre,�i-

O InstiÍ,uto Brasileiro do

Çafé levoU nà melhor cOn-
ta, o apêlo fórmui.a :�o pela

.

,

Asem.bléilÍ, Legislativa de
,. Güerra na 'India

Santa Catarina, para que ..,.

não sej.a transferido . de p U·Florianópelis 'o seu Esc - ·rosseg· e
tÓrto. NOVA DE.Lí. 6 (OE) - O

primeirO-Ihin�stro int;lú in·

formou· hoje que pros

seguem os choques arma

dos na fronteira da índia

com o Paquistão.
•
Lawaha

dul ShIlstri; deu essa infot

mação ao parlamento, ao

desmentir a cessação de'

fogo na mencionada re

gião,
.

reclam,ada pelas duas

Nações.

dente".

Cresce no Sul do Estado
a campanha que visa· pres
tar homenagem ,ao Gover

nador Celso Ramos, per·
petuando-lhe a figura .com
a. colocação de um bust.o
na Avenida Beira-Mar Nor-

,

te, c;llTI F1prianópolis, ,
obra

de seu quinquênio. ,A idéia

parUu do Prefeito do IrlU'
nicípio de . Morro da Fuma·

'ça, sr. Jorge Silva, que' nos.
disse: '''Na minha ter:ra,
como em outras cidades da

Hóje, divulgamos mais

uma. relaçao chegada ao

.nosso conhecimento: P"e

feito João Lúís B�ttencourt
.e vereador José ' João Silo

WlDO, de Jaguaruna; indus·

t�üiis Santos Guglielmi e

Jorge Cechinel, de Criciu·

ma; sr. Jorge Bertan, ser·

ventuário da 'Justiça, t am

bém: de Criciuma; srs. Ge-'

t1.Ui� Pagnan, vereador: Otá,. ,

vio Domingos, industrial;
Vergíni'Er Macari, comer·

ciante;
.

Aldair Naspolini,
industri'3.l; Limrindo Sava

ris, funcionário público;
Manoei JoaCl,uim Medeiros,
Coletor; Altáir T�ixeira e

Auzilio Frasson, resper.ti
vamente, funcionário muni·

cinal, e funcionário
I

federal;
Miguel NQvakoski, verea·

à�)l' e Jaime ELlrüro, ihdu�

trial, todos de Morro da

FUli'luca;' deputado João

Bértoli, rem'esent: nte

··";"f:'.A;�fí��i'�8�\·'·
.

'(!' ":-"" f""
� � 1/..,.4'./.... �

Cor::'�O :1e J)oti��?-.ra. o '9rlJ
l1iUl1ci:amento ca . casa le;.

gislativa cata.rinEmse !,eve'
a iáiciativa do ' de�uta.Jo
Dib, Cherem, autÓr de re

querimento acollúdo em

plenário.

, A resposta' do. president�
cH). ·1.:8'.0. endereçad:t, ao'

presidente Ivo Silve::ra fei'
do seguint� Jeôr: "Atf;t',
cioso apêlo .Assembléia Es
tadual Santa Catarina lf\f'o

receu tôc'l� Qonsi"era�ã.
(}.,.��t_ori;.l. 'i,B.C\.",- que . :'lã,�

'Poderá ver 'TV Pinitini
Após marchás e contra- I

. "FundÓ" necessárlo e indis

marchas. tudo indica q�E! pensãvel a êste empreendi·
atp' o fim do corrente, ou menta.
jnÍl�io dI) próximo' m&s te-

T�0S, em I, Flp.ri,<,lnó�olis i a "
De&ta forma. a. rlilferid&

iJrl�r:em da ,.TV PTRATINI, Sbciedade está apelanrln ao

através do' LINK, PortlO' ,pl1blico para que ,contrib�a
A1.�"'�e-Tub8rão-Fldrialf6oo· o mais breve po'ssivel com

lis. :E:i1tretanto a Socr�J)A- a cota estabelecida. pois só

região, o movimento vai :de
.

vento em popa, com C':ln

tribuições expontâneas de

pessõas de tôdas as ,cama·

da� e, profissões". Re�istl'a
se o apoio de outras áreas.
ÀléÍn das adesões já divul·

g<:!das, outras' dão à inida
Uva UlU_ cunho de consagra· �

ç<'ío ao governante. que im

p"lrniu um sent.ido pro
g':2S�:iish1. )� 00' seu períodO

a
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