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(Sfntese do Boletim GeOll!rieorológico, de
A. SEIXAS NETrO, válida até às 23.18 M. do

dia 5 de novembro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI.
CA MÉDIA: 1013.0 milibares; TEMPERATURA ME.
DIA: 30.'" C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 84.8%;
PLUVIOSIDADE: 25 .mms: Negativo _ 12,5 mms:

FLORIANóPOLIS, (TERÇA.FEIRA), 5 DE NOVEJ\.mRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PAGINAS Negativo - Grupos cumulares - Chuvas esparsas _

Tempo Médio: Estável.

'm����u�m 'i�l�nt�� �� [�m�lf�� Da fr�nt�irB ftrl�lin�
RABAT (Marrocos), 4 o Ministro das Relações Ex- Em .netc à Incerteza rei- Nkrumah ao Presidente Ben da Comiss�o Mista criada contato com os oficiais mar- tam que o Imperador Haile que ,poderia ter qualquer

(DE) - Noticias chegadas tenores do regime de Ben nante sôbre a execução da BeIla. Como se sabe, Gana pela OUA, teve por objetivo roquinos para, depois, trens- Selassíé, atualmente em VI· intervenção estrangeira no

a Rabat informam que Bella, Abdel Aziz Bouteflika, trégua combinada entre as tentou a mediação do con- determinar responsabilida- mítf r o resultado das suas sita onciet à Iugoslávia, rêz grave e infeliz conflito en

prosseguem.os combates na declarou em entrevista à partes em luta - principal- flito na �ua etapa inicial, res �elo reinicio. da luta investigações aos membros uma sérl� d: decla.raçõés tre a Argélia e o �arroco_;,
região de Siguí. Durante to- imprensa ,que a Argélia es- mente sObre o momento de mas os dOIS, contendores es- <rrontetetçn. Por ISSO mes- daquela comissão. sObre a situação existente que �bmente poderja preju
do o rranscorrer da noite a teve ansiosa para resolver cessação das hostilidades - colheram para mediadores mo, logo após sua chegada Finalmente, noticias rece- no Saara, salientando 2.S dicar os dois países em lu.

artilharia argelina bomber- pacificamente seu conflito o Ministro do Exterior de a Etiópia e o Mali. entreu Imediatamente em bidas de Belgrado
..

edtan- ímprevisíveís conseqüências ta.

decn essa localidade. As fronteiriço com o Marrocos, Gana, Kojo Botsío, chegou A chegada, hoje à tarde, II ------------------------==---�-

:=,,::::.�:'::::�:: �:;:��q�;,::�:::���i:: :::�o:��r:�i�::�;�::;: r�om���;:;e;�g���:: Joa-o r.oul�rt ftrreUI"menta Fo"rças p�raregiãO fronteiriça. portantes que objetivam a U li II u
O acOrdo du cessar fogo modernização do pais." Govêrno nada tem com as

d R f
I

foi assmado quarta-feira ui- Falando em tom concilia-

Rprovaça-O as e erm s��;Ii:�t,:�.:.;,.,�::t�el�'� ���� �i::�:eo�:,...�:,�::;: greves afirma Deputado II
.

a
e o Rei do Marrocos, Has- Bouteflika acrescentou que BRAStLIA, 4 (OE) - O responsável pelas últimas '

san II, em Bamaco, ls: na atual luta de fronteiras Deputado Paiva Muniz do greves que tem ocorrido. O BRAStLIA, 4 (OE) _ O terá entendimentos com cas para aprovação das re- tará com o Minlslro da Fa-

tal do Mali, como p elirm- "nenhum de nós saiu lu- Estado do Rio, responderá parlamentar fluminense, Presidente da República elementos do PSD e do formas de base, cujos pro- zenda, para exame do orça-
nar do acõrdo definitivo orando. pois ambos perde- hoje na Tribuna da Cárna- pretende mostrar com re- passou o fim de semana em PTB, arrigementando rõr- fetos tramitam pela Câma- menta para :1964.
sõure a questão rronteíríca mos muitos dos nossos ho- ra ao discurso pronunciado tos, que o Govêrno nada sua fazenda. em Uruaçú re- ra dos Deputados, e se avís-

entre as duas nações numa mens - e quero prestar pelo Deputado Herbert Le- tem a ver com os movi- gressando nu manhã de ho- ---------------------------

conferência .a ser futura- minha homenagem a êsses vt. que acusava o Presíden- mentos grevistas. je n Brasí11�. Segundo in- Parque industrial Paulistamente realizada sob os aus- mártires." te João Goulart, como o formações do Palácio do

pleiQs da Organização da. - Planalto. o Presidente João

��:i:�;;i�::::;u,��:a��, Cientistas nucleares de todo o ���::'e��:�::�:ooo�;ve�= Volta a Normalidade
mentar em detalhes os due-

d
Martins Rodrigues e Doutel

:8d�a:�!lha�; F���:dO; muno tem en con t ro em S.p ..
�:o�:�;;a�� �inC::f�o�: �::

=���f, :�:7:::::esquepacr: SAO PAULO. 4, (OE) _ cieer. Á reunião, visa ao es-

ra a Guanabara, onde man-
--------------

ocster-se de qualquer co- Inaugura-se esta tarde na iudo e confronto de teses Bancos
mentãrto iObre as alega- Capital paulista a reunião ír-temacionaís sôbre assun. I
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d
��s ::a�:��7:esma e�md�: ::e�n:a;�i�.a:°�:�roc::�� ��:q�7:�so ae�������s co�� nquen o so re a apreensao e Cearenses:

:laE::,���iaAtÔ:�:;�:�na� ��:�:are:êr�: to�eo 90 üstcos

RIO, 4 (OE�r�a� !�tá concluido Greve
cotaboreçâo da comissão do. Paulo Torres está ultíman- ���:�ç:�ent�:oP����:: oq;:!�Nacional de Energia Nu- do seu relatório sobre a sidente dk República. As

cussôes publicas com IIi;

autoridades de Rabat. Em

Piguig, os oficiais da guar
nição local srtnnaram que �

gendarmerin auxiliar da ar

Ulharia mnrroqutna numc

ricamente inferior - cêrca

de 300 homens ao todo -

repeliu por diversas vêaes
os ataques da ínfautarta ar

gelill<L., �Iljfl.'l' perdúa elevam
se �(J -(Ger)/)u ltllt mbrLo!".
Ontem à noite, 'cm Argel,

Nova
Incidica

CIDADE DO VATICANO,
4 (OE) - O Papa Paulo VI

anunciou para os próximos
dias a divulgação d/'J urna

nova Encíclica. Será intitu

lada "A Palavra de Deus

·_'·�do Poderoso" e focallzará
a necessidade e função dos

S2minários.

Embaixador
faleceu

CIDADE DO VATICANO,
4 (OE) - Carlos Magalhães
de Azeredo,_ que exerceu o

cargo de Embaixador do
Brasil junto a Santa Sé, de
1919 a 1935, faleceu hoje
subitamente aos 92 anos de
idade_ Magalhães de Aze·

redo, era membr6 da Aca

demia Brasileira de Letras,
e de várias academias es·

}rangeiras.

nr)(;I)Tt., " _IOE) - O Do
nwif)lintec gnM dàs'F&rças
Armadas da Colômbia, Gal.
Gabriel Pizzardío desmentiu

informações publicadas no

Washington Dailli News,
segundo as quais as mano

bras que se desenrolarão no

fim deste mês no norte da

Colômbia, com a participa-

queda do Presidente vene

zuelano, Rômulo Beten-
court.

, Toneladas de Armas
Descobertas na Venezuela

CARACAS, 4 (OE) - 3
toneladas de armas e mu

nições recentemente desco
bertas, foram agora trazi
das para o aeroporto de
Caracas. Em sua maioria,
são de procedência norte·
americana e belga, e ao que

Industria Textil ameacada
de,paralização

RIO, 4 (OE) - A indús- ra a reivindicação dos opa
tria têxtil da Guanabara po- rários' da América Fabril,
derá paralizar suas ativida- que paralizaram o trabalho
des, caso não seja encon- na semana passada, plei
trada a última soluçãô pa- teando o reajusto salari�l.

Ministério do trabalh'o estuda
revisão salarial de 3 em 3meses

RIO, 4 (OE) - O Minis·
tério do Trabalho está es-

tudando a revisão salarial
de 3 em 3 meses� de todos

Trabalhadores foram
postos em Liherdade

SAO PAULO, 4 (OE) - Tribunal Regional do Tra

Está normalizada a ativida- balho_ As autoridades esta-
de das indústrias paulistas,
com o fím da greve que
moblizou diversas categQ
rias de trabalhadores na

semana passada. Os grevis
tas, aceitaram proposta do

duais declararam esta ma

nhã que foram postos em

liberdade, todos os traba
lhadores prêsos durante a

parede.

CASA OU APARTAMENTO
>ii
Procuro para a[ugaL TraJar néstn

..

re_dacªo COm Osmar telefone 3022
I '",- .... , l:I- ;', "-',i1,:;\" '-"_�I·. )i.:r- -1 :_,

ao acôrdos coletivos, sem

pre que naquele perlodo for
registrada uma taxa supe
rior a 6% na alta do custo

de vida. O Objetivo do es

tudo, é o de evitar as cons

tantes greves, como está
ocorrendo êste ano_

. Oposição
venceu na

Grécia
ATENAS. -1 (OE) - O

Partido de Uni�o do Cen

tro, que denunolou às últi

Mas eleições gregas corno

uma sim,ples fraudo, saiu
"Itnrjnsn na!! t1rmlSr Não

conseguiu cnl.rc(,llIIIO.
rnaioria nccessüria pum for

l'1ação d#-um Govêrno �s
l.ivcl. '

SÃO PAULO, 4 (OE) -

Voltaram' a normalidade
hoje as atividades do par
que industrial de São Pau

lo depois da greve que en-

volveu várias categorias.
Como se sabe. os trabalha-

dores obtiveram aumento
de 800D. Por outro lado, o

Tribual Regional do Traba-

lho devera marcar

conclusões. porem, sórnen
te serão divulgadas depois
que o Minis�ro da Guerra
toma r conhecimento do as-

FORTALEZA, 4 (OE)
Com a mediação do Go
vernador Virgílio Távora

foi afastada a ameaça de

greve nos bancos cearenses.

O Governador, conseguiu
sunto. harmoqizar os interesses

das classes.

ainda

hoje a audiência de conct-

liação dos operadores ctne

matcgrãücos da Capital c

do interior paulista. Os ope
radores estão em greve, rei
vindicam o aumento sala

rial na base de 90%.

BELO' HORIZONH:
Ônibus mais caros

BELO HORIZONTE, 4

Gov. Badger Silveira está

disposto.la aplicar a Lei de.

Segurança contra os servi
dores que fizeram greve. O
chefe do Executivo flumi

nense, diSse não acreditar

ções do funcionalismo es- tas.

tadual. Afirmou porem que ------
-------

agirá de acôrdo com a lei,

Vem ao Brasil

apreensão de armas da Po

licia 'carioca em Jacarepa-

Manobras não visam salvar :::: ��iO��::':�t:,nfo�,,;�o:�:
'Romulo Belancourt afirma General �e:i:�� �lai���:�::n��:"��

çjI.p dlLS li;órça.'l ArmadflS
. ,

501;· f!;E;.mf.: Bn.Jlt, -l;:qUA' .---'-___,j:Io�r-:' -f.--'- �"_-4---t:-, .'- L"', ....� '
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f�::1]g;�;:��:������� Funcionários fluminenses Po�em
para prevenir tuna eventual

Parar
I tBoje

NITERóI, 4 (OE) - o na deflagração do movi- caso a greve se concretize,
menta programado para de._vez que o regulamento
amanhã, se até lá não fo· do· funcionalismo não per

rem atendidas as reivindica- mite movimentos paredis-

O "Paraiba" continua baixando BOGOTA, 4 (OE) - Par·

tiu ontem com destino ao

Rio de Janeiro o Ministro

colombiano da Fazenda. Dr.

Carlos Santamaria, que pre
sidirá a delegação de seu

pais à comissão dos Ciês,
que se realiza em' S. Paulo.

(OE) - Voltaram a trafe

gar hoje os ônibus de Belo

Horizonte, tendo os conse-

cícnérros �ceit.')do a ,p_,_o�,_"'"';-� __

posta de aumentó de 13%
em suas tarifas. O aumento

tarifário, entrará em vigor
na próxima quinta-feira;

Governadores esperados
na Guanabara

RIO, 4 (OE) - Os gover
nadares de Minas Gerais e

do Paraná estão sendo es

perados hoje no Rio. Um

dos motivos do encontro

dos Governadores, é a ela
boração da agenda do tra

balhos da próxima réunião
de chefes de Estados que
se realizará em Curitiba.

Maior aproximação PSD e

Govêrno na Área Fed�ral
BRAStLIA, 4 (OE) - Os

lideres Doutel de Andrade
e Tancredo Neves, almoça
ram hoje com o Presidente
João Goulart em Brasília,
debatendo problemas liga
dos a articulação PTB-PSD,
para aprovação de proje-

tos que se encontram na

pauta de urgência. Na opor
tunidade, foram tratados
tambem, assuntos que di
zem respeito a uma maior

aproximação entre os dois
partidos.

Govêrno provisório para o Vietnan
SAIGON, 4 (OE) - Di-

•

meiras horas da tarde de

hôje, na sede do comitê re

volucionário militar, após O

golpe militar, foi adiada pa
ra amanhã.

flculdades de última Ihora
atrasaram a formação do
Govêrno provisório Vietna
mita. Uma conferência que
deveria ter lugar as pri-

Serviço de Transporles de Brasília
Diretoria vai cair

BRAStLIA, 4 (OE) - O
CeI. Hugo Hortêncio de

Aguiar, Interventor na Cia.
de Transportes de Brasilia,
sugeriu hoje ao Prefeito, a

substituição total da atual

diretoria, como medida ca·

paz de evitar a greve anun

ciada para a zero hora. Os
empregados, pedem o afas
tamento do Diretor TécnI
co � a nomeação do atual
Diretor Administrativo_

Prorrogação da lei do Inquilinato
BRASíLIA. 4 (OE) - O Vasconcelos Torres anun-

Senado deverá examinar ho

je o prOjeto Atilio Fontana.
que prorroga a lei do inqui
linato, adimitindo contudo
a majoração dos aluguéis.
Por outro lado, o Senador

ciou que está arregimentan
do fôrças para prorrogação
pura e simples da atual lei

do inquilinato, sem qunl
quer emenda que permita
o aumento dos aluguêis.

Funcionários Fluminenses
terão aumento

consta, tratar·se·ia de algu
mas das arma que foram
subtraídas dos arsenais mi

litares, durante os levantes -------------------------------

extremistas de Corupllno e

Puerto Cabejo na Venezue.
la.

'

nadar do Racionamento Al

mirante Miguel Magaldi, o

consumo de energia elétrica
aumentou muito nos últi

mos dias parecendo que a

popUlação se esqueceu do

racionamento.

RIO, 4 (OE) - A Vazão
do rio Paraíba, caiu nas

Ultimas 48 horas mais 20

metros cúbicos por segun
do, estando a 40 metros

cúbicos. abaixo do seu nível

normal de operação_ Em

consequência, o reservató
rio de Lages, tambem ainda
hão apresenta condições
ideais, embora seu nível se

mantenha estável em rela·

ção aos últimos dias. Esta

tarde, a Coordenação do

Racionamento de Energia
Elétrica, vai decidir sobre o

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

mt,beleoimeoto ou oão do' Ainda o problema da
cortes de circuitos na Gua-

_n._ba_",_s_egu_odO_O_c_oO'de Energia na Guanabara
RIO, 4 (OE) - Hoje a Ligth. Pelo levantamento

Ventos a 150 KM/H assolam Santos
SANTOS, 4 (OE) - Os Diversos naviOS foram ati-

ventos a 150 kms. por ho

ra, que assolaram a cidade
de Santos, causaram uma

série de danos ao porto.

rados uns contra os 011-

tros enquanto na cidade,
dezenas de casas foram des·

telhadas.

Lacerda �oe:t��n����rá d�iVU�:�i����
Condecorado !: �����oSOb:a�ti�:SUI�e��

RIO, 4 (OE) - O Gov. Almirante 'MIguel Magaldi,
Carlos Lacerda foi conde- os técniCOS

..
da Rio-

corado hoje com a Estréia -----------�---------------

de Guayaquil, a mais alta.

comenda do Equador_Na
oportunidade, anunciou que'

em dezembro, visitaFá a ci

dade de 3 Lagõas, Mato

Grosso, onde se apresentará
em público pela wimeira
vez, como candidato real a

Presidência da República.
Revelou que a sua platafor
ma no setor de política in·

ternacional, será baseada
no sentido do Panamerica

nismo, com aproveitamento
de recursos de riquezas de
cada pais_ Hoje. o sr. Cifr
los Lacy.rda preside a reu

nião sema�l de �eu secre

j.fll'ifldo.-

realizado durante o encon

tro, chegou-se a conclusão

de que houve aumento de
consumo de energia elétri

ca na Guanabara durarite a

última semana.

Disputa Anglo-Venezuelana
Continua

Linha Rio
Moscou nada

LONDRES, 4 (OE) - O

Govêrno Britânico não pre
tende fazer qualquer con·

cessão a Venezuela no que
concerne as reivindicações
daquele pais sobre territó
rio localizado entre o rio

Tequila e a fronteira
f.

da

Ct\lannllStn�H!sll, ,

RIO, 4 <OE) - O ex-Mi

nistro da Aeronáutica Cló

vis Monteiro Travassos de·

NITERÓI, 4 (OE) - Fon·
tes do Palácio do Ingá in·

formaram ql1e estará co,,

<,1'liriR I1mfll1hã R mensagf!ô'1
r;rm(',,:rl"'ndo aumC'ntf'._ dA

..
iJl-t,Íi{, '

vencimentos ao funciona·
lismo püblico fluminense.
O aumento deverá varia.r de
-10 a 70°\>.

-_. _ ____..:"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pedro Paulo Machado
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Major Vil gtuo lllbs
COI..:\B(}I{,\I}ORI�S

Prot. Barreiros filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
_ Pro!. Pauro Lago - Prof. Fernando 'Bastos
_ Prof. Alcides Abreu - Prof. Othon Gama

d'Eça _ Dr. MUton Leite da Costa - Dr. Ru·

\bens Costa _ CeI. Cid ooaaega - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lange - Flávio Alberto
de Amor�l - Arnaldo S. Thiago - uoretectc
Soares - Prof. Osmar Ptsani. .

Crnrdstas SOC'iai� IZury Mar-hndo - r.ãeerc Bartolomeu
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- J. J. (':1!(k'ira Bastos - Luiz Henrique da
Sllvetrn

!'rtr-s e Literatura
Salim Miguel - Ilmar Carvalho - Jair Pran
cisco Hamms - George Alberto Peixoto - Lin
dolf 13(>1I - Horlrigo de Haro

No!Í!'ias da Polícia Militar
xrnjor Edmundo de Bastos Junior
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João Nilo Unhares
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I 5582 ambr

I
Ag(>otes (' ('orrl'�rop'l"r"'.� ":1 I,)r!os c::; '.1iinIC'I·
pios ce Slmt:l ('almp1a - Anlli..",,:.,,, mediante
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Sr � AurinJ Harold,' da C I I
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� S�t��ll;tci!'a C:}l"dei:':)
- 81'. Jono

B,II!l�7.t
Clt"S DU1ra

Santo,.;
.

M9.jor � Ignacio BOI'b'\
_ NASCIMENTO _

- CeI. Costa Lino
- Sr. Têrcio Arcas oe
S"Juza·

Dr. Antonio nhls Cai'-

MARCELO WALTRICK

TEIXEIRA

neiro Na Malernidade Carl1le!a
Dutra· a 25 de outubl'O úl

timo, ocorreu {) :!dvento do
menino Marcelo. filhJ do
sr. Wa!kr Pinho Teixeira
e da. Tct"•.'zinh<! Waltrick
Teixeira.
Ao Marcelo e seus dig

ne" pai". o� cumprimen
tos de O ESTADO.

SI' - Os\,a\(lo FCrmmdl;s
- Sr. Jorge Luiz Leme,·

-Sr. E�rey Dalvarl1
- Sr. Necy B';hn

I
- Sra. Amo Grach('r
- Sra. Ina Sima,.,
- Sra. vva. Merced,'s
Ri�h'o Vlégas
- Sr<l. VVll. Maria Iza'l-

;.J'.""

CRONIOUETA

v Contecimentos:
f

Senador Fontana condecnraec em, Brasília

BIR

Dia 13, a nov,a linha Bangu nos salões do Ouerência

Palace Hotel - lernande Sabino em Fpol!s
1 _ Foi condecorado com a ordem cidade, o jovem advogado José Matusa-

do merito da Aeronáutica na semana da len Comelli. - O moço em questão
Asa, o ilustre senador Atílio Fontana. aconteceu nas reuniões' sociais sempre

Após a cerimônia o casal Fontana, em seu em companhia da elegnnfisstma Silvia

luxuoso apartamento recebeu autoridades Hoepcke da Silva.

� amigos para um cocx-tan.

JORGE CHEREM

Jâ vão longe o-, tempos
dos bcndtntios movidos ,1

burro".
Encarnavam urna cert-e

época, os tempc-, em que (l

sêr humano não se movi

mentavc com a pressa {:�
'. hoje.

Um dia-contam os \S8U_
dosístas não sem uma pe

quena dose de nostalgir;,
.

os românticos veiculas ro,
ram atirados no mar. De

ram com c" burros utaguc
Dcsftzeramj-e deles com

um ruror de -mdependen
cía ou' morte", uma S9.CU_
didela no que não maí v

servia à ânsia de cvoíu

ção.
A cidade tôda julgou te

assinado o termo de SI];1.

maíoridade. O� bondinhos,

que aincta despertam ex;
Pressões de ternura, eram

o escêrno de uma Floria

nópoHs mcdetarmente pa

cata, vivendo a sua viril
nha.

-

É verdade que a outro_
ra Nossa Senhora do nes

têrro não andou com bo

tas de setas léguas n;
tran-rormacão de sua tt.,
aícncmta ', na mudança de
hábitos de seu povo.
Ainda hoje, ela conserva

muito daquele ar de antt

gamentte, tanto quanto n

idade- do crcnrsta permita
o seu depoimento e o dígn,
{I p.�s!';oal da velha guarda
"Tempmhn bom, IlIzi�

um homem de outras d';

cacas, era aquele. mesmo.

E-tá tudb rnudado'". _

"'Tens razão. arrematou
um cidadão de r,r distinto

Ah, os temoos dos Mndi'
nho;;, a ci(lade bem com
panada de então!'"

-

fcstejnrSCU"11i\'cr".

tu - Em luxuoso truusauanuco che

� _ Em suu resldênclu, o brotinho gani ao Rio procedente til! Europa, dia

)lareiA Tonel:! lhl 1''.onhH.uu Rcy, eecepcín- ,� ... proxlrno. o SI" c xra. Artur Smoesser.

nurú convidado ...; dia IItJ\'e próximo Ilara

3 _ Circulou em nossa cidade o Dr.

Mauricio dos Reis. Na noite de quinta
feira a visitante em foco recepoionou,
para um jantar no Querência Palace um

�I"UPO de amigos .

I _ tio") Iiirup:ltico rcstaunl.nte d9'

I lotei Tl"ucadciro ljIa cidade de Joil1\'Íllc.

jantamm cm !'odadas de uisque o Dr. Ro·

berto de Abreu Sodrc, Dr. Roberto 1\Ia·

luf Dr. I':mlo li. Bonrhauscll c o Sr. FC1"'

1';l11(I1) ['".. ria .

.1 - Em recente reunião, a elegante
senh Ira Miriam Baucl\ estreou um lis·

tradiIlllo nus co!"e� azul tom sob tom,
que esta sendo assunto.

11 � Está sendo muno comentada a

oferta de uma bolsa de estudos na Uni·
verstrtade de Paris r Sórbcnne í

que a

C.A.P.E.S. distinguiu ao ja consagrado
nome Dr" Sandro Mascarenhas.

12 - l'l"occdt'lltc do Rio, o concei
IU:\llo advogado do 16' Distrito I{odo\'ia.
rio Dr. Teodoro Lelis de Olh'cira Leite.

13 - Aniversariou ontem o sr. Ody
Varela, do alto comercio de nossa cida·
de. -- O simpático casal Varela, em sua

,

bonita residência recebeu convidados.

--:-)(XX-

11 - O "society" cstani rel1l1illo nos
!'>alões do Querênciilr Palacc Hotel lia

�it:n:�.. �;���.i��lv:r;;;:v:��:ao�:
gú com doze srtas. dE' nossa sociedade,
l·stani em tmssarclll.

13' - Dilson Lino O moço da cidade
de Lajes. quI!' liarticipou do concurso

"A Voz; de Ouro ABC," sob O alto patro.
einiocinio da Rádio Guarujá, foi o ven.
cedor do cobiçado concurso. O catari.
nense em foco, dentro em breve, viaja.
ra para São Paulo onde enfrentará Ra.
dies e Televisão no certame final, de "A
Voz de Ouro ABC".

.

16 - I�clo convair da. Cruzeiro do

:u:tP:���:':� !�)�lt:iSI::ai:r�i��:�� .�!�:=::
do Subino. O sr. cm questão que em nos.

sa cidade tem "Encontro Marcado com

:t II" Feira do Livro", ;>;l'r,i, alt:l1l1cnte
rccepcionado.

17 - Amanhã comentarei a festa pro
moção da �evista "Laço Húngaro", quan.
do aconteceu o 1" grande encontro da
Cronistas Sociais de Santa Catarina.

-
"-

PROGRAMA DO
Dia 9 - Sábado - Bailc das Orquídeas
Dia 12 - Terça FC'ira- Cint>ll1a - Mesmo assim eu te

Amu'
Dia 19 - Tcrça·Peim - Cim'IlHl - A Couraça Verde
Dia 26 - Ter<:n-Feim Ci11l'f1111 J:i fomos tão fa

lizes.

REPRESENTANTE

li - lIeu ru])it.la cjrculatla em nossa

cidadl', o casal sr. c sra. Clóvis Balsini

('Ta ria Helt'lla. A beleza e bom gôsto da

sra. Balsini volta ii �l'r comentada

nossa sodct�··'.

7 - O aplaudido pianista Peter\Sch·

ntithausen no Teatro Alvaro de Carva·

lho, de recital em pro dr> natal da crian·

ça pObre. O patrocinio teve a cargo do

gabinete de Relações Pública do Govcr·
no e foram patronesses as senhoras: Ivo

{,Silveira, Arno Hoeschl, Annes ,Gualber·

to, Celso Ramos Filho, Nelson Abt'eu,
Julio H. Zad!"Ozny Alcides Abreu Mar·
c!lio Medeiros, Dill Cher�. Francisco

Grilo, Raul Caldas, C')lombo SaBes, Ce·
sal' Ba;tos Gomes. Walmor Cardoso da
Silva C Fúlvio Luiz Veiera.

«BalDel·«
I

,

ANOTE as vantagens: mão·de-obra é reduzida em.

NADA DE �:�� b�r:::�osó dp�.��::�;ã� a é3 7�;!.m:o��bô�:ter�:1
REBITES' ���:��I����� �!�:����d;.assar ruido, umidade ou calor e téu!.

ExIja em seu Cal"O I. GUARDE o endereçQ: - Escrit.ório à Rua Felipe Sebo

Lona de trel..Qs "COLADAS" ::�4 I' andar, Fábrica em Coqueiros - quase ctefrOl1te ao-

;e��d�s2j�o��s�prov�l' i� VISITE a casn modêlo, ao lado da fábrica e certllio'

I�
se pessoalmente, de que você mesmo já pode iniciar SUl

��.('� ccm;;trução. .

� • � I D'U R I E U; X & C I A. L T O A
Rua Sant Saralva, 453 Fábrica de blocos de cimento _ .tijolos de concreto

� • I!'8TRRM'0 com encaixes _

I-------------------=���-----

VENOAS OE CASA OOS INSTITUTOS: - Sr. Dan
Peltccnní, diretor do DNPS, reiterou ao ministro do

bulho seu pedido para que se pronuncre, com. urgência.
ore o plano de venda dos imóveis dos Institutos de Apo
tac'nrià. e Pensões aos seus atuais moradores.

Os presidentes dos Institutos consideram que a m

tencão do regime de aluguel vem acarretando pesados o

pare a Previdência SOcial e não satisfaz aos asaegurad
que têm Interesse na compra desde que passaram a o

pn- os imóveis.

K - ,\caba de reccher EnQ'clollacdia
Britanica do Brasil, o ·sr. Dr. Wilmar
,Iosê Elias. Chefe do 16· Oistrito I{odo
,·iario.

!l - Passou o weekend em nossa

R' E sr Ã U R A N TE
CONF�ITARIA

LANCHES
PIZZARI_A

J'ln�\'lOl!:NClA' S061AL N,\O TEM MEIOS l'ARA

OAR O 13� �I\(J,{R[O: - A "Folha da Tarde de Pórto AI

gre. em sua coluna dedicada ao "Capital & Trabalho", 1

forma que os Institutos de Previdências Social não est

em condtcões de poder pagar o 13'" salário para os apo

lados, sem que sejam proporeíonados- novos recursos, q
scn.ente poderão ser obtidos mediante aumento de conr

hui.ções. Espera-se, pois, que aoser decretado o 13" seie

pove- os aposentados e pensionistas dos Institutos, seja i

ôtcado o meio de conseguir êsse pagamento sem abal.
senamente a situação financeira de cada IAPP.

PRElVENÇ:\.O DEl ACIDENTES DO TRABALHO:
O Decreto rr 7.036, de 1O-1l·1944, em seu artigo 82', diz "o.
empregadores, cujo número de empregados seja superior
[, 100 deverão providenciar a organização, em seus cstabe
lectmento de comissões internas, com representantes d

empregados ,para o fim de estimular. o ínterêsse pela
questões de prevenção de acidentes, apresentar sugestões
quanto à orientação e fiscalizaçâo das medidas de prote,
cão ao trabalho, realizar palestras instrutivas, propor a

instituição de concursos e prémios e tomar outras prr
dêncías, tendentes a educar o empregado na prática deo
pr-venir acidentes.

PORTARI,' Nu .155, DE .27·IH953s - Osestabeleoímen,
toscom mais de 100 empregados são obrigados a organs

za{ uma Comissão interna de Prevenção de Acidentes.

iqPAJ, cuja finalidade única ti cuidar da higiene e preven
ção de acidentes do trabalho por todos os meios ao sru
.. I('ance.
----------- •._---

DURI-BtOCOS

'ISTO, É VERDADE..•

.ft'IifléfttJndo volume de 6guà equivalente o 20 bilhões de metros cÚbico�. Q
reprêsa do Usina hidrelétrica de Três 'Marias inundará uma áreo de 1.350

quaamelros quadrados." "",p.erfig; v.r,Unc;tH_g l.u"p-� cm aJ vê�es .0 dq

,tota dé GUClncrbgrg.(
ISTO TAMBÉM-� VEROAOE
Âgradando -; muitos milhae. de

fumantes, graosos ct seus fumos

selecionados, CONTINEMrAL .sló

presente em todos os rnilhl5es de.

Firma de Sflo Pa\\lo, {l(' pl'ça pum veiculo, precisa de

REPRESENTANTE E DISTRIBUIDOR, para.' .F'LORIANó
POLIS. Damos cxclush·iduc((.l para todo.o ;ESTADO pE
SA:i\'TA CATARINA. !

A peça é uma. .invenção ALEMÃ, patenteada em todo

�e��=�Oi'n:i:��:�:1 ���c�����t(>�s ��:�u�o:' ���ai��r:� F 1 O r i·a n ó paI is
�.

dos é nevesSdt!t"I ftor ('I] 11" �r;rn-[lS2 ce lueros R.iJIt�.',' ,,'aicll,1 �" 27 Fone :Jí2.1
��tnensalS lnmimo de .'}I)O a :J m'i!hoe�. "lratar p\:lt.:.Oalmenle j' V..

.

�L_li Rda.1-!,l:ftria Paula l:!� -!) il.noar CJ. SOb - BÀO PAULO.
. .t4:

:"

."- NA:0 ATENDEMOf::i POl� CA&TA..
_.__._,

;' .,-_-:::,.-'_'-_'_='i!"l''"===.=�''..:.,=,",",------'';'''-' jt
&i·,... 'i'c�4\O.��,�����:��4ik��'�'�;��,.:Ii�/·���fu'Pt'-'.�d·'·(-"---""':___�'---""-"';""",�ii:.!:=��::::=!::��:==__::=;;;' '"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Geral Ordinária.
� "único - O

Flsc;1l deliberara

do convocado pe:c svu 1"",'

sldente. ou Dor ;:, í(:!:�l'OI
de seu-, mernbroa fUIlLÍ'.I.,
nando com 5 r ctuooi til s
seu- memb�o,.;' : .oo
rance váudemonn, p"!
rnaíona dos votes pr son
teso

Arugo 2oo - ') c-ns-.
lhe Consultivo serú , h: i
gatàriamente ouvmo r:"Ja
Dn-etorta nos "('�'.l:-nt,.s
casos:

a) - fixação dns dlrc-
trizes tundamentnfs .le Do axerctcrc SOI;i d· d;i�

cunanrto-se aos ectontsta
() dn-ctto de conversão de

fltulus shnplo; em múltl
p!:" c êste, naquelas, em

qualquer tempo.
As ações ordinárias. cor.i

direito a voto, só poderão
se-r- suuscrttas pela União,
Estados, Munícioíos. rnstt
tutos de Previdência socmt
Autarquias e Sociedades (1r

EconomIa M!",hl.
As lições preferenciais.

sem direito a V010· pode
rãn ser subscritas-
a) - por pes�oas [uridi

cas de direito púoüco e 1) ,

las Socle(lad(',.; cie Ecofl(i-

HISTÓRICO:

Em 11 de junho de 1953.

ao ser sancionada a .Lel n")

1.886. [que d:-;�s sob:e o

plano rto carvao xectonar

e sua CXl'cução foi cnnstg

n.'lda uma verba de CSS .

500.000.000.00 ��ulnhen�r's
o1ilhões de eruzeiros) . "pa

ra estub"l('cimento de urna

usina 'Siderúrgica, à ba'�

deA c:�V�I� ��������.'� de I
1953. com J.� promulgação.:ia
Lei nO 2.120. determinou

se que cs ... a Usina Siderú

gtca seria localizada na

bacia carbonífera d" San

ta Catarina.
Finalmente. em 27 de .1.

�..to de 1962.foi pnl:l111!
gada a. Lei nO 4.122. que

ftutorizcu a União 11 consti

tui!" uma Sociedade de 2-

conomia Mi,.;t·!). por ações
que se denominal'á "SIDE

RúROlCA DE :SANTA CA�

TARINA S/A SIDESC".

Vlslumbrll.-"(,. pois· o (j

nal da luta. de 10 longos
anos 'op('lo estabelecimento
de uma ,lrls indú�trja.� des

tin:ldas ao aproveitamento
UU carvão catal"lnense. com

a -ampliação do parque ,;i
Ikrúrglco nacion.!L

em mora- podendo a SJ
cledade mandar vender, nn

BoL�a de vetores, sem n('

cessiclade de Intervencõ-.
judicial. a.� ações não In

tegralizadas 90r conta e

risco do acionista faltos".
� 2° '-- A quantia apu

rada na venda, deduzidas
a, despesas que ela acn >

retar à socreõaee. ínclu st
ve juros de 6"� rsets p Ir

cento) a.a. sõbre o mon
tente do eapitn� não tnte

gt'nlizarto, ttcarâ a dispo
srcãc do interessado, d.'�
vendo o adquirente -er

";llb·rogado em todos 'Js

direitos e obrigaçÕ('-s d:\.s

ações que c:)m9rar.
Artigo loo - A S(lCie(i.·.�

de podC'rá ernHir til\ll,,�
muJt.ip!os de aç'Je":. fac';I
tado aos acionista,.; o di·
relto de conver"ão de :í
tulos simples em múlt!
pios e êstes naqueles, li

/QlIftlquer tempo, correr,rj"
pl)� conta do illterc�-;ad I

a:l despesas re,;ul�antes (1,\

.operação.
-

...... :
CAPíTULO III

Ad:go 23° _ A A� .e-u

btetn Geral orrunerto.
fiúiu da S"I';0,i:I'.1,·:

� 30 _ h A�dl'm0h;oaconscui«
vaüda-

Da Denomlnacâc,
objeto, Sede e Duração flx,.rãanuotmonto. rI'�n1·lÍ. 0:-; -t '

nor:.hln:-; dn ni!'NOl"in {' n
mente com a presença o.
dois membros.

Artigo 160 _ O oonse
lhu Fiscal tem a" atribui
cões .f' 1), rtere, que lhe sü«
conferidos pela -ei.
\ � nntco � Para () bom
desempenho de \ suas Iun
cõe-. devera o cons '1:: '

Fiscal reunir-se tri 1";

tr-almenre em sessão l,

dtnrn-íu e. ext.raordinàrr-r
mente. sempre que juteer

por proposta '.1;'. I>lrC"lI"t3.,
Arllgo l° _ A Siderúrgi

ca de Santa Catarina S/A
_ SIDESC - é uma So�

cteuace por ações. de Ec J

nonüa Mista, constituida
nos termos da Lei nv .

4.122, de 27/8/62. que será

regida pelos presentes es

tatuto;'; e polua dtspostcõe.s
legais que lhe forem apli
náveís.
Al'tigo 2° - A gocledad

terá sua sede sccrai e fô''')

na cidade de rtortenópo
lis no E�t�do de Santa

cdtnrina. podendo entr.'

tanto manter filiais. 2gên
cias e ec;critórith em qu.\!
quer p0nto d::l terrltón.}

n,lclonal.
Artigo 3° - A $ocieda':e

terá pur objeto a con.,tru

ção c a .operação de uma.

usIna sidE'l'llrgica pan

PI'o(Jução e trat!sformaç�....

de ferro guz<.), de ferro, 11e

a-:;o e ,;eus derivados, eOIO

base n� carvão nacion�1.

beIll como o comêrclo de

importação (' expol"taçt;.')
de prollut.o-: siderúrgicos �

matérias primas, e <I ex

ploração de quaisquer ou

tra� indústrias que. dirc(d
ou Indiretamente, se rel:1-

clonem com esses objeü
vo,;, Inclusive a inc1ústri1

ele mineração· p8dend,\
tambem Ol'ganiz1.r ou pa!'

ticipar de sociedades sub"i
diárias no intere.�w (i"
�uas fl�alidade,.;.
Artigo 4° _ O prazo ·je

duração ela Socied'ade se. i
Indelennlnado.

rt'm:llr{'r�(':'lf) ,1 .; nu'ml:rJ,> 0 valor a '.;i,:. eli:'l;iÍl'l:rl:·
dos Çllt1:;I'1l1"" J�i ":11 e corno prêmio a qtn... · ,-,' I"f'�

C( nsutuvo f'<;tl·:tl1hr·� I' fere:) ítem 6 dõ-u a:ti;;-fJ.
Dirctnli.'l.lpr·rlf'n(ll hcn-i-
ràrfos e r.(\m'ltlr�:lt:f1('� -r

nnorado .. prl:\. .'\.::::('mhiri1
Geral Exlr:\flrd\n:ltl.l.

CAPíTULO V11r

IlisposiçÕ(>-s ocro:s e

Tt'ansltóriól:;
CAPiTULO vir

Arti�o 26° - A � cip-

11Jdc: cntraré em I:qll,,,q
cõo nc-, ca-n- em

.
que '1

lei indica!'. ou o':r cl";';�
são d ·aAssembio.lla G;·�.,l.
s{'ndo então ele't.'s r"'('.;
acil!ni4a" o IlQw':'I,'l" .

o C1IbClho Fisc'!l {lU,' f:1.-
1"::\0 � liquldaçã'l· I11H\\i I, <:

d"s pccleres .\r;:('.�·;{q'I·'"
para tanto.

opcrncão e adminl�traGiit)
b) - contmtos bé-aco-conven'cnte 1'U

convocado. rotanvos no o[·o.ieto·. con-e-
Artjgo 17° - !"a [o;ma tn!çãCl, Cl!}ernciin (lU flna:l

d" Decreto nO ::0.916 d" Iciamento dps cmpl'eendi-

o "�(,Iri-
mia Mi.::ta: cio !;(\('jal coincidIr:'! cO.-:l

o ano civil.

Art.igo 25° l,t'vanlntlo
anualnwn1e :; b9.[aJu'O, <Ir
acórdn ('om n.� n"I"II1;I. t,

gais " fri1ns as au" ,. :::--:1"

<;õe� n('{l()��:'lI·ia.", .. 0 ·".IIi
taclo

'

HQ.uidn �(,,':í· '1-":1101

di��tl"jbu'dh na 'for]'ll ,. p,.�
la "J!"dem:

b I - por pessoas !iSiCH,
desde que .!'eja!n bJ"a�i1eü'()S
nato,.; ou naturalizados hi
mais dI." 5 (cinco) anos f!

resid.0ntes no País· solteÍl'os
ou casado>,; com brasikir:!s
(lU estl"an�eirns. quando
não o sejam s::.b o regime
de comunhão ele bens ou

qualquer outro !'egime que
pe!'mlta a eomunicacã")
dos adoui1'entes na c"J�"
tância do casamento,
No ato da sub!:cricão 0

tomador pngani. 20% (vin�
te p:11" cento) d,) valor (la�
ações ;;ub�crita,; sendo 10%
(dez por cento) referente
â e1ürada Inicial e 10%
(dez por lX'ntol de Tax:l
de Inscrição. procedendo
'Se as chamadas subseque>1-
te;; à crltél'Ío da Diretoria,
mediante um aviso prévio
de c;cssenta (60) dias.
O valor da ent.rada ini

cial será depositada em

conla e�pecial no BancO
do Bra·.;il S/A. à dis.pO.<;i
ção do ReOl'esentant-e la

União, que- o levantal\it
quando d"J arquivamento p

publicação dos a.tos coro·'

titutivos da Sociedade.
A subscrição .cio capital

está ab(>rto a !Ja!"tir de:Ol,
data (' ellcerrar-<:e-á em S!

de. janell'o de 1964.

No Cg.so da subscrição
ultr�pas�ar o lÍ'l"!ite de ca

pital fixado na Lei no.

4.121,ld,'4.122/8/62,de22�862
os 49% não sub�crit:ls ini

cialmcntl' pela União, �e

r50 r:,tead<,s entre os �ubs.
c!·itnfe.s 'pro1)01 cion:l.hlt'!l
le às quantia,; pelas mes

mos s.ub�crita·;.
Desde já ficam os subS

critores de "ções noti!ic:l

tll'S quc a a·.;scmbiéia d�

con�tltuiçã() deverá reaE
zal'-se n('.�ta Cupital at�

24/2/64, salvo prorrogação.
do pl"<lZQ fixado no Decl'c

l,1 nO 52.128· de 17/6/63.
,'m local (' hor'l a serem

prêviablellte fixados pr:�'
('ditaI.

A União, como funda-
(lora. ;;.ubscl·eve dC':ide In

gn 51% (cinquenta e um

pur centol ,\lS açõ'es nr

din:il"ias.
Os orlg:!nnis cl:)s Estatu

te,; e dêste P�'oi'pecto.
b0m como adl"'mai,.: do

cU!1lenta�ãn cOllce�'n('nte i,

SI'ciedade enC:lDtram�se :l

di�posiÇão dos interessa

do,.;, com o signatário do

pre-sente. no Gabinek d:)

Sr. Delegado <lo Minhté
I"io do 'Trabalho e PI'evi
dêncla Social· slt.o â sala

nO 309 !lo Edi!icio d'}

I.P.A.S.E., no horário das
13 as 18 horas. (liàriamen·
te· exceto ao.� sâbado,.; e

d\lming:-s.
O� BoletIns rI(' Subscri

çií.o pod;'rão seI' enc(mtrio.
dos com os corretore,; de

vidanllC'nte !cre(lenciados e

com o Repre8entante da

União, no endereço aci-

617/61· pc]:) mellolS um d"�
nU'mb1"()� do Con�elho Fis
cnl seni indicado pelo. T(',
SUUI'O Nacional :;_;"aves d'l
Cjmi�são de Defesa du<;
Capitais Nacionai,;· não po
d('nd(J ·"el· reeleitlJ.

nl('ntf.� t!(' que trata CSIf'
E�tatuto:
c) - n�:l"; d(' nllerpr:io

e C!ln<.;til uwi'io· de õnus rea'
de )Y'1l$ il11ó\,('is (]u inve.�
timent"!)s d(' Vil)!!),
d) !)l.1nn� llÓ"!cOS c,

(']'::p:,\n..,[ih d,IS .�('fvlco�

S:lc!('dadl':
.

I\!·tigo 270 - A prmll'l
�� Dli·et.:lria ser:.! f"llipoS
*da no ato dn ··ur.. ,e!·

itiro, devendo � ",'-\.).1' a

�';�!i��o !>;;�S�:,j��� �ll�·�.\��
das '1:; açõ<'s

CAPíTULO V

1°1 � flthdll I.' ,1'IV:l

c) -0""_ ''')l'.''c!:\''3.n r10� ,,"'_ legal: nos têrn",'I ·1) :If!i-
til.!;' p!'lo P\·('.irh"'.)(j> lIa s,.· go ISO '.I�J U·4�1·/,J 1.1 II'

c:.,'d;ll)(' fls <.I('ltht'r:lI'õ(,� eh 2.627;. de 26 ,jt'
.

�.'" mil!"'
Dil'Ctoria. dl! 1!l.l0;

Do Conselho Consultiv')

Artigo 18° A SnciedaÓ\'
h'rá um Conselho Consu.
tlv(I Cnmo::sto ele 9 (nov"··
1l1elllbl"os� .'endo -3 ftrês'
da Diretl!ria p 6 (.�f'h)
C'leit(,s juntaJll.�!1te com os

Dlret"res. l' pe!o me.�11l0
praz:), Ident.re os brao.;ilci
r(l�· acionista .. ou não dp
rccI:nhecid·g. compeúm

cla �'/(lU experiencia n0S
assuntos que ir.tf't·(·�sam :l
Emprêsa e "era pre.:;idid"
pelo Presidente -:!n, Socie
dade.

",!'tlgo aa'l - A CllllS'i

tuiçã.1J d.a SQcled ,':I" u',:i

apruvada l)(lr D,� .,:'('1:1 (:0

P'-1dl'r Exe_culivl; (�. "S ntc"

(:ónstilul!vos sedD ,:ql,l
vado$ no R"ldstr, do Co

mê.·clo c �o.!�a l)ilC·;\1 dé.'

Vabrl'S de &lnta c:;t:Hi
D:I
•.('.(101 cópia. alllÍ'n:i<::l

dO Oc:cn'to de apr,'\·a·:i".
Artigo 29° \ 1,'(\1,':\':'

dt-.lt'$ Estatuto;;· I."� prn_

�,fol�a c��id:���2�0�� '{7 ;;�
agósto (le 1062. dept'l:der:'1
de. aukll"i:z:ação :egisla:lv:t
1 f'rti:ta aoo � O C;;I,V 0:1;

social pod··.. ,J"a seI" .:IU1l1, 1\

taco, confol'mc o di..,!,·,<o
n") Ar!igo 70 da Lei n°.
4.122·· de 27/8/62.

2") _. imj}r'\I·t4:lrl'l ' 6-

CI',sál'i:l P:\l"i\ 1J.l:.IU\ltIl''l
d(' tl.ivicknrl"J n,-: lU'lir' t)l'
fcrcnl·lais:

30:>1 imjJ(\!'!rl1V'll 11'·

Cl ",�ál";a !l:tra J.I:I ·;'.'L..... I�I"

(!(' dividendo ii;; ., .ú·� (;r

d:n:'ll'i.:ls;

� (TnÍ('p - Na tlj)n"'I:'
ção dos \'pt(ls. �bm"lll(' :1.1_
verá ]"pjcic:l'J .1'01' ml\i�IF't
de.2/3 I rlois lerço,,� de 13
(sei3) meI!1bl'os:' ficnml0
Imp('dir!t"-; de vnt?r
n1('mbro� da Dirctórla.

,Da Admini"traç�o
Artigo ÚO _ A Soci-ed:l

de serã admlnhtrada P:)l"
uma Diretoria compost'1
de 1 (um) PJ'esi,jt'ntc e J.

(doi,.:) Diretores _ C"J
mercial e Industrial -

acionIstas ou n30. re .. iclrn
te" e domiciliados no Pai�

� únleo - O Presidentl'
sera livremente e<:c:)lhid('
e nomeado pelo Presiden
te da República e o" Dil"r
tores sCI'ão eleitos pt'Ll
ASsembléia Gentl, Pc')
pJ'azo (le 4 (quatr"J) an,»',

podendo ser i"{'n0vado o

mandato.

OBJETIVOS:

A $IDESC concretiza

antigo anseio do P:lVO d"

Santa Catarina e do 5111
do P::!is. A indu"tria car

voeira dê-iLe Est?do têm

contribuindo ef.etivamenl2

pal'a .� progre�so da indÚ3'

tria side1"ll1'gica de Estfldo"
cn-irmãos. sem dar ao peu
dutor um:! real .contra-

pr�taçã(). As condições
de proximidade (1.(' mel·t:a

do -ávido de pl"uduto" 3i

derurgicos laminados le

ves e médIo,,· a proximidJ.
de das rentes d'e matêr;;:l;':;

prima·., e d·� f:lntc de �nn

gi3. e a localização jl.int.)
a portos de l113.r· assega
ram condiçõe� ele rcntabi
lidade DO emprcen.liment,)
garantindu assim justa 1'e

munerl!..ção para 1:1 it�(';.'�'
!im.l.'nto.
Segunrtü O<; e��'-l1os- in'I"�

ai,· ora em fa"e de conclt:
.são. pelo Grupo Executi

g:) criado !X·lo Decreto ·no

62.128, de 17/6/63· a Sl
DESC devera Opt'rar Ui!!l

usilla siderúrgica com::t

pradução inici�l de ce111

mil tnl1eladas anuais, de
laminados leve·.'; e médio..:.
que devera "t'r amptiad:.
ate quinhentos mil tonel:l
das anuais. l1a� !:U!1.� f<l��s

p? ...tel·lores.
05 e-;tudo,; até agora

l"(�alizados pprmi'em g3ran
fU. uma or ..,duçõlI ec::nô

mica, me�Jl1O na. fase ini
cial· bem como a cotaçao
d;1 produção na pl"ôpr::t
região.
As !)eSQulzas ele mercad.,.

ora em realizaç3.o; permit.l
rã:) fixar-se a,.; dcm'lnda�

dos produtos siderúrgicos
para a ciefinlção da pl'O
dução da SIDESC. cnquan
to que os estuda,; técnicO.o
dirão .sôbre o proc'2SSO ti.

ser adotado.
O prazo dado ao Grupo

f:xecutlvo Clllhtituido de

acôrdo com IJ DeCI'eto 11°

52.128· de 17/6/63 par9. l.

In'-talação da S:Jciedade

expira1"-"c-á em 24/2(1)4.
eSlando II!; seus �l'abãlhos
aliVR(los yelo alto valor e

dedicação d,;:"; tecnico� q1l"
o compõem. "endo possíve(
mesmo que Bt' utimt'm an

tes da data upraz<lda

CAPÍTULO VI
4()j _ im\}Orlri.,·rl:1 1::\-

Di!.5 As�('mb;el:ls GNal., ra cCn�tillli�3.o .t\. ("Ull \ ,s

de re,,;f'n'i\ ('SPI'{":'� •.

Ar,!go 210·_ A A.�s' ;',1- 5°1 - im!) rlfIW�,1 lI�,ra
blé1.l Grral rt',I!l!r.'I'-á pagllmentol dh j).:rrpnL:l-
,ordinàrlnm� F�'. de:)';r.., .1:1)'; g'em à O:I",.(,"\ria :1\':;t'n"�I-
4 lqll:tU'O) �," 'I(·ir".' me- des a� PI"('�('I'içõ""" l{'�.ll"::!
se� de cada .I!l .. '!. e:\�l·j. r 6") --:- imj}orr·llI("i�l I�:'\I J.

dinària�l��nt·). qll::rC:J �'o,\ paga:nentn di' !ll'f>m:" (lo ...

vocada. C,)'!l d}s("";\,�_'i"1 _
emprpgados da S.·�·i"(l:,dl':

das prei'criçiies I�g Ih � l° - O snlcl" (1n;: !,('u-
"f'mprc que ns in(e1"l'-'ics ver �['rã !>fJ-ln .' ll!�!"'�i-
s:)ciah o exigifl'lH. �âo da ,\�Sf'mhll;iõl Ger31·

Ordinnria, (lU' d·'('!c:b.\
Ai'ligo 220 _ Il,. Asse:n- xôbr(' �l1a [lDlh- II':"; ,

blêi9 Geral sel'â �empre pl"!� � 2" ._. Os d.llir1'�'1(i:.>�
sidida p·C'lli Pre,;itle_nt' d:: sl'J"fI:) 9{tgo, 11::1'; :'p wns e

S(Jciedade, ou quem 3;1"-' lug-:u'('S (jll(, )". \ :!\ 1"1".1\1.,';
Vf>Ze·.i fizer. que cl'n\lid�- lkl:l n:rf'lol'b ',W,ll(!'
rn dois ou.tros aci(lIli"'1� ll:iu t'f'('I:'\JlJ:'(l,'; ]lU:"lIIl( 5
par:.! atuarem tt"im'o\ ,,!lO 'O:BI.l"r:'\l-
('I"NãriQ_ �l' ii., llr'·;, ...... 't l:i n('

cs�r��h:s �s ;/,:ct�,�i�lh�b.
rão igual núme�") c:';! su

plente". eleitos sob e lm'�
mo regime dos efctivh.

� 2° _ Na fOrma rlo 1',

creta nO 50.816, d -J,'"i.I3J.
\Im do.!; membr"s ·l:l. C:I�·
selho Cnnsultivn Sen'. in
dicado !leio Te'<'llf') Nn�
eional através eh Cr)').i�
"São de Defesa dos CapHais
Nnciullais. nà.n p,]dcpt[o
ser reeleito.

Arti�o 19° - O Con.<;(
thJ Con�u!tivú

..ir, wl:nsahlHmte ,·u (1,1:1.11·

CAPITULO II

Dc Capital e Ações

Art\.go 12° _ Os mem

bl"os da Diretoria ,<('rão in

ve�tidos no cargo por te:'
mo lavrado e .assinado nll

"Llvr'J de Atas t R'JlI1\i6es
da DiretoJ'ia" medial!t!,

prêvia caução. nar gnran·
tia de !'ua geshi'). ele 20
(vinte) açõC$ .da Socied)
de.

� YNeo. - - A �r.uçã(, r..t..

pot]Ná ser levantada ar.�

tes de aprovada� as c:lnt":l�

d(,J 1n&Cressacln, do último
exel'deio d(' .�U manda'")

Artigo 13° - A DÍle·.o
ria rica inve,otida da plerd't
a{lmini"lraçi:l dos nego-
cios sociah· com po(I{'["f'.;;
para detel'minar a orien

taçiÍ.o gerfll d3.'; operaçõ('�
d;l Sociedade, c('lebnlr
cf·nu·at'Js de qualquer na

tureza. adquiril·. gmvar c

nl!('nar b,ll.�, transigIr
1'C'nunCiar, (Ieelnrada· u�··

Sim. '>u::! compt'tênc:a ,;1

forma e para os fins se·

guintr;s:
1) - org'anizar o R('�i

mento Interno. onde se

ri:) fixadas a"- atribuiçôe.�
d'"o;criminados (l.f serviçOs
e ddinirlos os p .... dere� <1-0
PI'e�idente e do, Direto

res;
2) - reprC'sentar a S")

cied:;lde. pela pessoa de
seu Pre,.;ldente· em Jui'l I

(' nas sl.\ns relaçõe� co:n

lercL'lros, exceto !lll§ casos

de !l!"estação de aliai (lll
f!anra. renúncia de direi
t::" e con"tituição (le p.,
nhor (lU cauçãl)· quando
sf'ra necf'ssária também li

asslna1ura de um Dircto,';
3� _ c()nstituir, por aiO

do Presidente manclaté.-
1"j::� ou !)rncurajrwes, CUPl

I);pccificação dos poderes
c(1l1[.(!rldos;
4) _ alienar 0U gTav:tl"

bens. imóveis da Suciedad�
<tllÓS autorização da As

�elllbleia Geral.

Arti!!::) 14° - A Direlo·

I'ia reunir-,:;e-á ord.inà.
l'ia.mente. uma' vez po�'
.semana e c�'t·aol"llinà.rla
ment(' sempre Que c:- ill-

terêsl'\es sociais exigil'l'm
e deliberará por maiol"!.t

de voto.s, c:)nf�rldo an

Pre�idente o dir"'itn de ve

to.

Artigo 5° - O capital
social inicial ê de CrS ..

1.500.000.000.00 (hum bi-

��iO C�'U��ii����1tflS d�::����l
em 280.000 (duzentos e oi

tenta mm ações ordiná
rla� e 20.000 (vinte milt

ações prf'fel'.(mclais, no va

lor dl! Cr$ 5.000,00 (cin ..�
,

mil cI'\tteirh$r t;aita ··umal

� ÚNICO _ >\s acões se·

rão sempre nomina.tiVa,;

Artigo 6° - As ações
preferencIais não terão di

relt0 :l voto. ficando, pa
rem. ass('gurada priorida
dp às me�maS,!10 reem

bôl�o do canital e na db

trlbuição dC- dividendc:. h

X:lS e cumulativ"'s (]{: 12'�

(duze Olll" cento) aI) ano.

� "ú1;lcn - O dividenJ)

Artigo 31° - l\ SII('ir·.--:,,

(le dará ao Grupo E':ecu-

tigo. criado l)elll D�'":t"

52.128. de 17/6 63, 1�·I�s

os recun,os c meios l) .... '

p()ssiblIíte ao rl'f9!'ielo CTn.!

po levar a bom tênl1:) 0-

:.eus trabalh(\s· pl"eVlilo,,:
no Artigo 2° .h, menciH1�
do .Dccrl't,J.

Com Fermento Sêco Fleischmann
, você preporo _.

Pãezinhos do Tio Fernando
Gos.tosura lnesmo! Experimente êstps go!':toso�
pãezinhos_ Vão ficar deliciosos porque você lln_

turalmente usará o Fermt'nto Sêco Fleischmann.das ,lções preferencia:s
não podNá ser infel'lor .H!

fIas açõc,.; ordinária,.;.

Al'ligo 7° - A:-; açõC5 or

dinárias só J;)uó('râo se"

subscrlta� pela União· E·,

tados. Municípi:'�. In'iuta
tos de Previdência SOI':<ll·

Autarquias e Socie(lndcs
de Economia M:::1a, cuben

do à união, no minim·).
51'1 (c:n(jucnta e um P'!'
C,'IÜII) da� açõps ordinó
rias.

Artigo 8° - A'i açõ�s
])1"efer.enclals !)01erão ::;el'

subscri:.a,.;:
n) _ por pes,;oas ju.í

dic�s de dil"eito 9úbllc!) e

pela0.; S:lciedades de EC"J·

nomia Mista,
b) - por pe.�soas fí.·i·

ca". des(]c que .st·jam br 1-

silr'lrc>-; nates ou naturall

zafius há mais de cin<::n
anos e 1"e�identes n"J PU's

;:oltdrns ou ca'iados com

bl'usildras ou estrangeI
ras. ouando nio o "ejam
sob o regime de comunhil"
de bens ou qualquer outra

regime que l)Crmita a c:)

municação dr." )�quil"en
t('s nfl con...;tânci.1 (le casa

mento.
Artlgn 9" - '\ integra;!

zação do capital subscrIto

far-"e-a em tar.�3,S cha
mndl1s quantas r, ·I"em nl'

C(."S$árla�, a critério da Di

retor!a. median1:e 1!1'1 avi
so pl'évlO (le 60 I fe�SE'nta I

dia ... A !)rimeil'a entrad":l
sNa de 10'10 (dez por cen

til). realizada n·) ato dJ

sub�crlção das acõ(�.
$ l0 _ As uessoas fi,.;!

C(1� .� juridlca� <lo direit�

públlr'). sl1b,critnl'�s d<!

����''';ate���::�'xc�ai�ha�'��
da para re!lllzar guaisquer
dn. p�tfl.qõ�...d� Integra
li7.al'n,) na·, dntns fiXR(I(lS

p"b Dil'ctnri� fipa! ;10. ';r.

pl{'n(J .�ir('it(J. COll.<;Lih.;;
;t.. ..

••••••••iíi;;ílÍIiÍíí.ÍIIIII�a��····__.::...__.....;�.;,·.:.A_...i.'.o;;=c;j)i:.:;i}...:.'_�d!'.������===�:!!!IIIii�lIiiilil�&t...I!ÍliiIii·'�...\�iik�. 1.,_

Foi pr(.",;ente ao PrOs

pecto e Projeto dos E4a
lutos da Siderúrgica d�
Sant!! Catarina S/A -

SIDESC -. o corretor ofi
cial (1(' Fundo;:: Publicas
João Gonçalves Junior· em

cumprimento ao que dIs

põe (J � 1°, do Art. 1° da.
Lei Federal nO 2.146. de 29

{lezembro de 1l)53.
FI :Jrianópolis. SC - 30

de outubro d{' 1963.

CONCLUSAO:

A constituição da Socie�

dade far-�e-a pai' ",ubscri

cão nública e o capital 50-
�Iol -de Cr$ 1.500.000.000·00
(hum bilhão e quinhento�
milhões dI? cruzeiros) con

ststirá de 280.000 aç,,('s or

dlnárla� e 20.000 (vinte
mil) preferenciais.
A União sub�creverá um

mínimo de 51<>; das açõ.'s
ordiná1"las. de modn a ir.

legraltzar Q ca')!tp.l soci':
qualquer que seia o voltl

me �ub�cl'itb pelo E"tado

e pelos Municípills direta

mente interessadc!l no I.'!n

pr!'cn(ltm{'nt(J.
T�t(, �.s ,IÇi}C, ol'din�

rias quant:"' a·.; pi'{'ferência�
rM J19mlnatlv:as :>

Método .. Meça a êlgua morna numa va.silha.
e

leve�a para uma superfície en[afinl�ada. Di\"idv
Junte 1 colhet' (chá) de açú�. J?olvjlhe .com a massa em pedaços pequenos. De a cada um

O fel·mento. Deixe descansaI.'" 10 :minutOS'.• de- o formato de bola. Passe o rôlo ligeiramente
pois mexa bem, Mislul'e com o "testanfe do sõbre elaso. Coloque-as �eparadas em. tabulei.
aqücsr sal óle() e ta :farinha. J\cresceni.e a l'OS untados. Pincele a parte superiOr com

cebola' verde picada.. Bata bem até obte[' u'a manteiga defl'etida. Cubra, Deixe crescer e\l�
massa macia e elástica. Coloque em vasilha lugar quente. bvre de correntes de ar, ale

unlada; engordure também a parte superior. dobrar de tamaol)o (aprox. -iS minutos): Asse

Cubra. Deixe cr€'!<cel" em. lugar quente, livre em forno quente, durante 10 a 15 mllll1tos.

de correntes de aI"" até dobrar de tamanho Ao l"etirar. pincele com manteiga derretida,

(aprox. 2 horas), Retire a massa da vasilha; Sirva-os quentinho!;.

CAPíTULO IVOTTO W. MARIATH

R.'p,'('sentante da Unii'J
Do Conselho Fiscal

JOAO GONÇALVES JU

NIOR - Prt'"Sidente 1a

B.O.V. d{' SC

Artigo 15° - ) C:lnsi'lho
FI�cal da Socierhde sera
cllmposto de 3 (três) me-n

bl'os ef,('tiv0";. e dt· Ig:H�l
número (Ie !'upl('ntes. ,pcb
nistas .au nã(J. rf"siclc'nlPs ('

ct'J(niriliad",; no Pa·I�. ('l('!-

1',' ,'li r('('lpit".� :l1l1l'11-

lllrAí"'f' !wla &A��rmhl(>j;t

GrãO!;! I Peçfl a domt .Marid
Silveira-Cni.t·a Poi!tallli9�ZC-rl()
_ Dep!o. FSD-51üJ, Rio Ih: Jm!e�r()M

o folheto "Cousel/IO.' Ut ... ls." .sâbre

• FeTlIlenIP Sêco F!eisdnnallu,

FERMENTO SeCO
FLI.seHMANN

PROJETO DOS ESTATG··
TOS DA SIDERÚRGrC:\
DE STA C'A'J'ARTN.I\ sfl\

SI DE" C

cAPrTULO I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tquntrcj dres 3(1

U.I LI·.) ,10, de W�j
'I veccnto , I' secsen.a

e trêa) .

LUBE 12 o AG0S O - ia 9 e novem ro "BAILE DAS ORQUIDEAS
fscol�a �a Rainha' e Princesa �as De�utantes �e S.C. �J. Noite �e [slrel8sserá apresenta�a- Tra je à Rigor L.B.

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

Ministério da Educacão e Cultura
t

Universidade �e ...' al1 .. a Catarina
Facuidade de i,-"dontologia

J L.Al;"� aAfHO��

Baile das Orquídeas do próximo sábado no Clube
Doze será 'filmado pela "Produções Carreirã'o"

'����: � L���ra��z:;is�Ot�,
que no pró:dmo sábad)
desfilará na passarela do
Clube 12 de AgôstO, no

baile dt gala, denominado
Baile das Orquldeas. Esta
e uma das belissim8:-; fan
tasias confeeeiQnadas na
Cidade de Brusqu.e, para o

desfile "NOITE DE. ES
TRELAS"', que fez Suees
s.:: no C.A. CARWS RF.

-

NAUX, na S. Gual'anl ;
Soco Atiradores de Blume-

ESTAMÓS
na semana do "Bnile das Orq�ideas" que
vai acontecer próldmo sábadO .po Clube

"12 de Agôsto, com (I destt� da.s debu

tantes catarinenses, 1�3" e deshle '''NQite
de :Estrelas". du secie?"adtl·. brusquense
com garolas que repfeslilltariio" 'âLiizes
cinemato{;nifi(,:4$ dos melhQ!f>s Cilmes.

DEBUTANTES

de diversas cidades, _jâ estã-o inscritas

para o desfile do Baile dali . Orquldeas
Podemll!! adia\llnr que.,�'I'tlba[iio, Brus- '

....�e, R.io du Sui, JollI\ll)\e;: ·OluJllf'nnu..
Crilóciuma. I taj.1i e Flor-innúl!61is" ,já tcm

l'f'preselltantes llara a noHUda dt· gala
do próximo suh.allo_-

.

ESTARAl
nesta Capital, próximo �!'iI·.ld'J para o

�aille das Orquide(ls", o Dil'etor da

�vista Planalto, jOJ"I'_.!istn Atleu Me

tIe1ros; Calil Simão, ...:ronista social do

Correio do Parnnl.Í e possJl'clmentc Celi

-ila Luz, cronista !...ocial dt. Ultimu Hol"U.

Odos de Curj�l)lD., que partlc;,)aT"fl() do

ri, que el.:1gerá a Rl'.inha �. ns Prince·

das ·'r-ebus". Scrlto .lospctlcs do

ai Dr. Klaus (Halyse' Mnrskc.

o DEPARTAMENTO

ISftadual de Estatistica" vai comemorar

.AJl flCU 2jO aniversário de fundaçíiu na

pr6xima quinta-feira .. No IJI"ograma cons

ta: missa na catedral, às alto boras:

Intrunlzaçãn da lmagem de Cristo, inau·

aarac;io dos retratos <10 S311dllso Scnador

Dt. Nerêu Ramo,", e Dr. Nf'rêu do Valle

Pereira e Governador C.clso Raho".

A PRODUÇõES
Carreirão,

vai filmar o Baile das Orquídeas, com

os destiles das -Debus" e ��oil;e de �:.

tretas. O cmegraüste Nilson caidoso.
responsável pela filmagem.

NA

edlçue de amanhã comentare! o t'rune.

1'0 Encóntrn dos Cronistas Sociais m:

Santa Catarina, prumovido peja -nevts

ta r.açu .Hungaru".

ARAUCARIA
Deser.volvlmento Econômico

rocera as faixas para u r::amha. 1 11.Ilc.:C"t.:.

f' Garotas Radar do Baile das Or'l'uU"1l. .

VIDEIRA
�cl'á a séde da FI'sla do Vinho, l'Ul S:ll

ta Catarina. Na Assembléia L("g,�lath',
o Deputado Dib Chercm, entrou com r,

qucrimento, para oficializar, a rcrertd.

promoção, 'ue iniciai"á cm janeiro d.

1!Jü5.

FALANDO
na Assembléia Legislativa, hoje tutcre

ra naquela Casa, os trabathus para!'..

vota(,;ão do Orçamento para W61. Os ue·

pu;:adus ('5[.::'10 1\ postos.

:'110 RIO
de jant'iro; na Casa das Beiras, serâ rt·1'

lizado um desfile de modas com tecidos

catarinenses, l1uma prOl11oção do Cen
tro Catarinense da "Be1acap", cI>m O

apoio do confrad�' Sebastião Reis. Qia
vinte e nove li data escolhida Jlara fi

grande acontecimento,

FUI informado que no próximo sll,
eado no Clube Doze de Agôsto, no Bni·
le das Orquídeas, vai acantecer um

�5how" com elegantes modelos que es·

tão sendo especialmente confeccionado�
para o event.o. Depois eu conto.

x x x

!\ REVlST/\
IndúsLria e Comércio "IC", por intermé·
dia do cOlunista, vai publicar ampla rc

portagem do Baile elas Orquideas, do
Clube � 12 de Agosto".

A CÂMAnA .lUNIOR

[""cira du Livro.... Serâ armada uma bar·

I'ac:t de escritol'cs calarlnenses.

ClRCUÜU
em Tlllml"ílO o ('asal Enl,(Pl:heiro Dr. Anes

Gualht'flo, ::iCcrdúrio do Plameg.

Ii\CIIU U)8ATO,

MUS-ICALBAR--

1111 tilm "Minha Dore Gh"isclJ.a", do I>f'�
lHe "Noite de Estrêlas" de Brusque, que
11ft pr'\xirnft sabado estaPli desfilando no

"Clube, Doze.

para conu ctmem. ... '>.

istoressauos. que J C. nce

lho Dep:rtall::.'lllal, em

em se ssao reei.eeua nu di.
8 !oitO) de .uruoro tlróxi
mu :J .. «seno. de�lglluu II:

nen . .I' r x.uutnadorc s e

marc. u h -rénos u.u-a :"J.!l.� (111 I urtuaj ';

'.JS gxames s na.s. 113 for- à. 14 hor ' 2:1 turma \

ma que se -e:;:t�c: DIA 28 11/63. 5" FEIRfl,
<I) BANCAS E.XAMIJÇ'\- EXA:M.k:S ESCRITOS. I�

lÕ()fU,S _ 1. Prôtes BUd .. - sérte - H g.elle r oc-n- .-

"'arial Sr Pt"d�:, samnc: P '-fn�i'!<I' ii::; H o a.uno qus uver. cbtt.tc

s'on-ece, Adernar Amér i!_,=ao_"",="",=====�->,:::::.:�=="'==.===="
Madeh-a e Geraldo Va ..

�����s. 2.\'i�C!�t�i,��,). O.;�:L��.
Ped:\l Mendcs d,· S.JUZ.l,

��.;: ���,.s R�:a ���l�: l�: '1
Clín,ca Odr-n-t,' J:"': ra {lIa'l
Pa l·te)· Profs. Octacíllo de j
Araúj"). Regino AnLun-l

Ma�:d .. Datt') Hana. -1.

An;tl,m·.a, Prds. Rold.ii.o

ç, ll�ni. Het'cc'io Ped,'O
.ta Luz L' Lu'z Em;nanuel

Bal\sta da Sllv�. 5 HlslO

l')gia e E:r.bri1'icç:ia, PI·O!.'.

Arlhur Pereira e OlivE>lr:i,
Jual('z Phil'ppi I' Newton

L!J1h�r(,.; d"A�i1a. 6. Te=
nica Od("\ntblóg:�8\ Pr9f<;.

Mir·rul"e.u Ç:ts�emiro W('

IlJw�k!. Fr�derico Fablan'"

Cl:tusen e J:rge St'3.I""l p,,

lidoro. Mat('l";als Dentá

ri-". Prof.:;. L<luro Caldeln

de Andradà· Nil{lo WIl.'·

IHOI" Setl e VinIcio Ol'ng,· ....
fi. Próte.!'e Dentaria, PrM.l.

Vinicio OJ:nger Luiz d'l R)

('ha Freire e Lauro Caldel·
I'a de Andrada. 9 PHolo

gia e Tero:\)euticêl. Apl!ca
da. PrOf�. Migm I OrJlino.
Adérclo Miguel :)omlngu"s
e Genovénc':) Maltos N!:!�
tu. 1'1 Ortodonti" e Odon

toped:atri.a, p�.');.�. YerLt

Or<Jfino Gllbert. Miguel 0-
t"ofinl e Hermano BaU:w
V anna. II Hi:!iene e O

dontologia Preventiva (la.
"�'o;,) ou Ri,i,n' ,

o,on-I
t.ologiu Legal (3"" série),
Prd.;. Agr'ppa de Castro

::��fl'.e
G:;é)r:��c�:gU�a���

mingue.;.
bl HORARIOS - DIA

19/11/63. 3e. FEIRA, EXA··

MES ESCRITOS.}& .:;:érle
- H stologia. Microbiolc-

�gin .�' Embriologia. its 8 H1

raso 3" série - Tecnlca O··

dontf)I.Ógica.
à:; 14 horas.

�
wlâgica. 8;- 14 R
311. série - Higiene. e Odon

tologlca Legal. à� 14 hora.!'.

DIA 20/11/63, 4" FEIR.'"

EXAMES PRA'TJCOS ln

,;êl"le - H!stologia, M1cro

biologia e Embriologia. il.::;
8horas (l& turma) e às 14

h�ras (2& tUI·ma). 2& f'er\e
- .Técn;ca Odontológica
as 8 horas (tIL turm-.) (

�3 14 horas (2" turma). :;0.
:.él":o(\ - Higiene e Odontn

lugia Legal, às 8 horas W'
turma) e às 14 hora:; (211.
turma).
DIA 22111/63. 6" FEIR,\ .

EXAMES ESCRITOS. tn

série _ Materlai!' Dpntri·
ri('� n·, 8 iJ.")r�s. (2" série
_ Clinica Odontológica �la
Partel. àe 14 horas. 3:' .!'�
l'le - Prote","e Buco-Facla'l·
as 8 horas.

EDITAL NR. 5/63

Designa Bancas Examl
nadora-, marca <bOI á

rias e dá OUfI as n.i.u-u

çôes para os Exames

Fjnàí�

De ordem do Exmo. 3:'.

Pr-of. Pcdr a Mendes de St-u
za. M. D. Du-a'or uês.e E

tabeiecnuentc de El" n J

Superínr. 1';\1)0 pÚb.k",

Ltda., ore-

14 horas 2& turma).

DIA 25/11/63. 2" ren-a.

Exames a-crtros 1& sér.e
- Anatomia, às 14 horas.

2" sér.e _ P<ll.ll·g,n e r.

rapêutrca Aplicada" às 15

horas. 3a ser!e _ CLni..:!l

Odontológica UI"" P�rr(.)

a' 8 hor
'

DIA 26/11/63. 3'" FEIR,-.. .•

EXAUES PRA 'TICOS. 1 '"

ser!", - anatomia, às 8 hc

h ; tu m I ( II.> h h

rrecuencía e n édía nos

T;" ...ua.n rs esc-teres. na

te: ma p�,{3.tuid� pelo Re

.,,,;lh uuerno.

3. A li ta dos alunos erro-

heras. 2a sérte - Prótese

Demár.a à- 8 hora 3""p
rie - O;';, .donua e Odon

ccc.xr.au- a, às 14 horas.
DIA 29/11/63. 6ll'FEfRA,

EXAMES PRA'TICOS tI<

sérta - Hi'Jkne e Odont-i-

�.:l. 1','" ,I. I,...... , 8 hr
r r s (111 .I1i".l a) e as 14 b,

. á. l:3.:il selá ;.-

la

,l! . .,:C[;! ténc«

";�. n ... mm m ' 41l (quaren
_ onoi heras.

• ,� •• J. úa Faculdade

..: nluJ:gla da use,

- Pró c

ticr.• à .-+

h : J.� (�!:
'a 12" turma). 2& sér e --

Pa , r g:!I e 'I'e-npêut ca l\' h·

plicada. à- 8 ncn e fia tur Í1

ma) e às 15 h ra-, \2,1 tur- OB.'lEr.."·_"WOES __ l. 'r-t-

j;.ll

ROUBO

ao)' <1

Marta du Conrl'içj·,'
1",.ll·,"UC fi pcn

�á.'".,'i 1)C;O SeI r de :Lx�."
•• 10" d'i A unr s.

:�:,�. Pedro Mendes .te

,·.Rt:r,;'H.

:. p j -ecr..
n

,)','1 j.t .;ú nurubru [,11 roubado. do interior de um auto.
.

:,:n,KAVAl:Et;, no Estreíto, umapuste plastlca côr
,.:, .. :[0; d"(;l'ldentos e duplicatas da Firma E. R.
·�.\ns ".A.

, • l' .re .:.lI> Comercio que não devem efetuar qual
r-ru , das rerertdes duplicatas csem a devida

•. ;. i.1I ele crr-acnctets pelo p()rtJ(dor.
Deodato José Gil

m:,) f 1.-'" 1, h'H"',.; 121\ mr

ma)'-3" série - Clínica o-
ti:·

representante

7/11/63

[LAU Anuncia mais uma de s�as vantajosas
campanlir:s:

DIA 2.3/11/63, SA'BAOO
- EXAMES PRA'TICO.9
I" .!'érle - Materiais Den
tál"·�:-;. às 8 horas (l" tu!'
m; \ t' às 14 horas (2" tur
mal. 2& série - Clínica 0-

dontolÓgica"I' (I& Parte). n�

��'({' 1 'I �fl'\l p�._ .... , n'I\IJ'11 roOl\i �I�' F4Õ\ltll\ 111"'",,,,'II\t:"<O; �()("IMS _

f I) hOr'l,- (la turnt,ll p f-

.; l>-it'l,\:\Ilt'" C(ltll1"f'�lEIS: _ I F.":;T\� O A"IVl'U;:,AK.IO� _ eH.,\.
,11 h:lTO, 12ft tmn1al S" é

, nANÇANTES _ ETC •

fito - PI ,)tese Buco-F1tlll.
J.,."Vfl�R TEMPO DO ROYAL HOTEL _ T�I l5l! IPortart" iii

a,: 8Ih�r��,\lPll� f' 1!!!'o":a'�"��:;:.;.zn::""""",::;.,i=====m="",:m='O"'i�==="",=m::z:===;:.;�:;::;;;:t.R
,
'. "aI1t,lJtb."�.��\",;./�_'J}�-"'�ill!\1;"

Agora é a

Campanha na Econômia!
SETE PLANOS SENSACIONAIS A SUA ESCÔLHA COM
DESCONTO TAMBEM NAS VENDAS A- PRAZO!
ESCOLHA' UMA DESTAS MODALIDADES rAPROVEITt
PARA COMPRAR AGORA:

A vista com 25% de desconto.
Em 60 dias com 1S % de desconto.
Em quatro mêses com 10% de desconto.
Em seis mêses com S% de desconto.
E para pagar em 8 mêses ainda compra sem

qualquer aumento •

Mas não é só
HA TAMBEM DOIS PLANOS EXTRAS ONDE QUEM
MANDA E von.
E ALEM DE TÔDAS ESTAS VANTAGENS EM CADA
COMPRA DE

CINCO MIL CRUZEIROS
VOCE GANHA UM DECIMO DO BILHETE DA LOTERIA
ESTADUAL PARA CONCORRER A

200 MIL CRUZEIROS
TÔDA.S AS SEXTAS-FE!RAS.
E EM CADA COMPRA DE

40 MIL CRUZEIROS
VOCÊ GANHA UM BILHETE INTEIRO CONCORR�NDO A

UM OU DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
TODA.S AS 'SEXTAS-FEIRAS.
FAfA DESDE JA SUAS COMPRAS PARA FESTAS DE

'FIM DE ANO APROVEITANDO OS FABULOSOS
DESCONTOS DA LOJA ClAU

� REALMENTE MAIS VANTAJOSO
COMPRAR NA CLAU

8LAU
f ,

defronte aos Correios do Estreilo.
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



em oinvi1lg
Será realizada entre os

dias 14 e 17 de novembro,
na cidade de JOinvllle, a 21J

Expo!;iição de FlOres e Arte

Domiciliar.
A ccuussão organizadora

(la I.I;XPOSlçãO formulou coo

vite ao Secretário da Fa

zenda, Dr. Eugênia Dcín
Vieira e E, ma. espose, dls

tínguíndo-oa -como patro
n� daquela tradicional pro
moção.
A escõthn da conceituada

instituição joinvilense vcra

reafirmar o alto conceito
firmado entre o Titular da
Pasta das Finanças, na ci
dade dos Príncipes" onde
sua atuação profissional e

seu espfrltc, público o cre

denciaram à indicação para
c-r-resentante do Norte Ca
tarinense no Governo do

Estado. como Secretário da
Fazenda do Governo Celso
Ramos.
'xr� mus::!io

Acontecimentos
Po'iticos

em Am:rra

COLUNA
CATÓLICA

DEPOiS

vestt meus trajes de infância,
pisei prados orvalhados,
scuu ou chuva a fragrância,
de sol, os ralos dourados.
Corri nos pateos da escola,
cantei versínhos à vida,
rezei preces de inocência,
sorri aos doces folguedos
da garrulice vivida.

Depois ..

veio. a primavera.
Foi sonho ... , apenas,
mais nada.

Joguei nõres nos caminhos,
abri janelas ao sol ..
Calcei sandálias abertas,
sorri ao vêr o arrebol.
Murmurei cantigas tantas
que pensei jamais calar e

iluminei meus castelos
com fulgOres do luar ..

Depois.
estendi no chão da vida

tapetes de realidade.
Tudo passou tão depressa
mais nada ..

r

rota sofre em todo o certa-

<:te��: ����;��o a e�to�s:r�
ra, a ecoao Plantão de A Ga

zeta, de 30 de outubro úl

timo, cometeu equivocas
na informação. E vamos di"

zer porque: o sr. José Bus

se, prefeito provisório da

quela localidade foi exone

rado por deslealdade politi
oa, sendo substituído pelo
dr. Arlindo Ferrari,. até ve

rtncer-se a posse do prefei
to eleito, sr. Leandro Pos-

samai.

'\Por ocasião da po do

dr. Arlin10 Ferr9J'1, líti-

cos Irrcsoc nsâveís . ínsuüa
rem pessoas com o fito de

"Pela grandeza e beleza das criaturas pode-se .reconhe- Imr-edír o ato legitimo, sen-
cer o seu Criador". do' ') novo titular alvo de

tentativa de agressão, pela
que foram solicitadas ga

rantias no sentido de que

determinação do govêrno
do Estado não rõsee desau

"Basta uma reue grave para fazer-nos perder li candu- torada. Dai a presença de
ra batismal, Ma� o Bo�J�vo1.V& sem -9 .Nirr.&:. �

p01tctmS pM1l- essogurse a
menta do Pendão". posse do dr. Arlindo Fer-

{Extr.] rert. face ao clima de in-
"Sobe a oração e desce a misericórdia de Deus. tranquilidade premeditada-

(Sto. Agostinha) mente crícdo por elementos

que não medem eensequén
ctas por lhes faltarem prin
cípios comezinhos de leal-

dade partidária e educação

Veio o outono. tâo bonito,
trazendo tardes morenas,
Brilharam' mais as estrêlas;
trouxe o sol novo esplendor ..

Supliquei graças tão grandes,
cantei salmos ao Senhor,
Depois! ..

A vida é sôpro, é verdade.,
É, porém, uma esperança,
é prenúncio da Eternidade!

Helena caminha Borba

(Sagrada Escritura)
"A preciosidade de um menino em Graça Santificante

é maior que todos os doos naturais do.uníverso inteiro".
(S, Tomãs de Aquino) Porque o Sinhô é Revendedor Ford

-

.\"i'iJ,.,'

P_�ças.... ford legíti""�s,,,,,.,e ,à vontade - Em qu�19uec do� _

Fel fdmentas especializadas - o serviço Ford utiliza
Reven�dores Ford (são mais de 300 por lodo o Brasil _ Voce somente ferramentas adequadas, Nada improvisado. E o equipamento
nunca está longe de um deles), Você encontra a peça que precisar. de regulagem e teste é sempre o mais moderno. Isso garante
Os veículos Ford não dependem de peças difíceis, serviço mais I .iptdo e perfeito.
Mecânicos treinados na própria Ford - No seu Métodos t ecomendados pela Ford - Os trabalhos
Revendedor Ford, seu carro ou caminhão é sempre alendido por executados en. seu Ford seguem sempre um esquema elaborado

.

r I Êles conhecem seu Ford como a palma da mão. pela Ford. 0€ manutenção ou reparo, cada operação obedece ao

;:"beec�a � ��e fazem e trabalham com consciência. critério mais .acrcnat. maio, segurançe, rapidez e

eCO"Omia,:gf,
Confie no Revendedor Ford - o melhor amig:�,�����..�!! ._�

..Amou-me e deu-Se a si mesmo por mim,"

(São Paulo

política,

Departamento Central de Compras
Edital de Concorrência

Pública N° 63 - 023
_, Ó>-Depal'tamento Central
de Compras torna público
que fará realizar, no dia
28-11-63, as 15 noras, na

sua séde, à Praça Lauro
Muller, n. 2, CONCORREN
CIA PUBLICA. nas condi
cõea seguintes:

Técnicos
Calarinenses
nos UE.UU.

ARIAW,DwO DJA ,,-,__ J
'.

.

- BAIRROS -

gloria
às 8 horas

CANTINFLAS Maurice Chevalier
Zsa Zsa Gabar

P E P E

(INEMA):�
- CENTRO-a - apresentar declara

ção de conhecimento e sub
missão as normas do Edi
tai n. 001-28-1-196" publi
cado no Diário onctet n.
7.226 de 6 de fevereiro de

1963;

Atendendo convite do go
verno americano, deverá se

guir no próximo dia 7 pa
ra os Estados Unidos um

grupo de técnicos em de

senvolvimento, do Govêrno

de Santa Catarina, nas pes

soas do Secretário Celso

Ramos Filho, da Viação e

Obras Públicas; do Prof.

Alcides Abreu, Diretor Pre

sidente do BDE; do Sr, wn

mar Dallanhol, Diretor Fi

nanceiro da CELESC e do

Prof. Fernando Marcondes

de Mattos, da Assessoria

Técnica do Estado.
O convite parte do ofere

cimento de BOlsas de Estu

dos para o treinamento em

Desenvolvimento Económi

co, devendo o referido cur

so prolongar-se pelo perío
do de 5 semanas, com está

gios em vários Estados

americanos.

s�o josé
CONCEl'fOS DE LIMITES· NA

ANAI..ISE MATEMATICA
A análise Matemática fi! utilizada por inúme

ros economistas através de métodos e gráficos -

para se compreender os problemas fundamentais
da Economia. A noção de limite, dentro de Aná·
use Matemática, é fundamental para o estabele
cimento de certos conceitos como, por exemplo,
o de derivada e o de integral - de grande impor
tância para a teoria mícrceconômíca.

Trataremos, dentro das limitadas possibili
dades destas linhas, da aplicação do conceito de
LIMITE nos custos de produção de uma firma.

Denominamos de Custo Total de Produção, a

soma dos gastos, relativos ao pagamento dos Ia

tõres produtivos utilizados (bens e serviços) e do
resíduo normal que espera obter o empresário.
O Custo Total Fixo ou simplesmente Custo é

uma parcela do Custo Total díapendíde, mesmo

quando a produção é nula. Portanto, a .prazo cur-

to, isto é, mantidas as dimensões da fuma e su

pqsto apenas o acrésc.imo de matérias prin:as e

. mão de obra para o incremento daproduçao, a

parcela da' Custo Fixo é constante e independa
do volume de produção. A diférença entre o Cus
to Fixo e o Custo Total denomina-se Custo Varia
vel e é função da quantidade produzida. Rcsu
míndo podemos escrever que existe um Custo
Fixo' mesmo quando não há produção alguma e

que o Custo- Variável aumenta à medida que a

produção aumenta. Isto acontece a curto prazo
capais se consideramos prazo longos, tomamos

apenas as custos Variáveis.
O Custo Médio Total representa o quociente

,
. do Custo' Torai per unidade produzida e, da mes-

;-"1 -- ra�vr;::��a�i�;rõ� �u:�toc:� ::!�i���U�
.' mbnotpna decrescente,_ isto é, à medida que cres

ce a, quantipade prQp�ida decresce o Custo Fi
I: x'ô. 'lgualmente, à medid� que a quantidade pro
duzida cresce, a diferença entre o Custo Médio

Tgttl e o. Custo Variável diminui. Ss admitimos a

I I � �:o.té. t!,Mica
�
de crescer indefinidamente' a

, -1 q\ia'i"\.tidade· pTocfuzida sem ãlimento da dimensão
da firma, isto é, mantido constànte o Custo Fixo,
tanto o Custo Fixo Médio como a diferença entre
o Custo Variável Médio teriam para limite zero.

Concluindo, diremos que' a função do Custo
� vlilid� aRenas para determinadas condi ões
(tais f)Olno'�'l t,;c:nic� ctn pWlCiuçãõ.'1 ('1l1pnifica-sp
quando estas L{II.IIH,:"ce HH!cIU "ll�,."."c."

às 3 e 8 horas
- Início do Festival "Columbla"
James Stewart

Eve Arden -.em

ANATOMIA DE UM CRlME
- Censura: até 18 anos -

- otnemaacepe - Tecnicolor -

- Ces.sura: até 5 anos -

b - Os envelopes, con

tendo propostas e docu

mentos. deverão ser entre

gues no Depar-tamento Cen

trai de Cumpras, até às
13 horas do dia 28 de 11 de

1983, mediante recibo, em

que mencionarã data e no

ra do recebimento, assina
do par Funcionário do De

partamento Central de

Compras.
c - AIs propostas serão

abertas, às 15 horas do dia

28-11-63, e na presença dos

proponentes ou SfUS repre
sentantes legais,

I - OBJETO DA CONCOn
RENCIA

império
VENDA

rilz às 8 horas
Michael Craíg Diana Dors
, Yvonne Mitchell _ em _

MEU AMOR, MINHA RUINA
- Censura: até 14 anos -

1 - Automôvel Ply
mouth, modêlo 1951, côr
azul escuro, motor nO P.
23-396.675 - Unidade Um
- Quantidade - 1 - Pre
co base Cr$ 1.000.000.00.

2 - Camioneta Fargo
mOdelo 1954, côr cinza cla.�
ro e verde, motor n. T
334-21646 série 823!:i.0549-
Unidade _ Um _ Quan
tidade _ 1 _ Preço cace
Cr$ 500.000,00.

3 - Camlnhã.o anterna

c�onal K.B.5, modelo 1946.
Cor verde, motor n 619133
- Unidade _ Um __:_ Quan
tidade _ 1 _ Preço base
Cr$ 400.000,00.

4 - Camioneta Ford 7.
350, modelo 1957, motor -_.

9430 B., côr azul e branco,
Unidade _ Um - Quanti
dade _ 1 _ Preço base
Cr$ 500:00000.

5 - Automóvel Mercuri,
mOdêlo 1948, motor n,

78-85-2, cõr preta Unldaac
- Um _ Qu,gntldade - 1
- preço base Cr$ ..

500.000,00.
OBS. _ Os referidos V-::i

à-s 5 e 8 horas
Charlie Chaplin tcarütoe)
Claire Bloon - em --

•

LUZES DA RmALTA
- Censura: até 5 anos --

rajá
às 8 horas
Alain Delcn Mylêne Demongeet

Pa ...dale Petit _ em _

O PONTO FRACO DAS M

roxy
"FECHADO PARA INSTALAÇAO

DO CINEMASCOPE'"
III - JULGAMENTO

- Censura:

No julgamento da con

corrêncta. serão observadas
• as dísposfções do art. 23,

UMA CASA DE MATERIAL SITUADA A RUA PROF
do Regulamento aprovado _'\NACLETO DAMIANI N" 21. TRATAR A RUA BOCAiU-

g:!�l/;>::r.eto nO SF--25-

_V_A_._83_. _

A concorréncla poderá
ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida for

malidade expressamente e

xigida pelas Leis e a omis
são Importe em prejuizO

:�'o�o�c:::�::�d:odaE�:� DR. SEBASTIÃO MOURA
corrência. CIRURGlAO-DENTISTA
O Departamento Central CL:tNICA DIURNA E NOTURNA

de Compras. por ,sua C')- Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo
missão Julgadora, reserva- Tratamento Iodolar pela Alta Rotação - Prótese
se o direito de anular a HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 ie da,s 14 as 18 horas
Concorrência, caso as pro- 2's 4's e 6' FEIRAS 'ATÉ ,AS 20.10.
J)')St9,s apresentadaS nilo RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAÇ) PINTO

��;T�:;�:;o. aos interes-
,_--

_

Flo,r,nópoll' em 25 _e CASA - ALUGA-SE
_�b_ � �

Precis�.se cip uma, de ;lJ;:-ft"l'<'!nCHI.' \:.ró '(.(lnft nãàl"muit.()1€69s, i'1teressados �e- .

longe do centro L1l-' cJctadeWga·se bem� }'aWll' tr�t:H çom '___-A�,.....-,-_--,��� �_;Verào atinde\J.��" (R.U.b,".
s VlctO.l' da Silvai

tes formalidades: _;'��-+:�6-�:.e���n�e�.,._'_·_._�. SauJ, pelO fonl;12U07, _.�.,.. ._""

........í-i'Iii"...' .iiííiiiiííIlllÍllÍIIIIII ..ii'"'-..·

..iIiíiiIÕiiiiiii�:;,� _::�=�_:..__.:.... ....f;;
..

�" ..

VENDE-SE

fLAMULAS
Contecciono-se qualquer Quantidade, no m.lhOJ

quali��d�o�ir;e�r l���, ODt(1 70 I �(l.,.. 1AQ ..

cuias encontram-se a dis
pOsição dos Bri'l. Interessa
dos no Hospital Colônia
Santana.

- FORMALIDADES
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABO�ADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILOO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

Realizi:ndo uma "pcrformence" soberba, o AVllí obleve, em Itaiiií, um resultado que teve" sabor de um grande Iriunfo. Esleve oara levar a melhor sõbr
o Barroso cue sõmsníe nos descemos alcançou o gol do empale. O nôvo campeão da Capital, pelo seu jôgo rápido e vistoso, impressionou vivamente
publico itciaien�e oue, assim. leve a oportunidade de aquilatar-se das possibilidades lécnicas do "onze" dirigido por José Amorim, considerando o u

dos concorrenles mais sérios ao Torneio "lUIZA: MELLO". Cavallaui marcou os lenlos do "leão"
--------------------�-=���----�

tejo pobre em" técnica e""entusiasmo o MARCILI
DIAS Derrotou' o FIGUEIREt�SE por 2X1

técnica reais. presenciou a uma autênu- Houve um vencedor e tendo aproveitado .all�nas
O confronto entre coto- ca "pelada'". com 05 dGh este foi o esquadrão de Ita uma. para, a seguir, ceder

���:u ee�V�����s d�:�i:= !���:n���sp�e:::e�!�êleà;� ��:.�(�enCc;�oo��::i�'" ��; :�h:l�S:::�;ime��o':��:��
dos, prinu'palmente no m-i dor combativo oue tão vencido ° pelotão rocei que tadJ• desfavorável no cer

melro halrüme. quando �t! bem os carecrertzam. teve a seu favor meteres 'ta�, diante de sua -tor-
cporbuntdades nnr-a marcai', cl4." q� se locomoveu até

------------------------ --------------------- a pra,ça rutebolístícã .ta

Ffo' I certame teve surprêsa: derr·ntado o �;�����:f::�;f�:���
FI"guel"rense lte'o Postal d��.S��; o;a:���;': �:� ��:'�;a'::'��'�::t:;b�� :�i�

. , dato e Haroldo [vatmari : dos melhores conjuntes di)

� Alipío e Bibe; Itamar, ca Bstado. ({ue são Metr�p(\l
beça, Prenda (Anú) e e Barroso. Dos 12 homens

noite de qu-nta feira, quan aos 10 minutos da etapa traerdmát-Ia. Secunda. Guara (Prenda). que ,9 Flgueir<.>nse colocou
do foi dada por terminado final, aurando rasteiro de ram-no Alípio. Wilson FIOUEffiENSE _ DO_ em ação contra o vtce-
° Regíanal de Futebol, SUl' grande distância. Quatro Ot:cilio, Har-fldc e Pren

, mi; Marréco, Zilt.:-n, Ca_ campeão do E"tado, apenas
preendeu. como acima dis minutos depois, um escun da, sendo que os restantes .ràzinho c Manoel; Valé_ Caràzinho, Ronaldo Domi
semos, tcaendo cair todos telo é e.,obrado com habill_ atuaram bem. No Figuei_ rio e Êdio; Wilson, Sérgio e HelinhJ se houveram
os proenõsuccs. Mas, r-t dade por Itamar, do Que rense apenas oaràstnqo e (machucado, cedeu seu lu com algum acerto, sem, n'J
\lrrl tr=unfo justo, liquido,

.

se aproveitou Cabeça p�_ Zilton atuaram dentro das gar a Ronaldo), Helinho e entanto, apresentarem ,1-

ins,ofismávdl, o aícencedo ra, com a parte do corpo suas epüâôea reais. Os Noronha. tuecões condizentes com
perca pupilos de Bráulía que e o seu nome de guer demafs p.rreconh!�'1�. Na preliminar o Figuei_ as suas possibilidades. Já

snvera, PO:5 foi produto ra, elevar o escore para Jose Carlos Bezerra f:li rense levou a melhOr pero D!) Marcilio Di3S. elemen-
de um melhor entrosa 2 x O, tendo Valérlo, MS o árb:tro da contenda, escor'C de 2 x O, sagrando tos individuais se sobreo.;.Sai
mento cta equipe qu;' 42 minutos, ou �eja. fal_ cumprindo boa atuação e ::e trJcamp�ã'J de juve:!li; ram melhor· como Dialma,
além diss:J, se �strou ar tando apenas três minu_ os quadros alinhanm as- Maiores detalhes damos Jorge, Odilon, Dufles e o

dorosa e entu.:;iasta, nã� tos !lara a encerramento sim: em (lutro local nosso Sombra, e4e inegà-
tcmmdo, em momento ai do ma.tch e do Campeo_ -------,,--------------
ta "t'""'ia ., v'oo_com: nato. m..·m· na, me,,""

Avalll'·, MarCI'II"O, Carios Renaux e OII"mpl·co brlalha-peão. De fato, do principiO condlçô,�s {:o segundo g(']
ao fim Iodes sentiram o postaH:;t:;.. Q yO'1tO de .'lS.n
maior w:lume de jõgo do ra do F'iguelr·ense.

�j�lfn�f���:;;Z��:� �:�������:�;��:�� ram na rodada inaugural. do Torneio Luiza Mello
Assim, a diferenca d.� GUll�á {tou! em Dnm". Foi Iniciado na tardt de imprevisível no que coneer de campeão da temporad'\ gonlsta. (Renê)· Cavai1azzi. More;d

p"ntM do Avaí. c�lllpeão Ilndiv!dual!:nente. a mai�)r anteontem o Torneio Lul- ne a Indisciplina pois, co- estre9u no campeonato a A primeira et�.pa lermi- e Giison.
ab�.aluto, p�ra seu maior f:l!,:urrl da co.:� h:l. foi (, za Melo, que reune os moo ,afirma!mos aclma,.as tuando" em Uajai. Apresen nau em Igualdade no mar- Cont. na 7n pago
rivaL pasmu a ser de cin "Center"" Cabe","" Que, grandes clubes do estado, contagem; registradas fo- tando-se com suas peÇIl'i cador.
co pnntos, coisa inadmis_ emb:lra fortementp poJ1_ ApreEentando plarcards l'am prátlcamente nor· razoávelmente engrenadss. Cavallazzi. abriu a ccm-
sivel num certame como o ciado por Ziltcn com (o até certo ponto normai,;;. mais. o marCiHl:lr final de 2 x 'l. tagem para o Avaí, para
que se verificou. qual teve .algum�� trocas e com panc9daria em Ua- não e5\pelhou fielmente o Ferrt:ll'a· a::r cobrar uma

Alipio abriu o �C")l·C. de "gentilezas', df>!lH,nS_ jaí, onde I) árbitro Jo,,;é BARROSO 2 X AVAl 2 que foi o dej�nrolar dn. falta próxima, a risca ia
tl\01] que, realmente, é um Carlos Bez2rra f:l1 bal'b8- partida uma vez que o clu- grande ãrea dE:cretar °

jogador de recur,,)s ramente espanr.ac!o. 0.101'- O clube da capital do es be da capital do estado foi .empate desta e�apa.
-

cQS notável�, alê:n de neio teve �sim um inici" tado, ;Io�tentando o titulo sempre �uoerior ao antCl- Na fase decbi'la fui ein- O campeonato paulis!:l
pldo e ele uma ·�alm", EX. da o Aval quem pa�sou <1 p\'o�segue com o São Pall

(Hantcil'a do ntll1"cadol'. "lo lo. mantendo-se nu lIderan

fm

Emc

A peleja travada ente
ontem no e-tá:]' da Pr 1:1
de Fora entre Marcil o D>,>
e FigUEir .mre. marcan-te
a estréia de ambos no

Torneio -Luiza Mello"',

o Figueirense eunquts
tau. na noite da ultima

Quinta feira, o titulo de

tricampeão de juvenis, )a
r-a [úb.lo doe sua torcida
Que soube aplaudir o ti
me laureado com mcríto .

'roõevís. estava esertt

que a alegria da t n-elda
do "Decano" durar.a mu:
to pouco. É que, momen

tos depois, O t.me de pr J

üssícnara. já de p: ri)

vice_campecl19.1.:l
ô

a cete;
gar'a P "n�'!J:II, e"a �U\'_
pre€nc'en:enment.e 1I_

plantad0 p .... 1 grdorn'o e

CO(\�.o p,910tão d.o Postal

... Telegra!ico que, <lS3im,

vingava o tlmc juvenil
que, lut:ncL par9. vencer

e forçar' uma dec;s'va C:J!l1

o alv:negro, não teve fô_
lego nura evitar o triunfo
do ti�e di'rigldo ,pelo ar_

queiu) Dja.lma. p"rdcndo,
em consequência. tam_
bém o titulo de vice que
ficou com o AV'Í.
A vitôria post�lbta

Campeonato
Carioca

A sêtima rodada do cer

tame cartoca do futl!b?!,

foi iniciada na t" rde d('

domingo, devendo ser cun

cl,uida na t,grde d.<' hnj:',
qU9ndo. Banrrú e Cantl,

Ri:l co�pletarão a rodad 1.

Domingo, f) re ult.ado,
mais SU"l'preelld('nl" f(li a

derrota do Botaf wo, diu.
te da P.rlrtugue a por 1 x

O, Zeíca falo nrtllh<>lro S1-

litário elo match, que ti
rou p"átir::'lmentp a eoui
pe. do RntafC''''') da CI'llQU; i

ta do Tri-C';mp�('nnt.o.
O Flu'Y'lllf'n'l". p'l.<;�"';l

com CP ..ta .,,,cl1jd··de pelo
C�mno Gr'lnde. marC!l'ld:l
4xO e rea!iMndo t�lvez a u:'!

melhor a:9r!'�ent"c50 n, �tc!

cam'1Pf1n'3tl1. M�Twel, i_lbi
racy 2 (' F:�rur·ph\)· {('l",n
os g.,leadores do "ice-li
der.

O 1i')"mp .......o n->""'''''11 1 x

0, rp""f" ti" n;�", ''''''''''''0
rf> .... ''''� ..

�" .. ,,- -P" 'l.,t""
mp�""'� !"." '",1 1" fll"n'J.

do rll)hp rlg r- • '1.

não conseguiu convencer

ao grande público presen
te que esperava rendes
sem os dois Quadros litigen
tes pelo menos setenta por
cento das suas aptidões

Dr. Aln";;,

CL;:�!!�:��ARIA Tricampeão de Juvenis o Figueirense
da r���:en\:� d:�:Jt:�ÇÕB: QU��d�o��e g:m����:;�:il�: ��: �::���çade����t:�o A;:� �uUa{��isc��:�r��'IS, :���n:� �ts�n�in��t"�:_�n���gIOJ:ill��
crimças pelos met,t")(lm1 r.lt cidade tiveram o 2eu fê- lo São Paulo cedtndo quaiS levou a melhor, con- delso; Hami\t.on .e Eduw:H
,1"��1 e cirurgico. Confecçao cho. a3 aten�íies do publi- (I pC"iõto aos colccados "! quistando, ils:·;im, o titul'J do; Luiz. Ventu"a. PedI")
Cle proteses parclalp oe CQ- co se conc:mtr_p.vam maIs f!cando foril de é)gitaçã,>J de Campeão pela terceira Paulo t WelUng!1 ::ln.

t,�H
�

no cotejo prellflnar', entre Quanto ao cetl';). vez consecutiva· sendo a-

Atende diariamente da,> juvenÍs, de vez que iria se.. A batalh3. entre alvinc- clamado pelo publico rJre.,- GRANDE CAMPANHA
8 às 12 e das 15 as 19 horaS decidIdo o título da cate-· gros e colorad'Js foi árdua sentei apôs o match, quaJ"!.

garia. De um Isdn .o Figuci e movimentada sendo qur� do deu .a tnldlclcnal võ!ta
rense e de outl'O o Postal a primeira fa:;e termin(lll olimp1ca pelo campo.

Telegraflco, lider e vic-E'- sem abertura de contagem O QU<ldr'O triCampeão �c

lideI', re�.gectivamente, te':l. No ;'fgundo períJd-O. o Fi- ve como orientador o golei-
do a seoara-IOS d�is pon gueirense, ·melhol' articu- 1'0 Djahna e o parcdt'O Jo-
to�. Até o dia anterlO1" il lado· €mbor<l a va�€ntia d" sé Dias. :-icndo que na 11('-

à!. 2' �. 6' feiras, A campanh!l do Figuei-
F:Acluslvamente com n. t'en:;e no Campeonato ju

venil foi clllS milis brilhan'

tes, .o�i"S apenas uma der
rota sofreu em todo o c'.:'rb

Conto na 71}. pág.

..xmultór1o Edlftcl0 lu
lIf'ta - SIl18 104 - rua Je

ronimo r.oelho

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

velmcnte a figura pont.ífi
cante da cancha, com uma

conduta que fala da sua

extraordinária classe de

jogador expertmentado

sa para Damt.

OS GOLS

ARBITRAGEM
E

QUADROS

O marcador funcionou Auxiliado D()!IlS IOCÚi
Ernani Silva � Nilo snvo.

Artutr.ru a contenda o -r.

Arl1Q Boas. da Liga nanu-

pela primeira vez a0.53 mi

nutos de jogo, numa mano

ln-a de Sombra c Odilon.

bem aproveitada por Rene ense. que teve err-as sem

Que, do seu setor, desferiu conta, não influindo, po
"potente pelotaço rasteiro rem. sua atuação no rcsul-

que apanhou despruvemdc tarte da partida
o arqueiro Domí. O segun- O� quadros obececeram
do gol da tarde «esrêe ,. à" Icrrn acôes que seguem:
vantagem marcmsta e te-

v" como autor Ronaldo, MARCILlO DIAS _ .rcr-

bem servido por- vaíéno ge ; Alexandre (Renê), IV(l,

Que recebera um cruzado _ Joel e Djatrna: Odilon ,.

de Noronha. isto aos 9 rm- Sombra; René (R!ltinho),
nutos do segundo pertod.s. Aquiles- nunes e Rntlnha

O g..,l gitorioso ocorreu ao- (Dão).
38 minutos. Aquiles da es�

querda, est.endeu para
Sombra que chutou, de-
fend('ndo C!lràzillhO, ten

do a bola :-iobrado pnn
Dufle:>, que vinha na cor-

FIGUEIRENSE - Doml:
MalTeco. Zilt'Jn. Car'àzinh1
e Manoel; V:'!lério t) E'dio:
Wil;;on. Ronaldo (Sergio)
..Hl"linho e NOl'onha.

Campeonalo
Paulista

gora numa bela jogada do
ataque avalano que c010-
cou' (l al'tllheiro MOl'clli,

j)l'ôximo a pequena área
Que com facilidade .atirou
para mm·cal'. O oempal:':
'Surgiu 30mente dois minu
tos anos -., tempo reguh
mental' quando o at3.camt"
Perelrlnha. e�C(\I"OU uni
centr.o e· de cabeca decre
tou o ('mpat(> que' !'eri,l o

resultado final.
O Avai formeu com A

cácia; Blnha, Ger-;ino,'Ne
r'Y e Mirinho; R�gério I Va
dlnho) c Oscar; Bentinho

ça c::m 8 D.p. seguido d')

Palmeiras
-

c'Jm 10 c d:.l
S;mtcs com 14 p.p,
Os resultadll" da rodada

de domingo foram este};;
São Paulo 1 \x Prudentlna
O, Ferrovial'Í;1 4 x JabaQua
ra O: Piilmeirn� 4 X Etota
fogo 1: Norfleste 2 x Quin
ze de Piracicaba 1: Guan
ny 4 x C,}mercial 2 e Por

tuguêsa de D".<i.p.lr·l?s 1 :�

CQrintians O. PIlIo· é u iltual
3rti!heir� do C�'mp('QnatO
com 22 tent?�. ,('guido (;t
Silva ti" Cnrintlnn" C(lm 17

gols.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tudo em 10 Pag8mEntos- G

u à Vista-DescRutu Elettu De 2 ./"
PRÊMIOS
FABULOSOS I

SALAS DE JANT/l:�
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 160.i)OO,�O

Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vm,a CR$ 133.3UJ,tl(l

Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à Yl�;{(l Cl.li loBADO,lla
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à visra L.S WOAOJ,j,J

Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista Ci{$ 296.JOO,On

DORMITÚRIOS DE CASAL t (

Conjunto em marfim _ desde 23.337,00 mensais ou à vista CR$ 1&6.700.CO f

Cúnjunto em imbuia _ desde 26.470,00 mensais ou à visra CR$ 211.8UO,nO C\

Conjunto em caviúna _ desde 27440,00 mensais ou à VJsN cRS 211.5JO,�)0 �'J' (/li,. '"

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista C�$ 288 .•)a�,'90 � (1""\

vista CC, �"'""':-I���
-� <'1\ ft

cus 2� 3130.00

I
\, 1,)"CR$ 33 2�() ,M y!Ji)C"ii

""�tti�
CON,TUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES

�

'�Ai;�êWE;DT ;;STI1AI cif ��
e ganhe nm DKW-VEMa& (8EtCal)

/1';3 u

ur- AUT:JMOVEL OKw·Vr I -, C'.RI
'rctatmen

lia ser" o

1. crómto � Um dormitório su �.I

� D .ómlo > Um corriuutc c t

�.� Pll..'1.110 • Uma poltrona "o

Todos da Nova Lln

n C!�'O
"
.. o

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA I

FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou à

SOFAS-CAMA

A D 12 MIL CRlUEI " '0<; 50 c DÃ o

c JUPON A ERIE ",01." E C,oI.DA (';,$ 1,500, UM'"

EM TECIDO - desde 3.660,00 mensais ou à vista

Em plástico - desde 4.780,00 mensais ou à vista % ��E��VSOC�).:O
CO\f.PRAS
A\,!"TA,OU

PAGt.f�::·,TOS
[ ... " .j ,1

A Fi-=-3C'll:l!

,.

CO> de -nassas de

ventos do
nente noe.J.

-

na tábua de ctass'rtc- çã.,

per ponto,; pertídos:
10 lugar: raarctno O·R:>·

Carlos ncnaux e oumpíco
com O p.p.

�p Iugm-: A\",'t e Ah1:

j-ante B,rro-: cr m 1 p.p.

3 lugar: Fis-uel1'en:ie. A-

mérica e Paysandú com

2 p.p.

de It.ajai PRJ'Y--.!:.vIA RODADAConto da 5(1 pág.
O aarroso aLnhou: Jai

me; M: urtcto tMnelli),
Antencr- Ferreira e csnt:

Luzinho :� Nc-Enho: Hélio.

; Mima, L'lzinho (pereu-í
,nha) e Jorgjrih l.

Arbitr�gem de JJ'!é cer

� zeaerra que teve al-

,

_.,g =rr�;sit�e�\":�o c�,het��.=
cederes a tal ponto de ser

escaco P :l!"rrdld.--, o

apitadcr. rato oue conde

namos � prot!'"tamos pú
bllcamente.

.",..,., de motor

c 3l)'1 kmz.Num jôgo equil:brado
mas que ap::receu o Mard

lia Dia", com leve predo
minância em algumas pa

tes da peleja, o Figueiren
se perdeu, por 2 x 1, para

o MarciJi.:! D-!'J.S que fez por

merecer o triunfo.
A primeira etapa termi

nou em igualdad,e no mar-

�:dOl�:o�p7e�e�<t:� �\���� T
. �

de
:::�:;�"p,n;��7��n�',<�� r Ic3mpea ) ';:; ...

finttivamente o placard em Cont. da 6"' pág, raní (3 x O), nvaí (3 *x

2 x 1.
2)}, o Paula Ramos (2 x

Em F,cr:anópoEs - Avaí

x Panneras
Em ttajet - Marcíli0

.., km.

=, (Continua)
Dí.a S x América

Em Brusque - cai-tos

Renaux x Fir:ue:ren::;e
Em J:invill� -- ca-cas x

paycandú.

i-LORES

,.,. -to-e, apareceu na Inglaterra,
1 """"0 oroposte por WiI

, nrq-reólogo b: ítârrlco.

A

() n"'nr>1r;ni'J dr Flnri8nónr>1:s ocupa a l1b� de

Santa Cnt"rinfl e pe"nenq t):'._....te «to .f'r>f).t' -n+e

fr'"!n�ej ..o. i:or'''';''ft nos si-b- ....h"nO� n.:,! ci-

dnde de F"lr!:''''ÓD'1JiS, !'-'"".-1e 1"'" '"i"1 0'1 r- -s-

mo nome e capital do Es'oB,do de S�n a Cp· nna.

, d ,s popula
.rícecos os

� u )5, C� costa

rra como em

re",
er

mes, 1"C iídos não se da
ou-ros países.O), o (\-tléLco f5 x O) e :':

nalme.àte o P2st.ll o r oste:

f2 x O). Marcou o alvípre
t., 40 gols C «orreu 13, prol"

tanto com um saldo de 27

l. tentJs.-

me- ísso no 10 til' no, dian

te do Avai, O qual. com a

p�!TJh do P: '.it'll obteve :J

titulo ce vtce-ccn P O

[ôgo 'ntc I o - F gu )

foi centra o Sã P:

quem Ve\ll u � 4:;;

A i11'18 em oue se ,,;_tUA a rld' nF' te-e "W1 ori-

gem, c'( "Te�<;n'" or'''nh>l r' ','J� t nte

prcnunc ão do Rio de T' nstro.

AME'RICA DOBRADO EM

SKUS DOMI'NIOS OLI'PICO VENCEU EM

BRUSQUE
UJn jorn� de Lon

'" carta, advertindo

.,0 antig'..lid1'\de popu
-1(' U:-'1 "s"lber pOPU-

- 10S a palavra
,ais' proprie

nto de fatos
.

es. as cerlmõ

rifões as supers-

Jogando em sua c ..·';a,

com o calor da sua torcida
o clube rubro us M?nchefi·
ter cabtrinen'it'. caiu para
o CarlOs Renau:< pela con

tage.rt de 3 x 1.

O placard de 3 x: 1· diz

bem da nlE'lhor conduta dJ

CarlJ;; Renaux que emb')

I'a não pot'.iua um9. esqu,'·
dra, que pos,a asoi!";)!' II

titulo tlu Torneia, podei'5,
lutar por um" classlflca

qã.� ))01' demal" honros::1

para a" -"uaS côres, ju,:tn'
mente neste camp,'onJto.

Em Brusque- na ctcade

de" Tecidos. o jôgo QU�

marcou !:'. nd.da inaug'.t-

1"31 tio Torne'o Luiza Me

lo, reuniu Paysandu ICc",-1

e Olimpü!Q de Blum",mnl.

Enquanto I) outl',� reprf'

iSentante de Bl'usque· \)

Carlo.s Renaux vencl3, be\ll

ao América .em. Joinvlllr,

I) clube ulvi-verde PÚ<lfl

duano, caia c\L�nte de �U"1

ta'cid� para 'o or3e gren'i
de Blumenau por 1 x O.

Esta l'odada será com

pletada na noite de ama

nhã quando jogarão em

Blumenau ,as equipes 10

Palmeiras l·ocal e Caxias

de Joinvllle.
Apó.s os resultados da

primeira rodada do Tor

neio Luiza Melo. eis coma

se apresentam o:> clubes,

Ne _ P

don!) '''11

A CLASSIF:ICAÇAO .FINAL
plra J :-l'f'u:r I lar

Tamanda!'é!): 3 x 1 e J

Guar:llli p'l" '\ x O. No jõ·
go seg-u:nte d::II-5e o únicQ

tombo do alvlprcto que fui

derrotad.J pelo Avai por

1 x O, para dCp:�!s empatar
com o Paulo. Ramas por 1

x 1, vencer o Atlético por

6 x O e empatar com oPa.,

tal por 2 x 2, 11:) turno. N:::>

returno tornou ,'1 vencer o

São paula, por 2 x O· o

Tamandaré (4'{ 1), O Gua.-

que m'

se cabosCampeão - Figueirensfl
4 pontos perdidOS

'

Vice-Campeão - Avaí. 7

30 lugar - rostal Tele·

gráfico, 8

�o lugar _ São Paulo, 11

50 lugar _ Atlético 1';

60 lugar _ Tama�[lal"é,
19

70 lugar _ Paula Ramos

20
•

8 lugar - Guarani, 26

foram r�r:'e"'r' Del

em I1hre:. f <"

e ". T o

•

c1.:l n. Se r:1. <.0

o;"

Suge.rirln d ,ta fÜI � 1'\
• 'OLK e LO·

��, signi�i""ndo respec ivamel e POVO ESA

R.

OS c"'; ""05, ; le5mn ('�;-

to ,." 'CIS d f: ua do l\'!ar,

I ti. de S l1t, C,

AoS poncos foi a me�ma sendo aceita e se

:'Ieo '1 ra. hoje quasi a�eita. A Alemanha, a Holan·

a. os paises esc81.dinavos, empregam palavras

equivai'mte VOLK-SKUJ\'DE, formada das radio

r n: ',vctivas, com o mesmo significado, acei-
, 1UO a palavra pr0po ta por THOMS, ou

s a mesma idéia_

:r.�i'
tTu'i\ ..,

CJ1"'I")<)e

Suas €'levar68S não e: coo 1"" de (,00 me) ros

de 1'11 i' "
, ori�r�ando-se no • 'rlQ gerol da-

c: ��� SI '1.

FIGUEIRENSE CAIU
DIANTE DO MARCILIO

DIAS Ccm9�nh'a Cat::r:nense de
m��i!TO PORTlAND

Assemblé:a Geral htpordinária
A <:'SQuadra do Figueil'e�

se· enfr"ntou r.o c ·tádlo

dr. Adolfo Konder a repre
.sentac;:ã·? d" M cílio Dia,;

l.êv,:u Folclore, assim grn.f'amos no Bra·

ii (oi c)nsagrada pela uso. F_1t I:mto outras

1. fomm pro-

Pelo presente ,ficam convocados os Srs. acionistas, pa

ra uma' assembléia geral extraordinária, a se realizar na

;ede social em Salsf':iro, nesta cidad8' de Itajai, as 10 horas

do dia 14 dc u(wernhro próximo vindouro e oue terá por

fim t>lm".r conhedrncuto da renúncia do ))ire�or-C()mBrdal

ü d:.!li1:vm're"l s(lh-f"! o u-rp,en"h''''''_ento da vaga respectiva,

Itnjal, 28 de OU.llhrn do 1M3.

Pela Diretoria

'lha, Sab('!' P0 mIar, não logran·
[!N.;: [I P" !!eira.Agradecimento e Missa de 7° Dia

Iveta Oltamari Dozza (e,posa), Rubia Helena e Wilson

Norton ifilhos), Vicente J. Dozza e Familia (J?aiJ, Adriano
Ültemar! e Famllb. (sôçro), NBhun GrossÍ e Familia e de

mal" memhros da famiUa do inesquecível WILSON" DOZl':A,

arr:tdeeern aos amigos e vizinhos e de modo especial age·

t'ê1'lc1a e demais funcionários do Banco do Estado do Rio

Grande do Sul (" Radias Amadorf',s desta Capital, pela co

laboraçfto. ...emprest.a.da no doloroso transe por que pas

saram.

Outrossim convidam a todos a assistirem a missa de

7' dia qU8'mandnm celebrar em in ençi!o a súããlrii.a no di

?do �orronte quinta-feira, :'!s..s horas na igreja do Colé· d!i'\t.. i I !lo

;.,��t!l'ril><>n,,:.
' VENDA DF T 0T�S COM FA<;"" ADE 1'1 PAGA

. ���n:l?ar�,eJ'fm1 fi este �to de fp. 'C'ristã anil"-- MENTO .. ..

. (;lyaIU a��ll..L'�llll� �,,::, '� 4i!.�,2;";'_�..' ; � L.l�Orm�'I<õ('�.ua�o 13nm 31 s.p. :'{}',�
�. ,,'....

' i<. �;..
'.>

." ') o tOI

'r,,;� d 5 e t, 1, 11<10 tom

, 11,) 'euso gec 'I do que. a a:;sinala-

. Os lidos esnogrJf.· os semple tive-
.

lO d cnttura do ho-

de e dS esnó-

'"

jvaDiretor.gerente
7(11/63ldr� Antônio Prado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Com a presença do Go
vernador do Estado, Auto

ridades ilustres e escritores
do Rio de Janeiro. São Pau

lo e Santa Catarina, será
Instalue'n a JI'. Feira do Li

vro da Capital, urgunízada
sob a rcsponsabuidaue ;,la

Câmara Júmnr de Flariam;

polis, hoje, as 17,30 horas,
na Praça XV.

20% SEItÁ O DESCONTO
NAS VENI).Il.S

Será de 20% o desconto
minimo que deverá ser con

cedido nas vendas pelas Jj
vrartas e editoras partici
pantes, o que ensejará a

todos a Iacilldade de aqui-

sição de livros por preços
mais ucesstveís.

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

LIVRARIAS E EDITORAS
PARTICIPANTES

ii EsrADO
� O MAIS ANHIõO JlIAilO DE: SANTA CATABllfA.... •

Florianópolis, (Terça.Feira), :; de Novcmbro de 19(i:�

Vai representa Santa Catarina
na final da Voz de Ouro

DILSON'LIl)'O, vencedor do concurso "Voz de Ouro ABC"

Realizou-se dom.nrto uI

timo, no audttór.o ria Ri

dio Guarujú. a Final Es
tadual do Concurso "A
VOZ DE OURO ABC", com
a participação dos seguin
tes sínalístas: wnmar II
vetra FillbJ. Noem.a Sou

za, eueete Agostinho. Jo�
sé Santos, nnscn r.tnc. Be
nedita França Pereira

e que havla Interpreta
do rnagntücamente. a ba

lada de E(l"')n Bargea "Eu

não tenho nara onde ir.

Recebido catorc-samcnte

pela platél a. Ddsun Línc

agradeceu o IlncenO\'") de

todos. repetlndn então J

número que Q consagrou a

���rl�!. OUROr SanT,3

A comíssão [ulgador a e.i�

teve as-Im consnteica:

Acy Cabr-al 'reíve, Dlre
tor arusuco da Rad�0

GUllruiá; srantsta Altair
oessetan: Walter Souza,
representante tocar Q:.t

RGE. Ingo Erlg, Repre
sentunte do comércio es

peclaltzado em gt-avacões
musicats e Marie Ignácio
Coelho. rrscotecárto Pro�

gramador da Gu rrujá.
Dllson L'n0 deverá via

jar no próximo dia 21 .• 1

fim de pal·t:clpar no d'a

30. da Grande Final em

São Paulo.

Foram convidadas pai,'

participarem da Feira, num
total de 41 convites expc

didos, além das locais, Ii
vrarias e editoras de Pêrto

Alegre, Curitiba, São Paulo
e Rio, conforme nos infor

mou o junior Angelo Bez,
das quais podemos destacar,
entre as mais importantes,
Livrarias José Olympio,
Globo, Freitas Bastos, Fran
cisco Alves, e LeDo Brasilei

ro, bem como as Editôras
do Autor, Melhoramentos,
Saraiva, Lep. Ainda nos des
tacou aquele junior, esta
rem ji confirmadas as pre
senças das Livrarias Re

eord, Atlas e Acadêmica,
desta Capital, e das Livra

rias Globo de Porto Alegre
e A�ir de São Paulo, para
as fluais já foi eretuado

sorftoio de suas resnecuvas
barracas em recente reu

nião, sendo que, será aguar
dado o pronunciamento das

demais.

ESCRITORES CONVI -

DADOS

Foi o Presidente da Co�
missão, Junior Antonio Qui
ri no dos Santos, que nos

ôuu a grata notícia de que
deverão estar aqui em Fio-

rtanôpolis, para dar maior
hrilhantismo à Feira, rena,omados escritores brasilei-
ros, quando então serão oro

gnuiaadas as tão conhecidas
e interessantes Noites de
Autógraff'S, juntamente com

os escritores Catartncnses.
Desta Capital serão convi
dados todos os nossos eo

nhecides escritores, o que
-teverã assegurar plenozana.bar Uma. Ma-Ia nn

ton:a Fraga: ... Lourival
caetano. -----------------

cesso a Feira.

A� final do programa. :1,.
comissão julgadora deci
diu conferir o titulo de :{\
VOZ DE üJRO ABC de

Santa Catarina. au jovem
DILSON LINO, represen
tante da cidade de Lagt:s

lira Tem Nova Diretoria
o Lira 'ránta Clube elo

gcu 9. nova Diretoria que
regerá os dest.nos da ira

díctonal socteoace no pc
nodo de 1963 a 1!J65 e que
ficou as-slm constituida:

Centro ACi5êmico XI de FevErei�'o:
Manifesto ao Povo

O Cent.ro Acadêmico XI
de Fevereiro. distribuiu on

tem. a seguinte nota:

Os estudantes da Faculda
de de Direito da Universi
dade de Santa Catarina, dis·

postos a lutar contra todos
os abusos e meios de opres
são ao povo, vêm, u(.ravós

r
do CAXIF:
I - Tornar público o mo·

vimento que encet.a. obje·
tivando por côbro a ação
::legal das Empresas de

Transportes Coletivo de FlO

rianópolis que, usando de
má fé, não fazem a devolu
ção do troco a que têm di·

reito os senhores passagei·

ÚUOROSO 1
80 C�tE ZITO

ros.

11 - Repelir o procedi·
mento das referidas empre
sas que, insaciáveis, não só
se valem de tais artimanhas
a fim de preparar clima

psiCOlógiCO propicio a um

maior aumento tarifário,
B\":ostumando o cidadão a

1 'lt:ar além do preço esta

belecido, como também ini

ciam o cobrador na suja
arte de explorar o povo.
III - Exortar -o floriano·

politano a não descer do
ônibus sem exigir seu irõ

co, combatendo. as sim,
àqueles que o espoliam e

não permltindo que seu DI
REITO seja pisoteado.
IV - Apresentar como

solução viável para por
fim a essa irregularidade, a

Presidente: - Antonio
P. Apostolo; 1. vtce-prest
dente: - Dr. Ary P. OlI
veira; 2. vtce-Presidente:
Darcy Goulart· 3. Vlce
Presidente: O :nl Bal'bato;
Se�r."tário Opral: wàl

dir Miranda Sémtcs; Se
Cl'ctário: J(.;áo Jose Ma

chado; 1. Tp""';ueiro: Wal
dir VeJ.cso cJa Silva; 2. re
�<;oul'eiro: Icomonus Athe
rino; Diretor de Sêde:
Luiz Garlos Pe..�ôa Bra.sil;
Diretor Social: Othon

d'Era Cals de Abreu; Di-

instituição de vales com

valor circuh'livo em tôda a

cicladtl, a (�xcmpl0 de cen- retor Auxiliar: Aquiles
tros maiores, como Porto Santrs; D:retor E;:p0rtiVI):
Alegre e São Paulo. Hamilton Platt; Oradot:
V - Reitemr sua posição Dl'. J.oao David Ferreira

contra qualquer manobra Lima; Rlações Públicas:
aumentista dos senhores do- Antunes Severo.
nos das Empresas de Trans- _

portes de Passageiros de

FlorianópOlis II nJcrta·los de

que. juntamente com o Cen_

JJ
tro Acadêmico de Ciências
Económicas e outras pos-
síveis adesões, eslarão vigio
lantes e. com armas para a

luta.
Florianópolis, 4 de novem

bro de 1963

Eduardo I ..uiz l\1ussi
Presidente

Luiz Alexandre Muller
Secrelârio Geral

Dr. Ernani Farias
em Fpolis

Tratando de assuntos de
interêsse para a sua Co
marca, estêve em Florianó·

polis o Dr. Ernani Farias,
Promotor PUblico de Por
to União.

II" Feira do Livro Concurso de redação
o Deyartamento d·e Cul� cio. o regulamento será e a seguinte: Pericles

tura da Secretaria de Edu- distribuldo a:>s diversJs Prade, Othon da Gama
caçã.� prestigia a lIa. Fei colegios. A coml..:;são e3co_ L:lbo d'Eça e Silgeira. Len�
ra do L:vro, organlzad; lhida Dara t) julgamento zi.
pela Câmara Júnior de

FlorianópOlls, promoven_ --------_-------
do um CONCURSO DE

REDAÇAO, a respeito jo

tema "PARA PROGREDIR
•

Ê NECESSÁRIO LER. Hc. �

verá prêmiOS para primei�
I'a e segunda colocação
para o nível de l0 e 2° cl_

Prefeito Fornero!li nesta Capital
Enconb'a-sc nesla capi_ Segundo informações co�

tal, acompanhado de S'la lhldas por êste perIodico
esposa, o Sr. Vitória Fo,_ o i1us�re homem public�
nerolll, ativo prcfelto jo ef,tá tratando de negócivs
municípL1l de Rio do Sul. relativcs à sua comuna.

o jornalista i",I,\�f)U a um )JrcstigioslI Jidcr udenista sr

., candidat(l II ,I.:''1v.·rnH,(lm· do E'!italto, Jan(lado em .J.,invillc,
era o mes\n.) dr. Bcmh!f Que, aflui na Capital. 011111 lIan·

(juetr nC\. Queréncla. havia defendido a LIBEItAL DEMo..

CRACIA.

Dr. Guilherme Renaux:
NATALlCIO

Transcorreu, a 2 do cor

rente, o nalalIclo do dr.
Guilherme Renaux, figura
da mais alta projeção no

cenário das classep produ.
toras e da sociedade de
Santa Catarina.
Capitão de indústrias dos

mai!':; autên�jcos. O aniversa
riante, à testa das organi
Zilções cujo nOme é orb'U'
lhosa "trade marck" em

Operação
Salvamento

nosso Estado e no país, tem
sabido com ti-rocínio, capa·
cidade é alta dose de espi
rito humano. desenvolver o

extraordinário patrimônio
material e social implanta·
do por seu ilustre progeni·
tor, o saudoso eõnsul Caro
los RenaUK.

Exemplo de retidão, per·
sonalidade que se distingue
t.anto nos círculos mais hu
mildes como ent.re os da

Presiden'te da Assembléia
Proposta Orçamentaria

COLABORAÇÃO DOS óR
GAOS GOVEltNAMENTAIS

Com a palavra o Junior
Antonio Quirino dos Santos,
que destacou' a efetiva e

decidida colaboração dos

6rgãos do gcvêrne, o que
tem incentivado e apoiado
muito, a Comissão, para a

realização da "I' Feira do

Livro".
Foram de grande valia,

nos adiantou ainda o Secre
tário da Comis.são, no se

tor de publicidade c divul
gação, a colaboração do Se
cretário do Interior e Justi

ça, Dr. Mario Tavares da

Cunha Mello, através da

Imprensa Oficial do Estado,
bem eornn do Banco de De

senvolvimento do Estado,
na pessoa de seu Prestden

te, Dr. Alcides Abreu, sendo

que, o Gabinete de Rela

ções Públicas do Palácio do

Govêrno, por seu Chefe Dr.

Fúlvio Luiz Vieira e a se

cretaria de Educação, re

presentada pelo sr. Secre

tário, Prof. Elpídio Barbo

sa e Dna. ·Emilia Simas Pe

reira, dinâmica Diretora de

Cultura, com o seu 'auxítto
imprescindível, proporcio
naram à Comissão a PDS-

e a

RIO, 4 (OE) - A comis
são parlamentar de inqué
rito que investiga irregula
ridades no combate ao con·

trabando, vai se reunir ho
je no Palácio Tiradentes. O

primeiro depoimento, será
feito pelo CeI. Francisco

Saraiva, chefe do serviço
de repressão ao contraban·
do na Guanabara.

�nai�r�r6��:er::ie�����: aoE:��:i1n:��i���:, :a;:� --------
tem sabido ampliar, sem o sldente da Casa observ,):l Congressodesejar. sua individualidade haver slrio apenas o reprp·

�nrl;�����õe�Ui�u:J��ml��: ��:aanr� �e6��:�e��:mp:r:� Médico
PAINHTI: (AIl'manhu Fede- tra.]I. direção da Federação c$tudo mais detalhado e, BUENOS AIRES, 4 (OE)

���;�a4 ��a�ia.7ei�st�r�p���: ���ia�nd��tr���úst��a s:rvi�� ::;O��:and:as��S:jOpre��êJ��J� ; ::is:�ial�!��ic�;a:k:IS ��
ção "Salvam{mlo" dos 11 Serviço Nacional de Apren- autorI1.ou. após a Hora do

'iro.' (jun n· diz8.Jrem:.iJldustti
\
ve imo Ex�l�

(.'QnL .. l� .1illl.'rr"fldo", nn nl� prinlinflo.'tfllrit, �
1\. com A !)J'l)))h1iil.o. fi ft es 'g{'nt'J

nn "�.f,?1.:td('''. Os 11 S')bW"l sc"'" 1'!llc!!1l.s dC"�I,, loria. o da MhsíIJ. esdfl.rc(;e�que n1l.:J

ventes. encontram-se em cunho de uma sa�a' e hu· poderial!t'levar em-'ú�nta I)

·pr!;teilnf .. rllndl,'.·Oi)S h..wlot. ,;nfln[\,41'11<1I.;.taÇJ!I.J':-:r� ,� CIl;�tl" ••W _'" �..., .....

, .�''',....... "·'.tcciNl,,,"',rii.7, ii' ""IlL"_;'!-;;-,&_'��::::::=':�:':'iii:.:= iiíiii "�_"l.:� .. ;,:.í.O:.1"' 'it-��lfii." • �,.., �

Numa das últimas
sões do legislativo, por
ocasião da apreciaçâo da

Proposta Orçamentária, o

deputado Ivo Silveira, pre

sidente da Mesa, ao rere

rir-se a questão de ordem
levantada pelo deputado
:o.:vilaslo Caon, disse inicial

monte que a lei em ques
tão é regulada por um ca

pít\ll� especial de Regímen
to Interno da. Assembléia,
Oll"(' explica que a. mesma,

:lpó<; recebida pela Casa, de
VIJ.,ir à publicação. No dia

L· l «iato que der entrada

na Assembléia os avulsos,
pur:rlanecerá sobre a Mesa,
l,cJ� espaço de 4 dias, para
1 ecebimento de emendas e,

no fjnal, receberá discussão

gtvr.al em duas sessões.

A QUESTAO DOS AVULSOS

Continuando, mencionou o

sr. Ivo Silveira que, tão

logo o Orçamento veio li.

Casa, fê-lo baixar à. Comis
são de Finanças e ali, apôs

�:���r r�!:�:�:' ��(;mrr;!:�:
sa Oficial para publicação.
A interpelação Ide parlamen
tares, sObre o andamento
da publicação, entendelHe
com a IOE sendo informa-

*do de que os avulsos já
estavam prontos, porêm ve·

rificou que o número não
era suficientes de·vez que
continham apenas uma. sín
tese do Orçamento. Aten
tendo a nova solicitação
dos parlamentares. o sr.

Ivo Silveira. entendeu-se no

vamente com a IOE, sendo
informado de que aquele
organismo enviaria à. Casa
o!'- avulsos que estavam scn

do impressos, o que real
mente sucedeu após três
dias.

Distribuidos os documen·

tos, a Presidência incluiu a

matéria na Ordem do Dia, e

respondendo questões de

órdem suscitadas por depu
tados, proaJ.rou dar os mais

amplos esclarecimentos sôo
bre o processo da votação.
dilatatando para mais um

dia o prazo para apresenta
ç;"o de emendas, incluindo
s,.. no prazo tres dias de

(pase feriado.

ESTUDO DA PROPOSTA

ORÇAMENTARlA·

sibilidade de trazer a esta

Capital escritores e editores
de outros Estados.

AMANHA: LANÇAMENTO

Amanhã, dia 6 de novem

bro, na barraca dos auteres

catarinenses, será lançado
um volume de poemas de

Péricles Prade, intitulado
"�STE INTERIOR DE SER.
PENTES ALEGRES". Na

oportunidade haverá Noite
de Autógrafos.

CONCURSOS E OUTRAS
PROMOÇOES

A fim de prestigiar a II".

Feira/ a Diretoria de Cultu-

Dr. Antonio
Miroski

Após o gozo de rértaa !.I.)

gu1Bmentares reassumio
ontem as I eã-vadas run

ções de Diretor de nepar
tamento de Finança-s da

Reitoria da trntversídeuc
de Santa Catarina IÜ Dê,
Antônio Miroski.
ra da Secretaria de Educa
ção organizou um concurso

que deixou de publicar exa

tamente a parte de maior

importância do Orçamento,
e isto talvez se devesse ao

fato de não estar a par do

mecanismo. da Casa. Toda

via, como presidente" já
decidira encerrar na sessão
uo 29 de outubro último o

prazo para recebimento de

emendas, abrindo a 30 a dts
cussão da Proposta, facili
tando o máximo possível
aos deput::!':l.ns I) manuseio
dos avulsús' não !mblicados.
Aludiu.. ú sr. Ivo Silvl'lira.

na oportunidade. à consul
ta do sr. Ivilasio Caon só
bre se 11 Presidência ir!.'l
mandar ;r.lprimir novamen

te os anexc� que não to·
ram impressos. A resposta
que proferi:;. era que, pri·
meiramer.le não acredita·
va tiv���. fi oposição inte·
resse em prejudicar avo·

tação da lei e, depois, nãv
havia mais tempo para no·

��sta P:b���:�ãOiatIJ���f�,r:�
apreciação do Orça�entb
!, :qiF-;e também que o sr.

EVllaslo Caon não levanta·
ra a Questão de Ordem co

mo crítica à Presidência;
fundamentara·a no sentido
:le que o legislativo, através
do plenário, se assim enten·
desse a Presidência, ratifi
casse o anteriormente deci
dido, e esta, tendo faculda
eles regimentais para decio
dir soberanamente SÕbre,
Questões de Ordem, tem
transferido ao plenário, às
bancadas e as lideranças,
buscando soluções comum;,
harmoniosas e altamenl·e
democniticas.

PLENÁRIO RATIFICA

o deputado Ivo Silveira,
ato contínuo, submeteu à

apreciação da Casa consid,,-

Contrabando
em fóco

de redação, a ser realizado
entre colegiais do to e 2" cio
elo da capital, a respeito do

tema "I'AltA PROGREDIR

Ii: NECESSÁRIO LER", ofe

recendo prêmios excelentes.
Além disto, seeun.lo apuru

mos lmvcrá 11m "CONCUR

SO "AltA MELHOR CAPA

E ILUSTUAÇAO" de livros
de autores catarinenses. mês.

Associacão Coral de
A Assoclaçii� Coro I de

Florianópolis, estará

apresentando em nosso

Teatro nos prõx.rnos õ.as

8 9 e la do corrl·nte· soe

a' regêncl,a do Maestro Al

do Krteger.
Estão Incluídas nesta Ga

Récita Oficiai. números es-

Florianópolis
colhidos conforme o agl"9,
do da culta platéia florla_
nopoütana- ouc sempre
tem pre-.';till:lad:> Iniciativas
dêesse jaez.
Os lngresccs já se en

contram a venda na Ca.oa
Andrada.

"O ESTADO" entrevista o

Embaixador dos E,U.A.
Regres!iou ontem do Rio

de Janeiro o Acadêmico

\EDSON NELSO� UBALDO

após ter par-ttcípadu de

um seminário promovido
pela Embaixada America

na, que teve lugar no dia

1.0 próximo passado.

O jovem catartnensc foi
recebido na residência do
Embaixador- tendo janta
do com S. Excia, que na

cpcrtuncace lhe conca
deu uma entrevista. a qual
será publicada com exctu
si-vidade Dor êste Jornal.

rasse a mesma em condi

cões de ser discutida, naque
la sessão, a Proposta Orça-

Em Erval D'Ocste, no bairro Santo Antônio, foi construida
OUTRA DAS l\UL (foto)

Ex Presldente Wenceslau Braz
i e�lá melhor

BELO HORIZON'f�, 4 caução, porem, continy,am
��!�a�o J�aes�:iseto::��ent� �:o:�!��s a::�;�Si��S,h��i;'
ex·Presidente Venceslau para visitas ati ex-presiden
Braz. Por medida de pre- te, seus parentes mais pró-

ximos.

Ari Barroso e Zé Trindade
estão passando bem

RIO, 20 (OE) - O cómi- da Casa de Saúde São José.
co- Zé Trindade e o produ
tor Aluisio de Carvalho que
sofreram acidente automo

bilistlco, estão passando

Tambem o compositor ATi

Barroso, internado naquele
estabelecimento, continua

apresentando sensiveis
lhoras ..bem, segundo informação

Segunçio um recortEI da LUX, o ilustre senador Iri·
.!leu Bornhausen, papeando em Brasília, informou a

imprensa da vitória da DDN, em Santa. Catarina, nas

eleições do dia 6.
'

Os númeroS que citou, apenas das votações do PSD
e da UVN, jâ ultrapassaram o tot.al de eleitores votan·
tes ..

xx xx xx

Para chegar à vitÓria udenista. o nobre senador
usou apenas as quatro operações: dividiu e S\lbtralU os

votos adversáriGS e somou e multiplicou os da. UDN
com os dos demais partidos.

xx xx xx

Nt> eleição, nos seus resultados, e como futebol:
PorLuguêsa - 1 e Batafogo - o. O que vale. depois. é

que o tri muda de rumo: trituração, tricô, trIncado,
trincho, tristeza, triz ..
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