
o Congresso Nacional, ontem, reunido'oélegeu com 36tvofos õ.GaL Humberfoiôe Alençar Castelo Branco novo presldente do Brasil e como vice-presiden
.

te, com ,156 .. votos··o dellilrdo JoséMaria Alkimim.
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'" dia 12 de abril de 1964
_

, ,F�'���� fria: Negativo; Pressão atmosférica média:
, '�

'_- ,1020,3_ milibarês; .Temperatufá' média: 24.3° Centígra-
. ". "deis; Umidade relativa média: 82.1%; Pluviosidader

� 25 mms: Nega:t�vo·_;_ 12�5 m,pls: Negatívô - Cumulus,
stratus, 'nevoeíro cumular CQJ;l1 chuvás .esparsas _!_

Tempoc.médio: Estavel.
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)
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o 'MAIS' ANTIGO DIABIO.· �E SANTA' CAT/1RnfA

t
,

�
.

FLORIANÓPOLIS, (DOMINGO), '12 DE ABRIL ;DE 1964 EDIÇÃO DE HOJE

'.'

o Supremo Comando Revoluçionario :D."ciéliu:
.

. . .' '.' '" ' .

�Cassar Mandatos de Par,Jan1entares,
,

I r
;

Amauri Silva, PTB do ros, Barreto, P'I'B Pernam- � PSD Guanabara; Ma)Ç da rais; Plínio Arruda Sam- ,. PTB Rio'c Grande. do Sul; . CESSAÇÃO DE
,

paramí.;.· Alrníno Afonso, buco; Fernando Santana, i Costa Santos, PSD Guana- paio, PDC São Paulo; Rogê
:
Temperaní

'

Pereira PTB .Rio DIREITOS POLíTICOS
PTB Amazonas: Neiva Mo- .PSD Bahía: João' Dótia,;: bara; Sérgi0;l Magalhães;' Ferreira, PS;S São Nulo;

.

Gra,nde do Sul; Salvador Lo-. Decidiu ainda, o Goman-
.

reira, PSD Maranhão; Fer- PDC Bahia; Mário Lima, PSp·r PT� Guanabara: Leonel Brí- Paulo
. de Tarso, PDC São 's!):!i!O, PTB SãÇ> Pauli) e Gili do Revolucionário cassar

ro Costa, UDN> Para; Silvio Bahia;' . Bocaíuva c�nha,', zola, PTB. qi.iànabara; Jose Paulo; Moisés Lupion, PSD berto Mestrínho, 'PTE Ter- por dez (Iü). anos, os 'direi-

Braga, �SP Pará; Adail IpTB Guanabara' Demísto- � Aparecido, UDN Minas Gk. Paraná; Paulo Mincaroni, rttóríó. de Rondônia. tos políticos de 58 pessoas.,

Barreto, PTB Ceará; Abelar- eles Batista,'PS; Rio; pai:;---"

·a-.,1"'-0-I,.·N-S--l,'.1 T ,O' C':;"" ·1 O, N a L
do. Jurema, PSD Paraíba: "va Muniz, PTB Ouanabara: r

_

•

Artur Lima Cavalcanti, PTB Pereira Nunes, 'PSP G.uana·,:
Pernambuco: Francisco Ju- bara: Benedito CerqueÍlra,,,
lião,' 'pSB Pernambuco: Val- PTB Guanabara; Eldí Du-."

-.' ,

.demar Alves, PSP Pernam- tra, PTB Guanabara;: Antô�1 E
..

d 1
- ·t··' :gens.' proporcíonaís ao tem-

,... Pelóoíd Silveí
. .

G
.

F'Ih PTB Gua
m. no.me a revo uçao VI orlOsa' e

,
UJ· .

",uco;. e OpI as
. ) veira .: su- mo areia 1·9, .' .,' . po de serviço, '. postos em

plente de Pernambuco; Bar- nabara; Maiêo' 'Antônio, intuito de consolidar a sua vitória, de manei- "

disponibilidade,. aposenta.
ra a assegurar a realização dos seus objetivos dos, t,iahsfé'ridos para are·

. .' '. . serva . ou reformados por de
e garantir ae País um' govêrno capaz de a- ereto do Presidente da Re.

tender aos anseios do povo brasileiro, o' Co
mando Surpremo da 'Revolução: representa-.
do pelos Comandantes em Chefe" do Exérci
to, da Marinha e da Aeronáutica', resolv;e ,,;

ditar o seguinte Ato Iristitucional.

. Ce lso regressa da Guanabara.
�. .,'

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

"Nome ;de' Castelo ranco .. repre-
( r-

S".en·t. 'a' p',I.··e'"'n' a'" g... ;;ren.'t I- a.·
.:

� I, a ���S�iO:UiÇãOS��. l��n�d�: �� �������:� �:c���a�n;���
\.ii Constituições ..estaduais e je.tós·de·lei sôbre qualquer

,

' re�pectivas eme�das com matéria, .os quais deverão Par,ágr,afo 2n FicaIlf
·atu.al situação' do pàí'i. 'em companhl11 do Govej'n��'

(

as' modificaç6és' con�tantes ser apreciados· dentro de ,3Q. sujeitos, klS mesmaS' �,' san·
Como. se sabe, 0. &0\ ema·

.
c1o!'�J'!ey. .�raglt, em avião d\;:>. aêste AtQ:

.

"

_. _'" ""., ··dltets; a côntar Mí' 'seU:�réce. çõe� 'os' servidores .mumCl·
dor catar:inensé

.

viajoU �O'· go,v�rú,ó.. dq';J?aran�, �á: ,,ifn�;;��;i1'::A1'(2, 't:� �. 'eleição'" ao' bimentp·· ria
.

C'âí:nara< ,�os plüi: !'l'esfe c!:l.,so, ·a sanção
nio: "mi qU;?J:ta�feir!1� a

..•.J.·.a.tarnen,t.e �',c:.:trt;Jlbu '. �'.c.q.�.�;' ijr��\delf� {e�..q:� Mi!'.el.l/l)'si., pep�:tadQs �� .de>- ig�al;' Pta,zo�- .,e��e�i!ta no" p�'rágl'afo prF'
'� .t.�ç��,,,:s.0pf,.q,, ''''��:�. �Ra!l�ê��i.f��,nfe '�AiR,�p.ú�lJf:�,.�,QUljÓS • ;IilQ �en�cio' !!ed�ral;" dca�o'- ; 1i11eirzyil�'he ,se.fá Jl.-plica;Wt,r..por

. )VrazzI}h, falando em segil1" rp.'lndatos ·t1)rml�al"aO elt'''31 ,contrano; serao tldos CQIDO deQreto""W.;h Gover:nador: do
. dá com o :General Castelo

.

,de. janeirQ de 1966; será rea· aprov.ados.;
.

.

Éstado, mediante proposta
BranCO e' .COll1 o líd�T do lizada l'lela maioria absolu· Parágrafo' único) O: do, Prefeito Munlçipal; P,arágrafr) único) - Em·

'PSp n'l :Câmara. Federal;,' t� dos membros do Con· Presidente da República, se
I possado o Presidente da Re-

gUBS. Manteve ainda impor· gres,so N�Cional, q.erI�ro de jul&ar urgente. a medida,
.

Parágrafô 3:') -' Do ato publicá, êste, por ipdicação
Deputado Martins Rodri· dois dias,' a contar dêste poderá sollcit'lt que' a apre� que 'atingir, s�rvido.r ·esta· do Cqnselho' de Segurança
tántes ,encontros com ,gover· Ato, em sessão' pública e· ciação do projeto se Ja.ça 'l'dUfil o� ,municipal vita.lício, Naéional, dentro de sessen·

nadores dE) vários Estados votação nominal; em 30 dias, em s-esl>ão ·eo�.· câb.�fá recursQ p'ara o Pre· tâ dias, poderá praticar os

que se encontnivain tam· 'Parágrafo 1.") _:_ S.e não junto do Congr�sso NacÍo. sidBIlte 'da Repúpl�ca. atos previstos· neste artigo.
bém na Guanabara. fôr obtido "quorum": ft.'1 nàl, na forma prevista .neste Parágrafo' 4:.")

. .,.;,.. O ·con· Art. 11.°) -, O presente
4!fII Na c.apital catauinense, primeira votação, 'outra ses. artigo;' -trale' jurisdicional dêstes atQ vigorará desde a sua

horas apó�· sua chegada, de-. são h'averá -no·mesmo dia, Art. 5'.°) _.Gaberá priva. ,�tos' "'ümitar·se:á ..ao . exa· ,.data até 31 de janeiro de.

claro�: \
.

sendo considerado eleito o. ·tivamente. ao Presidente da. me" de' fQrmàlid�des extrín.. /1966, revogad<ts as disposi·
.

"Re!Fesso 'satisfeitó e que ,obtiver maIoria sim· 'República. á iniciativa dos'" sêcas,. vedadª I
,ii apreciação rifles em ·contrário.

-

Rio d�

tranquilo, poi�, dos contac·
.

pIes de votos; . no caso de piojétos.de·!€!i que ,criem' ou dos. fatos' ,que. o� motivaram, Janeiro, 9 de abril de 1964,.

tos que mantive Com 9S' suo empate, proceder·se·á' nova aUIr:entem a despesa públi.· berí]. como da' sua c·onve· Assinado: General de Exér·

periores círculos' civis e mi· "votação, até que um dos ca; não serão atlmitjdos a .niencÍil ou opdrtunidade, cito Arthur da Obsta e Sil-

'lit'ctres, adquiriu a.�egúran. candidatos 'obtenha ;eSsa ês�eS"proj�tos.·em q\lalquer
-

Ar:t.,8;oL� Os: inqueritos' "a �' Ten.ent�·BrigadeiÍ'ci
ça de qt,e .'1 nação, uma vez 'maioria; ;. das' 9asas do çongressQ. Na' e ·prQcp.ssos visando a 'apu· Francisço 'de "As�is Correia
livre da infiltIlacão' cÓmu· P.'1rágrafo 2.°) - Para a cional emendas que .atimeri.. .ração da

;�.

IPsponsabilÚiade de 'Meilo. � Vice·Almirante
.

. pista (quê lhe' a�eaça.va· os 'eléição: reguladado por êste ' tem' a 'despesa. propost�' pe· ,pela' prátic'1 de crime contra, Augusto Hermann Radema

destinos, será vigorosameh· artigo não haverá inelegi'oi· lo Presidente da. República; . o Estado ou seu patrimô·, ker ·Grunewald".

te encaminha/da ao traba· lidade; Art. 6.") - O Presidente
lho restaumdor da sua eco· Art. 3."). - P Presidente 'da República; em qualquer'
dOlnia e à reconquista da da .República poderá reme- do� casos· previst0s ná Cons-

..:'
, .

I>ua influência no plano in· ter ao Congresso Nacional tituição, ,poderá",decretar o cNot'l'cl'a's�' da' Se···c·r'e·faria da Agriculturaternacionar, mormente. no projetos' de emenda. da' estado de sítio ou prorrogá· .

ctmtinente americano". Constituição; lo, pelo má'xi�o: de.: 30 dias;' � No expedi!)nte do dia 8

Referindo·se à eleição do,' parágrafo; único) Os o seu atq ,selá ""subuletido \ d� corrente 'mês, o. dr. Luiz
.

General Castelo Branco à proj�tos de emenda consti· ao Congressó Nacional, Gabriel, Secretário da Agri·
Presidêncià da República, tucional enyiados pelo Pre· acompanhadO de justifica· cultura,. atendeu em seu Ga·

disse ° Sr., Celso Ramos: sidente da República serão ção, dentro de -48 horas. binete· as seguintes peso
"Para·a vontade do Bra· ,'1p.reciados em reunião dó Art. 7,°) _: FicalIl slls·pen· 'sôas:

sil, nesse· s�ntido, o nome. Copgresso Nacional, dentro sas, por seis meses, as ga· Dr. Renato' Ramos da Silo,

do, General Castelo Branco, de 30 dias, a contar (\o,seu rantias constitucionais ou va,' 'que manteve demorada
eminente soldado e cidadão re�ebim!'rlto, em duas ses· legais de vitaliCIedade e es· entrevista e ouviu' do sr,

que as- fôrças. políticas, de s�es, com intervalo mínimo tabilidade; l?ecretário da Agricultura,
modo eons"tgrador, indicam de.lO dias, e serão conside· Parágrafo 1.0,) -:-:- MedÜin- como, vão sêndo desenvolvi·

para a Presidência da Re' .;tados aprovados quando pb- te investigação sumária, no dos os projétos esp.ecíficos,·
pública, representa: mais tiverem, em ambas as vot'l' prazo fixado neste artigo,' 'Vitorino Steler, 'Vereador de C" f I: Z' '" li O

.

NA () 1
que esperanças:' ·representa. ções, a maioria absoll,lta dos os titular!)s destas garan· São Pedro' de Alcântara e' Il .1. i j\ '

..

I
,

.

plena garantia".
.

membros das dl,las Casas tias poderão ser demitidos· Páulino 'KlassÉm, que tra- C 4 li E '!: í '!' O !' )
Finaliumdo suas declara: do Congresso: • ou dispensados, ou ainda, taram de matérià referente . ,
.' ........"t_.. ..

'

....... '"..
, "(CQnt, na últ, pág,) Art. 4.°) O Presidente com vencimentos e vanta· . ao desenvolvimento agro-

I
f sonalismQs, De restQ, a pró-

�

�.
�

,

.

tu�
J

,

.n d
GQiás, compradas em lQtes A devassa em 'tôrno dês· I'TITO CÃRVALiJO pria repn;ssão policial 'nun- '.

{J."(2:'
.. ,

"C"
..

�'
-- .

�"
..
'(l'n·.e".',a Clt'a' '.' .po: te,sta� de ferrQ _e com a SeS latifúndios nãQ deixará,

ca cvisQu:
. considerações in· ,e.� .

.

,,' '." .' '. '.'" J' �

.

.adJudicação convertidas num PQr certo, de ser iústaunt-

Nãp' há e�'itr�nhar as prQ- dividual{'l, �as. àqueles' .

que �
f' ;

, t '" ,�
'imenso. e riquíssimQ laÚ- da: E, cQmprovada a irregu-

vidências 'drásticas' qlui vem se Aivelaram no crime,' 'AI· l -f" fúndio.' "

> laridade, . impQr·se·á
.

o con.

exécutandQ o gQvêruQ revoo .ca�ç�m, assim, .os CQman- um merQ 'episódiQ transi�ó- . éCQnômicà,'> é�H»� justa !' dis- gos dQ 'peito .ou CQmpar� racão da imensa fQl'tuna '0 caudÚho' deposto nãQ fisCQ� Emborl,\ repug'n!! a

InciQnáriQ,
.

Impunlla-se
.

es-' dos· 'i:Ie' limpeza e desintoxi,' �iQ, 'para recair,mós nQS ve-' tr.buição.
i de ),"ecursos J im·, sas,' de, régiQs' presentes de' 'Q1Je 'reuniu a relâmpago, "satisfez, ao assumir �. Pre. tal'efa, PQr se relacionar.

vur�ar t�dos .

os fleimões. caç�Q,
.

aos que, c1imprQva:: IhQS costumes
.'

malsinadoS, pulsionadores, são, entre ou- mijhões 'de ,cJ'u7':eiros, Essa" irregando contra o latifú�' sidência da República, a de- com a pOdridão reinânte'
que exauriam o .Qrganismcida-mente, atentaram icontra nQ comodisino político PIT- tras, etapas' a. se' cumpri· a reforma agrária que que· dio, ao mesmo tempo que I

-

b" . 'é 'I. '. , li' f' 't'
.

.

d
. -

..
-

d r·l'am. ob'rl'gar-nos' a engull'.r se., tO'rnava' o· mal'or dos. la"-'
c araça() o rlgatoria de seus at

pouco,.a
ReVQluçãQ não

nacl·"'nal. E essa t.arefa na-o a' 'c.o·'nstl'tu.l'.ça-o, .

'contra 'as' mor o, nas.' pra Icas ran-, rem'-e as quais ;naQ ·se es- b F
'. . '

,,_ "'. ens, .oi o prImeiro de,sres: deve omití-la,' sob ,o proces-
se completaria, se poderes' leis ardinál'ias,", contra os� çosas

.

e llefastás da- P.oliti- cuida:--á a ·.revo�ução em 'sem protestos, e. o que. é, tifimdiários brasileiros, . con·
. peito â Constituiçã.o: E; se- S.o de saneamento da,s ma.

especiais não se'�riassein, direitos 'prj�ad.os, c.o�tra as 'quice interesseira e .ruina- "'marcha, p;.or, 'sem .o mais mínimQ traditório e paradoxaL guramente, Sonegou·o. im- zelàs que siibstituiram
. .

f'
,

bl-
. . dora 'bertefíciQ .

para ,os· trabalha: .

o es·

como complemento da Caro' manças pu Icas, procurao- '

Mas, PQr"outro lado, não '

í ' ,
Através de inquérito re--. posto de renda correspon· érúpulo; . a honestidade e a

tá Magna, p�ra a efe'tivação do' esfomear o-pôvo"para le· Estamos agora; eVlden�e- pOdérá' ficar em llIarto in- dor�s do 'ca�po, guIar, �'igoroso,
.�

desapaixo- , dente: O latifundiário núme. moralidade em sua amplitu.
dQ integral. saneamtmto po- vá-lo aos Íle.satiJ;los; à subju· mente, distantes ainda dos. 'ferior a rigólI'o'sa' ápuração €itam';':'" o fato como ele- nado', há que se almrarem ro um preo.ci,lpóli:se, entre,'de,

. 1.;
l'I-ico-adniinistrativo, Será; gação, à �séra"izaçã.o· comu- objetivos visados,. "A remo-l da' origem: de polpudas for· me'nto (ilustrativo -

da in'es· as fontes provedoras' da . tanto; CQm· , a. desapl;opri,a-
..

�Qis, .

a e�tjrpação do' cân· nista, Pl'ogred�a, �last�a�a: ção dó entulho,a' \operaç�o tunas. imprQvisadas, :Por to· .ponsabilidatle que vinha do· aquisição de ·terras � dQ Br�- ção 'e distribúição a:os� julia:' Porque' ai Revolução. foi
cer vermelho, em' suas radí- se velozmente o dlSl)O�tlyo assépUca, a recuperaçao dos os órgll!'s do ,govêrno minandQ entre ôs "donos" sil.Centrál, em cuja

.

melho- ·nos· da:s terras �argbJajs. âs f�itl,t ·pari. isto:. para a l'e.'

. cuIas' inclusive, . para que totalitário.Fidel·Goulart·Pres- . moral da mocidade
"

em. pato 'deposto escorria dinh�iro do' 'país': CQntudo,' a sÓ e�is- l'ia
.

se aplicavam máquinas" e roq.ovias. ferrovms e. açudes cuperação patriótica dum
não volte' � medrar, tornan· teso te infeccionada pela dema-, ,para os. corruptos e cOrrup: tência dessa anomalia !'ao

: funcionários públicos;
� ter;' ''6, por amor

. à demag'óg'la; :BràsÜ em desabamento, dum
dQ vão todo o patriótjco es· Daí., o imperativo de 1no- gogj'a e, pela sagacidade ali- tores, çom imunda liberalir ,,: pina:pte, c�mduz a call1),lo ras essas,. eu! cUj9,S ·lillde�. ofereceu à

.. negregada '�uprá Brasil cujo 'nome' f, já ago.
�ço aa arrancada

�

cívico· l:fediência das fôrças rebe-' . éiaáora.· . dMr totalitári6s, a
.

dade,':1 pon�o def.aze,r .0. ex-.. m�i�:, :��plô,.' o!lde se situa· caberia ,a área' triplicada do.. uma fll:��nda no. Rit, GI'all-' ra, "um grito ,de �ontanba,·"itar.· iadas e \'itoriosas aos esqúc- rec�mposição '.
clo� quàdro� sP.pgI;iútend�ntt.\

r
da famig-e. va ri ,.chefe, supre'mo :comUilO" '.f,':s�ado da. G;Uànabara,

>

'já: havia ,v:emlido ,e ;ue ·queb,ralj.a,-:'em,;·" :,mediàas postas em mas .. �teriores,. que torna- autênticamente
.

democl'á'ti· l,ádâ S1Jpra di�trilJuiçãQ, não sindicalista. Medid�s hão qe pa· a�ordan:do o' :::in"
'

, - co..

ç'.,atêm a: ..�'am los golpes\' de .Estado di:';c�plil1ação da vida Ia,vradores,
,,,, ,_.; 'J"

. :

... .-

.. \

0· Comando .da Revolução, acaba de
cassar quarenta (40) mandatos' de congres
sistas, A 'd�eisão está contida" na seguinte
nota distri�lÍida' r= manhã, à imprensa na-

cional:'
.

�'O Comando Supremo â2 'Revolução,
resolve nos têrmos do art.' 10, do Ato Insti-

\

tucional de 9 de abril de 1964, .

cassar os

mandatos dos seguintes. membros do Con-'

gresso Nacional:
,

.

As 13 horas de sexta·fei·: da sua, viagem. à Guapabarp.,
r.'l éhegou(' ao (Aeroporto onele .desen!vol�eu ,intensa
Hercílio Luz o Govérpador ,átiviçladEt�na�,', àttas . esft;;ras
Celso de. r6\g;;e;;;sQ '. feaeraW.! tenda e.rp.....v�itjl', a,

o'

t"i ,..... : �t..�
•

� � oi >t:

o Governador Celsq' .Ramos recebe cumpriment,os
chegada-no 'Aeroporto

à sua

I�

Acompanhado pelos Deputados Ivo Silveiroa, Presidente da

Assembléiél 'Lcgü:;lativa, Dib CheTem, líder do Gov, e Vvalde�
mar Salles, o Sr, Celso RamÚ3 deixa a pista do Aeroporto
Hercílio Luz., após sua chegada de regresso da Guanabqra

'.,

s,

8 PÂGlNÁS.
• l, "

v

"1·' .,..'

Politicos

nío, e de ordem política e

social, 'ou de atos de guerra

revolucionaria, poderão ser

instaurados individual ou

coletivamente,

,
.,0

pública, ou, em se tratan
do de servidores estaduaís,
por decreto do Govêrno do

Estadó, desde 'que tenham
tentado . contra a segurança
"do pais, o regime. democrá
tico e a probidade ,da ad-:
ministração públícà, sem

prejuízo das sanções penais
a que estejam :sujei�os;

eleição do
Presidente e do Vice-Presi
dente dá República, que to
marão posse em 31 de [anel
ro de. 1966, será realizada
em 3 de outubro de 1965",
Art. lO:) - No interêsse

d3/1 paz e da honra nacional,
'e sem limitações previstas
na Constituição, os coman

dantes'
.

em chefe que edi·
tam o presente at.o, poderão
suspender os dire,itos Ypolíti.
cos pelp prazo de dez' anos e

caSS'lr mandatos legislativos
.., federai�.: ,estaduais e mun,i
�·ip.a,isiie�jJa a' apreCiagão
juqie�, .qessés atos."

pecuário. Engo.Agro. João

Palma Moreira, assistente'
'

do Delegado do Ministério
d'1 Agricultura em Santa

Catarina'; Deputado Pl'I;ulo
Faria, e Pec;lro Teixeira de

Mello, que trataram de as·

suntos referentes ao Muni·

cípio de Ilhota,

/ .
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CASA VENDE�SE.
Vende....r--e':Uma 'casa de madeira - RU:'1

,L,Tijucas, lô4·.�treito. 'Tratar Madeireira ac

lado com. sr.iFrancisco Ma)'kot.

der Eexecut_h") de nOssa terra. ,po.rtante documento,

,Domingo' \)fróximo., quando o' A nossa Câmara de Vereadores

Governado.r Celso Ramos visita que havia acertado 100%1 qUan

Aqui em 1 Flo:tianópolis, 6 General Costa' A·' Tambtfl cõostitlÜu-g baJuar

'Tau]'o fez ide�Ücas. declaràçães, 'apelando pa- te no m("_'I,m1"r.�al onr'Ç"cendi:nen
_ to, .; nll�i dignO d( �elson de '.!\

ra que os comerciantes varegistas curn,í)l'am bjeu, Cl\efe da Casa CiyU do

seu ,dever de àüxilio às autoridades, pedin- ,govêrno. CelSo. RaJno.s e ele-men

1 1 b'
-'
d'

-

t' 'd d
'

f to dos n',ais \l1cansáve1s, ,na dele

C O a co a, oracao o povo no S2U 1,) e.,· a-
_

_
Sa do., interesses de nossa terr�l.

ci1itar a execucão da lei. ,,:
., .

Íleslle Blumenau at& t6do o

Heje ll1esmo já deverão ser' coloeadas", eUil Allo Vale d;, Itajní, é .1 primei

. . .,,'
" ":k,

�
'rI! g'rnn(((' Avenida a.contar co.rri

,lugar bem vlslvel as lIstas co�te�dl) os,pro- �., illl�1illaçiío a gás mercúrio. ent

ços das mercadorias "à ve_fdfi,· '$e,{ld���lqU'" t_Od� U �i,a extensão. e -para tal'1

1 1
- "'

'

.

' t" :to 4 G()�er!la� CelSO' RamO"
qua quer a teraçao ou nao cumprI eu o

- ,ião "aeU;)u um instante Siqttél'

.

desse dever será imediatamente punido:, .eJl] atender aos. esforço.s do noS

50 prefeito Fo.rnerolli que 'Visan

DO CORRESPOND:ENTE ç::y., tou e o dlnãmícc prçfe{to,VI
ZAMA CONCEDIDO TITULO DF. torto' FornéroH .com tmenso .lú'

,"CIDADÃO RIOSULEKSE," AO 'bjlo ;anc1qnou, �ei co�,cedena,.) o

GOVERNADOR CELSO J,'{AMOS.. honroso título 4.e C,fCidadto,�
DemonSFando. a expressão (lã 'sulense" a'O ithlal' Chefe ":o Po-,

vontade soberana de nosso POvo

'preito de reconhcchnentc ao. pre
CIUl·o. Governador Celso Ramos
a Câma.;a Mu�iciPti '"de Vereado
res em '�lcmQrá\'ef sessão decre

,rá ofiç111.huent:: Rio. do-,SUl,. inau
guran,dt- .'i�p'i)_-tantrs empa".eend1

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

.,
,

I

, 'OSVALDO MELO ,

O GENERAL MANOEL DA PAZ: COSTA
ARAUJO 'E A "CLD" Providências tomadas

. pelo General Costa Araújo'. e· j� postas 'em

prática nesta Capital pela mataria dos I'CO·

merciantes (prazo de 72,horas) para sua 'e

xecusão, sôbre os preços dos gêneros' alimen-
, ticios e de, primeira necessidade.

BARATEAMENTO DO ÇUS�O DE <VIDA
O novo Presidente Bôlsa de,' Gênepis AH

menticics (no Rio) ao assumir o cargo fez

importantes referências sôbre 'ó problema
que lhe está aféto, ditando medidas para �?�
do. o território nacional e que terão . exeCi.1-

ção,'imediáta.' ,,',

Nesse sentido fe� uni vibrante apêlo aos srs.\

comercii:lntes, quanto .à margem'" exagerada
de lucros que v� mantendo.

Insistil em fairmar que ainda está em vigçr
a CLD.

'-,

�-;)'.;�" ..�

,�' '.

'��[l' s

, .� \' '{, ,. �.,"

'1:·'
'

, I

I
, I

';",,!

�.·FAÇA,·QUE·AGRADA A TODO·MUNDO!

, '2 h), Prepare o recheio misturando o a(;úca? à raSpa: ,

de laranja, as passas ou à canela. Abaixe a massa. Err;a
superfi'Cie enfarinhada, divida-a, ao meio. Estenda cada

I ;porçào em forma de retângulo. Pincele com manteiga
derretida. Polvilhe l:om a mistura de açúcar. EIlllole�
começando pelo lado maior. Corte em pedaços de 3 t:m;
coloque-os separados, em fôrmas redondas untadas (�
ou 3 de 20 cm), com o lado cortado para cima. Pincele

Escalde o leite; misture a':úcar, sal e manteiga. Deixe com ôvo ou manteiga derretida. Cubra, debre cresce.r:t

amornar. Meça a água morna numa, vasilha, junte'� em lugar quente, livre de corrent� de ar. até dob�
colho (chá) de nçúcar e pOldlhe com fermento. Déixe de tamanho (aprox. L h). Asse em forno mod�ado..
.descansar 1O,min" depois mexa bem. Adicione a mis.. Cêréa de ,25 mino Retire das ;fôrmas e cubra com:

'� tura de leite ao fermento já dissol'lüdo. Acrescente os "'L
.

"

, .....

�:'� ovos e.ao farinha. Bata até obter massa macia_ e elás-
u ·ACE DE LARANJA�, .Açúcar. peneirad(J � Z ';iC.. 'W

�. tica. Coloque eDl vasllba untada; epgordure também �
Suco ile Laranja. - 2 a 3 collz." de ,sopa.

"

�

�arte superiQr.QJbra e ü�ect� em lugar quente" lVUst'ure Q açúcar �om O liquideI erti C1'Uàp)ia�,�..

tr" bw:e de�eDte de a;r,�Qobr<wde tamanho (a_prox. ente.para obter um glacê fino. . .' ,

'

'�.?, I FE�ENTO SÊCQ FLEISCHMA.," ."
MM �

PaTa. recebe1" ";folheto "FLEIS'CHIIlANN. roziMl). ii
.

'�<lR�;" ri t" I''''''' ""� �\�n 'ii' TALENTO", eS�Teva.à staniÍardBrand'sofBrazil; :Inc.
!� , �...�'w E#Jl Wt�..�LQI "'� {�;1ª,1 ...<t.,.1ll_ .......,dias&.S\ !3,�.lUlfb (i.ri�t��iJ. Jhc. ' .

'IIi -.,...- ".'" ,:','"
PI'(lça J;io XII, " _' Caixa Postal. 231'" Jo'lórianópOliB

" '

�ARACÓI5 DE LARANJA: Massa: Leite - 1/2 xÍ'C.
Açúear -lí2 xíc. + colho (chá)•• ,SaL - 1 1/2 colho (chá.).
• Manteiga -114 xí�.. ,Agua,mornll-l/2 xic, . Fe1'mento
Sêco Fleischmann-2 envelopes on 5 colh, (chtÚ . Ov'os-2
• Farinha de trigo :- 4, 1/2 a 5 xíc.

'

Recheio; Aç1Ícar -1 x/c.• Raspa de' Lamnja - 2, colh.r1e
sopa.. Passas - 2 caixas· Canela (se deseja1') � Z colh..(çhtí).

,

I

I
� ,

r llle,l1tq.<;.e 1e s.e,e profícuo govel'

lJO, Como. plirte d(') ,programa eo
.. ..

� � 1& 1-

m�moraticvo da passagem do :!30.

aniversário d� Ri� do Sul, o i-

'.ll1st�e ""\rt'sttlfnte ret!ebetá' tãu im

g'era 1 ao. :reco.nhecer os reais ser

viços prestados ao municsípio. l'
.

encravado 110,coração. de Santa

Catarina' �pclo- digno governante
de' nosso Estado.
A.) hipotecarmOs a nossa soU

d;l1iedade aog POdern Legisla

tivo. e Executivo. deste rincão

sagradO e ãlbéonçoado por D,eus
temos plena, -ce,rteza estarmOS ex

"pre�sando II vontade da maiorla

"esmagador,a (]e no sa gente.

.1l.UMINAÇÁO A. MERCURIO

DA MONUMENTAL AVENIDA

ARTSTJLIANO RA::\lOS
"

:P;.áb próximo, à noitinha, qua

'!"5.badQ' próximo, à noit.inhn

'1\1,111(10 deverá chegar a Rio. 'dO
Sul cín compauh ia de briosa Co

� mí tivu, o Governad9r 'Gel,'o' Rn
mos ínaugurai'á uma das ,maiore's
-realtzaçõcs do Prefeito Vitorio

Forner91li, "m conjunto ,COm a

: "CELESC"' onde seus elementos

, mais' dinâmiCO d. 'J1ill0 Zadro.s,
ny c Hermelino Largura foram

baluartes de n�ssas. aS'l?·iraçõeS
Trata-se da iiuminaçã,) 'a gás

merCúriO' de. toda' a n035a mOnu

menta) Avenida AristilianQ lb.

�'05, desde a Praça Presidente

Kennedy, nr, entrada de n08s3

cldaue, até as i I11cdia,ções da Rã

dio i\IiJ"ndor.,

do tal objetivo realiZlOu" v{,rias
, vlag'fns a Capital do E,tad,o.

Rio do Sul está de parabcnr.
e c,om� iníCiO dOs festejos ('111

,regOzijl;> aO transcurso do 15

-,.
S'ocla;s

U(�,l""",.........�-

d eabril de 19G I, não poderia';
moS desejar realização mais es

tupenda e que trará a;;,pecto ex

'traordiná.ri� par�' no.ssa cidade·

A PRAIA DE ....AMl,ORIU TERA

AINDA EM 1964 O SEU POSTO

DE S�UDE

Está praticamente vitQrio�o. a

nOSsa campanha em atenç.ão a

pelos recebidos através de mo.

radares tia aprazível praia de

('ambol'!ú, o mais nOvo iYlunici

f. io do E,la,t'> de Santa ,Catarina.

,Temes lt"cebi�o felicitações e

áplnuso;" das mais cli\'ersa� ao

toriclade�, notadanlente Deputa
do NiltOn Kuckert que já vi_

nha batalhando em 'favor dU1�

1 - Na Assembléia Legisiatíva do Estado de Santa Ca

tarina, foi reeleito Presidente d� Poder Legislativo, o Deputad
Dr: Ivo Silveira.

'

Posto. de Saude para a regiã�

que mais [rogride em Santa Ca

tarina; prefé,ito Vitorio FOme

rolli, de Rio ciO Sul, IJeputad-o
João clIst;.'dio da LUz, do "::.'E

Sl"; srs, Lito Seára e Paula Bau

cr, (',�-Prcfeitos de {taja!; Pau

lo 'W"l!erich, ope'l'OSO Intendente
liistrital da Praia de Cambo.riú

dr. N�lson de Abreu, Chefe da

Casa Giell do govêt'nO CelsG Ra

, mOs; HertneUnO Largura, Dirf;l

tor Comercial da "CELESC";

jornalista Nilton Rua&i, Diretor
de "A Nação" edição de Itajai

radialista, 'poetica e jornaliata
Eter Laus Ba;yer; e uma il1flhi

dade de peBslO&e das mais repre

,sentativa. ,solidarias COm o mO

vimento já vito.rto&O 'P'l"ó l'osto
de Saude na Praia de Camboriú

Dentro de breves dias será.

recepcionado nO municipio caçll

'Ia de Santa: Catarina; o dr. Fc;:

nando de lilVeira, mui digno Se

cretário ,dã'Saude e também a·

depto da. aspirações daquela,
,

gente, p,ara ultimar ,o local Ou

de ainda no decorrer de 1964 te

remos inClada a construçãO do re

ferido Posto de Saude •.

O movimento que lideramOs

através doa jo.rnais "0 Estado' :'

de Flo.rianópolis e "A Naçã�' I
de Blull'lena, tornou-s� aseim vi

"'torio.sO 'graças ao interesse (lo

preClaro Góvernador �elso Ru�

__'txt1l,�'_ ".Jhi'8iA11ahlkllt1tf"t!'4hw

2 - O casal sr. e sra.iDr. Cacildo (Helena) Xavier, est
�,- ..

d "
\ nh' " liL '-

�,� parabéns, 'com a visita a cego a , que -.� trouxe plfl
.linda menina. , ,t,· :,1-1' ;t�. : i .tfltl'

.
�.'� r�;..... '. �-

l"':'
'

. \
. � .

,'.
-.

3 ---+ O 'secretário da Fazenda! e sra: Dr: .·Eugênio
, � ,

" c ,:'

.' Vieira, no. "American Bar" do' Que�ência Palaee, palestrav
com o se. e sra. Dr. José Antônio Aranha, ele', secretário - d

... Fazenda do Rio Grande do SuL

.. �
..

,

'. O simpático casal, foi .homenageado
.Lagôa da Conceição, na noite de ontem.'

'\ •
"l

.

4 - A simpática D�ra 'Rosa, tô.Jilbém fest�jou
on�em". .'

��

5 - Fomos informados que o aplaudido "Coral
. ,

,

.

rial1ópolis',', deri�ro em breve estará em São ,Paulo, para
"'*

V3f um LP com a Musidisco.

, ,

6 - Em homenagem aos calouros da
.

-Universidade

Santa Catarina, a bonita Verinha Gbulart' de, Souza, Rainha
do Lira Tenis Clube, promoveu a'm�vim�ntada reunião

çante, para logo mais as 18 horas, no clube dél; Colina

7, Proced,ente do Rio de Janeir(;" c!:tegOlt ontem a

cidade, a sra Ivone '13: Lea!
.! 8- A 6-edênciáda firma Carlós'Hoepc�e S. A.;

em breve tera um moderno Magazine. <

'

"

f' c t '

9 _'_ No próximo dia 21, realizar-se-à ,a (�()mentada' exp't,-
sição do "Kennel Clube de Florian6polis" que, sem duvida da-

ra, grande movimento a nossa cidade'
.

. 'i'
,,' 10 - Aconteêeu' bastante concorrido' o '��ital da pi�lS-1

,
ht Eudóxia de Barros, no Teatro Alvaro de' Ca:rvalho De para�

; béns pela promoção, a secretaria de EcÍucacão 'e o Clube da
,-1\1úsica de Florianópolis.

_

'�" _"_�"", "'"

.

11 -. A bonita e elegante sr�� 'Anita Grillo� faz lançamen
',' to� dos luxuosos casacos "ScotchgéU;"d" criação da "Pullsport"

. p,(.lra a próxima, est�ção.
' ' .

•_ ,;JIJfIM'J\
"

.. 4.al ""tV'

. , '

,

12-' Um dos bons partidos da capitâI paranaense, C�io
Soares; passou a resiqir em nossa cidade.

,',

'

" � �

,
'

"

�

13,- Na cidade ,de Tijucas u srta. Lêdà Regina de
:
Sou;.

.. zá;_ em sua residência recepcionou convidado�, para festejar
idade .nova.

__. - -.;�'--------------------��-_....._---------

,

I,

'f', ',;..;,-:
�

r

I )
" .

vejá de perto as nossas confecções
em nosaa próprh� fáBrica:
Maiôs:- Shorts - BermUdas - Conjun.
'los e Calças compridits. em legrtimo
fio HEL.ANQA. Bom� artigos .. bons

preços.
'

' ,

,

Aceite 'ate conv,te para melhores

C=�'R�
.'�

\

Industria e Comercio" de Tecidos
R. José paulino. a� - fOlie'; 52-2357

.

SÃO PAULO
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vez 'oi fazer uma refeição
num. restaurante chinês. O
menú que lhe fQi apresen
ta:àõ continha uma frase em

. " um st lingua··. chinesa no eabecar.:
JovanovlC e.

.

fi.
. Ela.. gostou das "palavras"trabalha num Cl da . '.

'

que
.
.' ." .Óe etnl)ora, não 'compreendesse

cidade de B�lg'ta;dO. ln-
O! que significavam. Copiou-

. do·se mal, foí opera m
as e em cass as bordou ria

hOS})i�l 106:a1. O
.

pal: sua, blusa. ,Pót ocasião de
trabalho .d'êle no c:r nova visita ao', citado res-
engolir todos os obje

taurante, ela provocou gran-
eram apresentado�, an-.

de. sensação no meio ,dos
do que o seu es�o:r;n ; o� hospedes chineses

.

ao p�nto,

.., llmente . dl-" , ,

digerIa ..ac,
,

'. ' de receber um pedido dos
cos encontrar�m �o es-, proprietários' para não mais
tÔmagb, em 'perfeito do,

aparecer lá com aquela blu-
, .

t • 70 chaves ca
.

o"segum e.. -

sa bordada: E' que a frase
nivetes, 36 pregos. ma

copiada do menu signific�-
quantidade regllllar va: "Muito gostoso e muito
rentes.. de pedaças barato."

,

e vidro, assim corno

esêõvas de unhá! ..
.'

.
/. .

por Walter
, l'

N° 340

I

!
.

,

<'tim trabalhadór. qe tva
- tio porto de Sap.tia do

chile,'se vanglória 'p s

suír, nada .maís nad�.
do' que- 700 tatuagens,
corpo; compori�o·s� .

milhões de fincfl-d!J.s,
das! ,Ele mandou ta

corpo
• tôda a- hist6

R,6bi�n. Crosue.·
.

..

Registrol,l-se agora.
suicídi� na.Torre Ei m

Paris. Há poueos . di m

menos de duas hor

candidatos a morte,'
dezenas de turistas,
ram dar cabo.' a vida

somente um de nom

ríce 'Tocart 'o conse

car é um negociante vi

nhos de 60 anos de de.
No mesmo dia uma'

dé 56 anos foi em te
.

tida pelos guardas a

cai' o parapeito, � e
vem de 17 anos, aba' �a
peio amante, também] s�l
vá': quando jíÍ se acha ua

sino ar.

. Qual éo
de uma firma- ,come
tra inesperadamente
escritório e encontra
secretária sentada
do guarda-livros,' "

. táculo, é seu Garcia
.é para isso que eu agb?
"Nã'õ �"till(:l'f;' p"

.

to'.'é
"

de graça." .

Pensamentos:
- A verdadeira. gra a da

alma tem maior' : que
4

a verdadeira grand o ta-

lento. (L t-nevo.)
Viver para os' ,s é

nãn somente a lei' dever,
más também, a de idade.
.(Augusto Oomte,

I A verdade é a

tas' vezes r�pekd
do Vasconcellos),
A melhor def o, do

amor não vale u eijô de i

moça namorada. achado
de Assis.)
Antes acredíf () êrro,

que não. acredit m nada,

(Marque Reben
Anny Souma

vem e bonita b
uma Íoja na cí e de Bir
nÚnghàlÚ, tngl' ra.:' Certa

,

f õ
i 9.
f , N

"� .'

!!
Õ
:;:
•
"

�
-;

�
ui

'.

.- "

Por ocasião. de uma con
ferência realízada sem Nova
York pela psicóloga Dra .

Glória, Symes; ela " teve a se·

guínte express�o··com :r;efe
rência ao "sexo -forte"; .Exis·
tem duas espécies de. ho

mens, que.não-,tem amenor

idéia do ,que seja a' alma .

• de uma mulher; os solteíros.
e os casados!"

O f®lOSO' cirurgião -Plás·
tíco de Los Angeles, Anthony
Virello. disse certa ,vez: Em
mataria de narizes femíní

nos, conseguimos transfor
má-los de todos' os jeitos.. Só
não podemos evitar que con

tinuem a intrometer-se nos·

'assuntos alheios, sejam êles

granc.es ou pequenos.

Muita gente ignora o sa

crifício. que certos sábios e

estudiosos enfrentam as ve

zes j;>a'ra-'�stud�r problemas;
.para resolvê-los são' '6briga-

.

dos a fazer coisàs que .para
nós, leigos,' parecem decisi
vamente absurdos. Exemplo: '

O prof. Adrian Kortland, da
Universidade. de Amsterdâo,
partiu 'para-trgande. a fim .çie··1
passar' 'três meses- sõbre as

árvores, de Kamoala, com a

finalidade de, observar co
mo os 'ohímpanzés.Lalí abun- .

dantes, se defendem dos·

leõ�s. "'.l .; ",_

..

\
"

.... ,

... "

.'

.

O astrônJ5ino
'

óbserva' os
astros' num campo, quando
um caipira . se aproxima e

diz: "OJque a dot(ftá oíando
prá riba?" O astrônomo,'
meio mal humorado: "O'
grande' Cão e a grande Ur

sa." O homensínho não sai
de perto e nosso astrônomo,
aborrecido, ínterroga-or., "O
que é que está esperando, aí
parado?" O caipira: �'Seu

doutô, estou esperando a

briga. O cão cá ursa se agar-

\
1

"

. '- �

/.

, ,

"ra ... "

A música foi inventada por
dois sapateiros, que mora
vam pertos um dos outros..
Um dêles era conhecido por
Do-re-mi. Qaun9.o o sol' da

va dêdo a porta do Do-ré-mi,
o vizinho queria saber se ,lá
fazia sol e perguntava: ,/{)
Do-ré-mi, fã-sol-lá?" E o ou

tro' respondia: "Si. (sim).,
- "Se non é vero" ...

A Acade a Nacional de Medicina,'
:I,

e a em do Mérito'M'édico
revelan tes e

pat�óticos scrv p'res�a.dàs à

. MediCina Brasi e, ao País,
e: atendendo ,à, osta dO,Mi

�ist.ro ·d�·SaÚ' als�n Fadul,
o Presidente epública c'On

'feriu a Or�m
no de Len�os,' eiredo Baena

Leonídio Ribe' e Octávio de

Souza, membr 'm:érjt<;ls da A

cademia Naci de Medicina;
e na mesma ião, na Classe.
de Comendad aos Profe�sOl'es
Abreu Fialh loysi'o de Sales

FonseCa, 'AI

--_....... "
.�

dio Goülart de Andrade Francis

Co Victor
.

Rodrigues' Francisv;o
Fialho, Mári':>. Olinto e, Renê

Laclett�, membros Titulares, tO

dos e�tes também, 'da A,�inif\
:tiacional de ·Medicina. Merece

ser posto em reIcvo, assim, es·

Se ato do presidente da Republi
·Ca. uma vez qUe'� mesmo 'recai,
em figuras de fato eXp,ressivas·
dá Ciência Médica Brasileira e

integrantes 'v:>das' da Academia

Naçional de Mcdicina.

BA.NCO M.ERCANTIL
.;....

Carlos HoeDcke ·S. A. Comercio
�

.

�

Industrias VllLARES . S/A
ELEVADORES ATLAS,

Instituto de Aposentadoria e·

Pensões .dos Indústriários
"

, .

Delegacia 'no Estado -de Sta. Catarina
.-

.

Precisa alugar ,uma 'casa no centro' ou
.

bem próximo. Tratar com sr. Júlio A.. d:1
Gama. IDEA,L HOTEL, Cons! Mafra 70,
fone 3659.

..... -, ..

Ass-emblé.ia 'Geral Exfrao,rdinária

I
"1.a.COnvceàção.

Pelo presente edita) são/:ccrnvocados os

srs. acionistas de Carlos Hoepcke 'S. A. Co
mércio e Indústria para a as�embléia)' geral
extraordinária Que se r.ealizará· no dia 22 de
abÍ'iI' de 1964, às 16" horas, na', sede ;ocial, iI
rua Conselheiro Mafra, D.O 30,n�sta capital
com a seguinte

,,'.

"

Ordem, do dia:
l

1
.

Aumento 'do r<:luitah'so:cial.
2 - Hefortna: 'dos' e���tutos ..c
3 - OUtros assuntos de .interêsse da

" Avi�o às �mprêsas'
.

-

'.' ' ....

. 'Sa'lário-Fa,mília
"

IUREE CROSS CORTE p� CD (1070) \

Êste Institnto iniciou no mês de março,
a fiscalização de- Emprêsas para o fim

'

de

comprover a exatidão do recolhimento das

corttribuiçõe.s para o Salário-Família do Tra- .

•
balhador e d.o reembolso das respectiva�s'

(o melhor frango de corte do Brasil)
, I

'

• 'Mais ,pêsó em menos tempo. Melhór conversão.
• Melhor sobreyivê"ci� ..Melhor conformação

'

. \. "-. -

1 PRODUTOR AUTOIÜZADO.
� "�o I

.

.'

CONCÓRDiA, SiA IndJí�tr:i� � ComérCio Con9S5rdia .. SAD!r\ • ex, Po�tal l1h12
'. ,

"

... ' .....
.

'�' i
.

'.
,

•• ".' I" �4"�,; As matrizes para produção do Thl'efCros$ Corte �arksw,GB. (1070) �;�,
foram adquiri��s'na Granja Branca - Par'lcs·S· ·P. S0713 - RIO de JaneIro - GB. 'i i

��J

quotas. :

" Os· interessados devrerão tomar ciência
da Lei' nO 4 ..266 dê 03-10�63, e do Decreto,
nO. 5-3.153; de 10-12-63, publi�adas no Diá
rio t>]idal,de, 08�10-63 e de 12-12-63, .

res-

pectiVamente. '

'

Amaury �abral Ne,��s
DELEGA""

11 ire' abril de "i�64
ÂS� �.;,

IAstale em sua Granja' o melhor. má�erial avícola' do Brasil. Co

medouro mecãnico automático Casp Matic. Incubadoras Chick

Master-Brasi,JIa. Comedooros. Betiédpuros. ·Baterias. CampíÍnulas.
G R ÁTIS:� ·solicite catálogo ilustrado· com dados técnicos' .

,

socie,l�de
lorianópolis,

"'--:""""
.

J' � ,.-:.,
•

;�':"_-\.r; .. ;;:-:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. A Diretoria' vem 'proce� dessas novas'

:ENCONTRA-SE acamada em sua d
; dendo estudos p,'1ra propôr fr' tes foram intensos os Sub-Total

, ..

. resi ência, a· Garota: à Assembléia Géral-cte Aeio-
.

se viços de mànutenção àa O -. COMPE�S�ÇAO
Radàr da Guanabara 1963, Ana Maria do Valle SilVá. o.' ,nistas, a elevação do Qapital atuaU'!.nha de transmissão' '1)0 - ��_..contrat'lda� .'

\' '\

- '" i Social, afim d(_:! .poder aten- e sub�stações, que estão em ,._.02-T,y�lores de TerceIrOs Rt:cebi(Ios em Ga-
.

,

"1'
der aos desembôlsos êada opetação desde longa data., .' ',J .:�." j r-�n,tia�:HOJE, as 18 horas, no Clube da Colina Vera GOlllart de vez mais vultosos, decorren-' .j\'g' ..Jbl'as- civis e hidráuli-. .:�.O

..

�,.•.::1',A

.. �óe.:;I.:;,c.
'aucionàd'a:s1 ..... ,

' o,

, "1' •
"

� '''OOY C"
"

SO\lza1 Rainha do referido" Clu1ge'�%restará, uma, homenagem t�s -d.a COb�l-lI�tura naeio-

"fi"",da,t?s�'n'1 fpr!illl ex��uta-' ,

'. ;'< "":_',,:'��' .. ,��.t��.�os
Divetsos ","�

, \ -..-. ,.' ..' -;', :'N. "� '.. !l: t'" .", ":�. .

�,)il�'rlacioná.�ia. com re- i'c9:ofori'PEt I programad!;1s 'Q'8;";7 YJllor�s Segurados -

aos catoutQ.s d& il"Tnlver!õ:;rrl�"L.�?d"" stri.+�·re�&�"" jj\ 2.:U " "U'. ,', .�.;.'''' n
..-'l; ., , ••'

�
- j :i.!"e';"...",_,·

- ..
,' '!;':_. , ...":f, . mt�,,�"f�w '-j'r-- ,":"(,r:'��Í'..�:

. .."O.!;. .• �f� 1f(J'l�da� ,��", �$l�n
. �w-ox;tºg�a�<, �.�.:-J':'Zi"i��.',�uma retín1ao',danÇélnte. !, ..•. , ,'� \'. ,'i" '

I." rios�s piiefis�"orçame�ta·,,'p;;es "em. (""é., I"
.

�?�'I',�,t'!;:;��l", � .

' ,d' riàs. .
.
'i-n, '. Os estudos'para a execu-

.' ., ':

I,
. .

'

o"� . �,.. '. Vlsando � a 'êP�ração C4a cão; dá 2" -etapa do' sistema
FANTASIAS do Baile'

, Municipal de f]ó.:r:ianóp0�is des- l primeira unJd:�de,,: .•�o .exer- de trans�iS$ã;o' )e trans!o:r;:-
�'l

-

I h ""'. cicio de� 1ii�4, -; féz-se neces- m'lção, inçlu�ve a subesta-tI ar!=l0 nu;rn e egante c á, Que as senhoras dos' rotarian,6s estão, .

sária, ,'1indá; a vmda de çao de Curitiba, fo:r;am to-

organizândo para.Q. próx�mó dia 17. _I mais técnkos ·estrangeiros talmente concluidos.
,

"

,i."
. """,' /, ""., • , pará a montagem".cujo. 'em� b eauiparp,entg. im'portado

"
,

•. ' <. "

barque estava 20hdiciona� tem sido embarcad'ó"com' li
'LÇÇiO: às 13,,35, hs., nQ meu progra�a, social da Rádi,), aos pagamentos dás' fa,tur,às. régulatidade' previ$ta !'l', fo-

GWlrujá;.e poss'ivel que aconteça a maís importante entrevista vencidas desde 1962, corres:. r\un, tecebidos, rio 'exercício
. pond�ntes aos primeiros'.téc-' de Ü163, 5.600 volumes per-ido momento': no sul do País' •

'

nicas presentes no c,'lnteiro fazeqdo .um: total de i.50Ô
,

..} ,�r de obras da usfna. toneladas liquidas :de equi.
. "�

lndusíries Pieneirás serão Recepcionadas com um
.

.f �

,
,

'�COQ" -

no Palácio, das lndasíries
, I

"

"

A FEDERAÇÃO das Indústrias de-Santa Catarina, asso-

ciando-se a- promoção das Indústrias
.

Pioneiras de Santa Cata
Tina, que está .sendo organizada pelo colunista, cferecérá, um

Coquitel, no Palácio 'das Indústrias,
.

aos pioneiros e SItas: e as

autoridades que serão' convidadas pará participarem do jantar,
de confraternização, programado :para: o dia treze de junho'pró-

, ximo.

ESTIVE em Joinville, quinta e sexta-feira,' completando,

,

o levantamento das .Industrias Pioneiras, Na' oportunidade, (

casal Herbert (Regina) Zímath, recepcionou o colunista .corr
um almoço na sua confortável residência O sr; Herbert é o Vl'
ce Presidente 'da Associação Comercial e Industrial' da Man
chester catarinense. Seu orquidário' possui mais de duas m,"plantas. •

l
-,

AMANHÃ a senhora Almirante Murillo' Vasco (Hildár
da Silva, �ceberá muitas felicitações pelo seu "NIVER". An-
teçipamos as nossas.

.

A CAMPANHA da mulher pela Democracia, da "Ilhacap''
fará realizar nesta capital, próxima' semana a MARCIJA DA
FAMILIA. Foi convidado para participar o General ·.MOUr:ã0
Filho e já confirmou '�ua' participação. : '; ; .� _. "

'

AS SENHORAS dos Rotarianos, do continente ·e da l
"Ilhacap"; em atividades para '8, V Conferência Distrital d,)
RotaryClube, que vai acontecer nos próximos dias 16, 17 e i8.

I

PRÓXIMA ,edição ,co�enta:rei o elegante "COQ", que ao;
contecelÍ IiO, �uerência, sext��feira, marcando as despedidas.
de Neide."Mari� seu "niver" o de Elizabeth Silveira de So�za e'
do estudánté 'Cesar Murillo BarbL '

.

._;

.
"

..
�

,

'-
.

ESTA' recebendo muitas congratula�ões de diversos �e- t
tores do ínterim: do Estado e Estados vizinhos o Almirant� Mu,,; I
rillo do Va.lle Silva, Comandante dd Quinto Distrito N�Yal pela vitoriósa atua�ão rio seu' comando, ;pel� democracia. : ':

COM; viagf'rri marc�da !lara a Guanabara o

do DNER, Dr. Idelbrando Marques.

.' I .

novo D�retor I .'
,.

"II
COMEMOROU "NIVER", ontem, o des�acaao jornalista i.

Dr. Jorg.e Cherem �.
. .,

O CI-tONISTA Social, Sebastião Reis de Hajaí, indicará 1S,
garotas Radar· daquela Cidade, à conv�te do Colunista.

.'. I� E�EQANTE �enhora Dr. JulIo (Traute) ZadroznY"1conVIdara du�s mo�as de Blumenau, para os títulos de Gare-
tas Radar (Morena e LOh'a) daquela cid'ade.

.

,.

MÓVEIS C I M O apllesenta. Maravilhoso
Lançamento de MóveIS In:a:-.tis

'i

CROJ,\'I_ADOS E ESMALTADOS
com andadorC�deiras de Almoço

Carrinhos Esport(r
Caminhas Cromadas com 'relas de Ráfia
Br:!rços Cromados e Esmaltados'
Banheirinhas com Tubulação Plástica
Porta Fraldas ..; Plástico _

:�D9 ,�� ��IS FINO ACABAME�TO
;\LEGRi�' rio NENÊM - ENCANTO PARA A MAMÃE•

, I
"

-.

• >

�IÓVÊIS' C I ÍVI ó Jeroni�lgCoelho; 5 Fone 3478

i
I I �, .

__ � �l
.'.�

»E
63

«
,

Relatóri:c da Diretoria - Exercício defi '
.

'"
,-

.

.
" t.��. I' ',',,' �

,
•

SENHORES' AC;IO�lSTAS: Através um entendimento 'pamentos > dll usina, sendo: -Banco' Interamericano de"
A Diretoria da .SOCIEDA- pessoal, efetiyado \,Com a ram assínados importantes Desenvolvimento, de subs

I;JE TERMOELÉTRICA DE iriagem do 'Presidente' da contratos. para o forneci- tãncíoso: relatório, solící
CAPIVARI·SOTELCA, cum- 'SOTELCA à Europa, em mente de equipamentos de tarido fimlnciamerito da or

prindo deterrnínações te- Outubro de 1963, resolveu- procedencía
:

nacional.. dem de US$ 3.200.000 pará
gaís 'e estatutárias, sente-se se o impasse criado pelo As fatur.'ls: foram liquida- 'atender a '2" Etapa do sís
honrada em apresentar à· Consórcio fornecedor do das pontualmente, inclusive tema de Transformação e

consideração .\ dos senhores, êquípamento, determinando- muitas 'vencidas em '1962. Tranamíssão da SOTELCA.,
acionistas, o Relatório das se novo cronograma de O processo vem merecen-

suas atividades e dos �rinci- montagem e novo .esquema BID - BANCO INTERA. do especial atenção daquele
pais fatos

.
administrativos de .embarques pareeíados MERICANO' DÊ . DESEN· estabelecimento ínternacío ..

da Emprêsa, assim como o daqueles técnicos. VOLVIMENTO nal dé .crédíto, sendo pro-
Balanço Geral, Parecer do; A "Díretoría dedicou espe- Em Julho de 1963, por in-

. missara a sua concessão.
Corrsêlho Fiscal e Pareoer cial atenção para a regularí- 't�rri1edio dó E;xmo. Sr. Go

de Auditoria, relativos ao zação das servidões ao. lon- vernador Celso Ramos, a Este O· resumo das atívi

exercício findo em 31 de de- go da Iínha de tra!lsmissão, Sotelca fez entrega.. ao dades mais importante da
zembro de 1963. cujos processos vinham se

O exercícío de. 196;3' apre- arrastando desde o Inícío "

sentou-se fértil em realiza- das atividades da emprêsa.

o exer-

aos se

I es acíonistas, dando a

relatório o Balanço
I, Parecer do Consêlho

� I e de Auditoria. rela- � ,

t ao exercício findo em

"e dezembro de 1963,
31 de dezembro

João Eduardo Moritz
Presidente
Jaime Sá

Diretor Comercial

Sociedade Termoelétrica de pivarí'
'ções e' caracterizou-se,

.

so-
.

Foram realizadas, em ape

bremaneira, 'pelo impulso nas' seis meses cerca
I
de 400

, dado aos serviços
.

de mon- contratos de servidão.

tàgem da prímeíra unidade' Outro setor que, mereceu
. de 50.000 KW. .

I' toda a atenção foi o rela"
Tem' sido preocupação tivo às 'relações públicas,

constante da Diretoria a tanso internas como exter

obtenção de novos recursos MS. Promoveram-se diversos

para o prossegutmento das churrascos de coníraterní

obras, o. que "

tem sido cón- e deu-se apóio financeiro es

'seguido com a presença pecíal ao' setor' esportivo.
constante do, Presidente [un- FOI'am' promovidas diversas
to aos diversos! orgãos go- vísítas'. ao :é�nteiro de obras
vernamentais, mi cidade do da SO�rELCA ..através cara

Rio de Janeiro. ., vanas .de entidades estudan-

Ao Exmo. Sr,.' M�nistro .tís e de Classe. Fdràm ainda,
das Minas e :8nergla fÓi, ínúméras 'as visitas recebi

apresentado,'. no, último
.

�rb das de ilustres representan
rhestre do exeroíeío, deta- tes j;le,. setores da vida

lhado e substancíose , rela- pliõlfca nacional. Por ou

tório, solíéítando a' abertl!"' tro . lado ·0 setor de 'Rela

ra de crédito especíal.. na ções p�bliC�S manteve cons-
'

ordem de Cr$ 1.450 x 106. Es· 'tantemente informado o pü-
sa solícítação mereceu inte- blíco- ti as autoridades cons-

gral aprovação" e o retôrco ',Ytuidas. dó andamento das,
concedido permitiu intensi- obras e do recebirI?ento de
ficar. os tt'abálh'PS /de mon- equipamentos importados. ,

"-

tagem do e�ui:IiJamento da
. -

íado o serviço dá,
1" unidade, vísando-se -le' Transmíssão

operação comercial no, se- i A�JOINVILLE, cujo
gundo semestre do exercicio t

' .....0;

,
�"tá previsto para

de 1964. 1964:.

CONTAS
TOTAL

GUl"HAS DO ATIVO'
2 - IMOB!LIZADO

20"� Bens b Insta tacões em Serviço
21 .� Outros Bens e '�nsta:laçôe3
23 -: Outras Propriedades

126,9 1,50
1.4 1,90.

21.,9 9,JO 150.306,873.7��)4. - PISPONfVF.L
40 ._:_ Ca'ix�'

\ .. ',

, 41 =: Bancos
42 'J--,; Disponível Vinculado
43 - Caixas Econômicas

•

1.081i.7:>.1.158,60

G - REALIZÁVEL
Curto Prazo
62 - Devedores Díversôs
64 -'- Depósitos Especiais ou Caução 274.367.009.,70

.

.Longn Prazo
65 - Almoxàrttado

,

66 'r" Capital a Realizar -' A/'ies
67 -. Obrigações e Empr: t�inos a Receber 1.559.029.550,50 .

;.

5 - PEND�NTE'
50 -:,,' Déhi�os em Suspenso'
52 _- Obras e'Serviços em Andam�nt(B,·

./

,

'

.' ,',. 'ftONTAS 00 PASSIVO
1 - INEXIGlii1;;l., ,

; ,:
. :". ;',' i"'"

,,,., .

'10 --=: Clii>ttal
.3 _:_ EXIGIVEL

'� .. j� \

'Curto Prazo ,
,

30 -' Contas � Pa�!ir
"

37 - Outros Créditos Correntes

.

Longo Pr�zo
39 ...:. Diversas Dívidas a Longo Prazo

5 ...:._ P�NJ)ENTE
. .' 4.195.61'\9.587,20

5.283.025.997,00,51. - Créditos' ém Suspenso
Da M A N .. /. . . .. Bloco 1., '.:, , .. ,. 99%1'"do total

Bloco II.... . . .. 50% "

Da BBC, . .' ..... "Bloéo, L....... 70% "

,,;', Bloco 'lI� 3(}0/0 .".

Sub-Total
'

.. _ " '" ;

O - ÇOMPENSAÇAO
'

. '

01 '-;- Contràtl'lntes por j[:mpreftâdas
'

03 _:::_ Credo�es 'por Vàrore& � Garaptias Di-
, "ersas.

05 _� câução da diretoria
07 � Responsabilidade, Contratuais
09

::-,��guros Cobertos

17.978.487.447,80

427.869.555

29.004.455.603,60

Destacando:se ne�ses' ,Te, das e o 'transformador de

'cebi'mentos, as peç�s mais
.

58.000 KVA, com 66 tonela

pesadas já desembarcada em das.

Iml?itú'ba, isto é, 9 estator . �o Setor Comercjal, fo

do gerador com 74 ·tonela-

5.000.000,
160.000,

7.685.023.470,
2.907.915.130, 11.025.968.155,80

Universidade de Sànta Catarina
Divisão, de M·ateriãl
EDITAL N: 28/64

The '0 F. Nunes l��'Ch�fe
(

I
Cont�bilidade "'�

Fmanç- CRC-SC 2047
\.

.

, ,

CERTIFICADO JlE AUDITO.: cer 'que o ref�ndo BaÜ\.nç(j - fmdo em de q'ezElmbro de
RIA "' .. 'Geral .represei:lta,;jt sitttaçãa 1963, e

ejinandO,
com as-

.

'

real .da Empr.êsa, .. , n�liela' sistênciâ o 'Eoono,Ín!sta
.

CERTIFICO que revisei os' data.
.

Walter K: os respectivos
livros de contabilidade e, os

" Porto Alégre, 12 Qe março document\ achando tudo
respectivos comprovantes, de, 1964. '. na melhOIl-dem são' de pa
de

, . . . . . . Waltt!r Kley - CONTADOR recer que�jam: aprovados I
"SOCIEDADE TERMOELE· Reg. no CRCRS san nu 24 pelos

sen�s
...�CionistãS o

TRICA DE CAPIVARI relatórib, ançp geral, as
-\ "SOTELCA" - '.' P�RECER DO CON�ELHO contas e td o� atos da �i.relativos ao �xer�{cio sóci�l FISCAL ,," retoria, du t� e..quêle exer.

encerrádo em 31 'de, dezem- ;
\. "

. ,

'

,cício: '

\
� Jf •

bro de 1963, bem como ,o Senhore� ',Acionistas:_ '\ ':r'ubarãQ, d� xparço de
Balanço Geral encerrado na Os abaixo assinados me,m-, '1964. .f; !�fi,'
�esma datá e transcrito no bros do Conselho Fiscal da 'I

Eng" JQ�O Eduardo lUorltz
Presidente

�i!Lll1e Sá
I Diretor Comercial
.,. '

Concorrência Públiea' n.o 27/64" de
09-04-64 à 29-04-64, para estaqueamento
das obras dã Escola 9.e Engenharia Indus
trial ,em terrenos do Conjunto Universitária
desta Universidade; nesta Capital.

Esp(�dficações poderão ser. obtid9s na

Divisão de Material da ..U.S.C." nos dias

úteis, nó horário das 18,00 às 17,00 horas.
Divi�o de,Mat�rial, em 9 de abril de

1964.
Idalino .tta
Waldir Abti
José Vir!Otos .

I'
• _''I'<, I '\,

livro Diário número 16, pá
ginas 243, 244 e M5, aplican
do as normas de Auditoria
usuais de ' acôrdo com o

que verifiquei, sou de pare-

Sociedade Termoélétrica de

Capivarí - "SOTELCA" -,
tendo procedido' à verifica

ção do. balanço geral e) con

tas relativas ao �xercicio

JOSOE' FORTKAMP
DIRETOR dos San·

15-4-64
\

\
.

, \

Nada de
REB'fTES

•

Exija em seu carro

rLona de freios COr.AD ...�
- 30% mais no ll.vrovej�q·
:nento. das Lona•.

CASA' DOS FRE'Q�
Santós Saraiva 453

ESTRElTQ
-�.,,-�2)�2;�·:

�
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'Pelas coluna
Alberto João ur
berdaue", �1e CU

calcada no "nao
herdade essa de

nacionais" agire
gandrando as g
"não hã .pão

" EscrUório Jurídico-Contábíl
", ,AGRADECIMENTOS Advogada e contabilldede ,em geral

"",}<,:ji: .'fal�Úia do pranteado e 'inesqu�çivel, Dr. João Rui Szpoganicz - Advogado
.J()Ae.)�'MAHIA <B'El,\REIRA DA SILVAr fa- 'Dr. "Persi 'Adão Hahn - Economista

l�'ç�d�� h�/aià 6 �e abril,. ainda consternad� .Ae;Sol Abelardo'H. Blumenberg
� ·ô��::'ª;�;pe,�da. ,daq-y.ele �nt� querid�, �;er:n P9r' EmL -: ·Rua' Gonse�heiro M�fra 48 sala 2.

. m:��rHêst� -estern?r . se� profunqô T�c09h�� ,
.

P
•.

nl��f�.:.&. _;fódos que c9IlJP��C�r� ,aps" alo� --,.!.,:....-.-"--,--;-----,
---:�---

fu�r�s :be�' eÓ�Q. �o�'q�e,,,�uy'i?F��' SOl?": .. ,�Pintufa�em Porcelana e Tecido
dl?l�#�iàs. :,Manifestam. t.ambe,�. a� p� . ..,��11�,- �" '. , , ....

"

..... '
'

r

r.Q.:.;D:�úra.' e Sr. Abilip C.�r�v�lho <\ ço�ta, . �" ."
r,

,. Precisam ..se de moças para ,Pintura em

'in��9�,�speoiaI.
'"

."� .:�':.' . I'
.

.. . '.

.

'.' ':�'::,���>'.' _.:
. ,

'

.' .... ....
r

p�r��a��. � tecidQ. Ofertas para SÃO PAU-
,i,::·.. ·'·A�todos os nossos" 'sin�eros· a:grade�l-r..

.

,.

m��tós-_':"
.'

'r::6' _' Rua',Á.ri.dí.ieta, 35.7. andar, sala 702

: ',: ."
; "Florianópolis, 8 de abril d,e 1964.

\

����?��l-�••_, """" ..a<- l�:" '�j�' ,._.
12-4-64

�,.i-.:""";"_'N�_ 'N�'::���.�'t"".;"''''''��.��''

"

. 'contra '0. l'esponsável QU. respon diada duas vezes por semana
, - 'f

.mento ; • ," "
.

, ._--'
.

'.

6 Sáv.él "pela fráude. pela RádiO .Aníta.. Garibald! -

:qd)u�nlt�a�d�a';sa,,:":�;',""':��:·.hi:. ,�;;: 'mm·il:! ,P R,:.EV IDÊNC IA
..
5 O,C IA:1. ::�;=;:;�i::::t::�';:'�; ;:'::�::iã�;��:�l:�.�f�:

; . ..:n. _ , JJ. . .

ao msen10 das contrtbuíções nor rferentés a. nossa previdência
e) das 2as, vias dos "CO'h,prO- .. ,,' a���V�

mai, estab�lecido na LÇlPS e em social, díretamerrte com OS srs,

vanres de Réembôlso";'
'"

seu Regulamento Geral, no que Delegados, Chefes, de Divlsões •e

f) d'::>, demajg documntos e lan-' [ação, de· emprêgo, importará Verificada a existencia de {rau . 'f' I'
-

b d J t d J la
' ,., .Se: refere ro isca lzaçao, prazos mem ros as Un as e U.LC�-

çamentos contábeis. na sua imediata glosa, cabendo de na doeumentação ou no pa sanções administrativas e pe- n\� e rtevi8ilo .dos InstitutJs
O· pagamento de quota de Sa 9 'levant'àrrient'o \le 'JJ,ElBITO cor gamento relativo aO Salário-Fa

na is O. ouvintes do programa. pO_

lál'lo-Fam!lia' �em con�provallt.e, ,resP!mqe�t� para 'o Imediato re míiía qUe importe em .prárica derão formujar perguntas aos en

Sem prova de' fili�çãp,' sem .a-, C_à�him,�ntO a,o Ins�itu�o, ,observ� �� crime', a' n.scalização, indepen PREVIDENCIA . SOCIAL:<Ó,A trevistados, ,debatendO' asstm,
prcsentaçã;:> de atestado' de vida dag .no ,tl."cante ,a cOb,rança as den'te da gl")sa e do ressarctmen seug prOblemas diretamente com

e residênc!a, além d'l IT�te de condições � sanções presditas to, r<;presentará para que seja
partir do dia 10. Ou 2, de -maio os' C:�gentes 'das' auta�as.

quatorze -naso após o óbito do
.

na-, LOPS e. seU Regulamento Ge, promovida pelo Instituto a iris
.pl'óx'imo, êsta coluna �ei:ã irra'

filho Ou ap'ó: a. cess�?�'O 'd� re 'raI.· . .' .. ta}1raçao da ação ,penal cabível
�'�'--------�------�

"O ESTADO'.' volto hoje à �ocali:llllf
tando, a meu jeito, o seu poeme, "U
uma 'liberdade de sabôr cOIÍl�$"'.

'ao e sinto frio". Eu 'cantaréi outià 1,

rande permite abs "naciori,uis'tas Ült�l
( ".

mpunamente, semeando ,ó.dips· e;. ep
em veldade,' a eause ,�

, '.

\

E vai a minha "Liberdade"-.

Liberdade: q 'o comer e não hã. pão;
.

Sinto íri neto tenhó roupa.

L

Ninguem foi je ao trabalho,
Meu filho 11 foi à escola,'

de condução.
desenrola

seja Brizola,
er o Julião.

, '.

';'Verdadeiro, SUCO de frutas
t

'

','frescas, YUKY .é um al'imen-

YH�,,' que concentra todo o

'. s�or e tôdas as vitaminas
das mais de.liciosas frutas
selecionadas! Sim ... YUKY. ".

:.ét, 'a 'própria frut�! M�:IS'
·.':,SÂÚDE E .C\LE.GRIA COM·
; _,

-: I'. • 1

:YUKY1.
l.

,..

,
"

Q1.!.ero planb e não 'tenho chão!
Reforma ag 'a urgente,

Gre "revolução?

Mas
,

'

E

mão!

ó quer semente
os dar o fejão... ,

",', i :

esperando que alguém lhe,."d�t�: a

E

-x

João
Pedir escol: e novo,

Procure-as . Guanabara
Onde Lacer pára
De dar esc ' ao povo,

H'á �I miséria e fome;
Há !TI

E mu

Por c ão.

ão que matou
de que havia
já sã-o de mdscou

1· ,
,

Cuba, ína e Hungria,
coisa 'não medra
botou .uma pedra
inho de Moscou.

João,
não }lá pão?

Pois razão é só uma:

STA' .SQBRANDO COMUNA

A TERRA QUE TE CRIOU.

Minist O da Educação é' .cultura·
.

.. � �. • "J' �

• J.:' '\

.�. de·de SaRta· fafatmif-
�- ;.

F uldade 'de Odontol�a

na a

'�-
"

I
"

V.' PO�E �StOL'�CER' Pi ::�EU 'CÔSTO: ,-

/ ; _

\
PlRA, PÊSSEGiO, DAMASCO OU MAÇÃ. r

·m
$:
»

"1I!t' ,
"

GABERT
Odontopediatrià" .

• l.·

b) '(IOs comporvan tes d� � paga-.:

AIXAS DE
BfSCARGA

Vai Construir \lU Reformar?'

Consulte NO$$OS Preços

Ind. e :ComérCió Metalúrgica ATLAS S.A
\.,

'

.; : ,- ,

J;{ua: Deodoro No. 23

Filial Floriàr_ópoli'3.

DR: -5EBASTIAO'MOURA·
. ,',

ClRlfflGIA-O·DENTISTA
CL!NICA ínURNA E'NOTURNA

Ex.Dentista -to. Sp.minário Ç8m�HIUlQ' Pia'�.(. de S. Paula

1'ratamento Indo1aJ;: --pela,41ta, Ii.otsção - 'Prótese
Bn-aAr.IO: Das 8,30 à'1 11,30 e das 1� àl? �� horas

2's 4"s e ti" FEIRAS ATÉ' l�S 20,30 ,:

RU.,A �TT)NES MAci'lADO, '1. ESQ.· j040. ir-�NTQ
_"

' _; J.' '�I "', ,.;
.. ,,;'\:0.'.1

' ,
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,

.CRO �ADLO�
eOLABOI""ORD .aPICIAIS

�AURY . BORGE�-,. GILBERTO· NAHAS
Glt8ERTO' PAIVA

COLABORADORa
., RUI .oeo .::_ MILTON � A VILA
ORIlDO LISBOA MARIO INACIO

COELHO -' M�NGO'" i..

/

I I
\

I
�

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

,

!

,

PROL DE SANTA CATA A NO

Avaí O ml3tch
\

'h
.

·
;

q�e': o)e
Ferroviáro e Avai são os protagorlistas

I ..'

do embate desta tarde no estádio da rua Bo-
. ,.

caiuva, constituindo um dos melhoresencon-
tros da rodada número

..
cinco do campeona

to da primeira zona. !

Vai à liça o campeão da cidade em' um
objetivo: a reabilitação do' insucesso de· 'do-"
mingo, quando,' desfalcadovde Càvallazzi,
Morelli, Vadjnho e Bentinho," ,levou uma MORELLI 'NÃO,

tunda do almiranteBarroso que não o p'o- 1

'. o a�acinte . ;;azurra, 'Mo,relli
I deverá.p�rniarl.e�llr .

"uma ..
' vez.

P?u: 4 X ,O! En<;luanto isso, O P�staI suri>re.��-.i' máls de,fora da equipe avaiana

dia aquI, levando de vencida o Marcílio ria .tarde ?e hoje. quando O clube.

D'
�

F'
.' 'f' I

.

bi
.

b ·1' da .Cápital,�statá� reCépcjo�ndo
.

las" O I��e�rense, tnun, ava em un itu a i ' aO: 'elé�eóido Fe:rOViáriO de Tu_

e o Ferroviário perdia para o'Urussanga na} barão; � ,
.

terra da uva, em todos esses éncontros pela , P�SSIVEL.A DUPLA

contagem de 2 x 1.

Logo, também 'o Ferroviário lutará pela
b I

de hoje contra o FerrOviári'),
rea i itação. E vem disposto a tudo para' le-] de Tuba'râo o. Avaí, venha a lati

var a melhor sôbre o C�peão Úhéu que
atuará com todo os seus val�res, e�ceção fei-,
ta a Morrelli que deverá ficar de fora maIS

í

uma vez, dada a seriedade da contu�ão so ..
I
,na que atuM'? nO iutebol blume

frida no matcn com o.' Átlético Ope.rário. CO*
I nauen'se.

. Os. dois atletas treinaram com

t
-

A J _e Telégraf';)S, estão ,'confiantes
nío a u,açao.,o vaí anc_,ará 0. e�':trem

..
a can-"I. desenvoltu,ra e poderãO ·estrear

numa bOa I exibiçãc', na noite de

hoto VIana, que pertenCIa ao PalmeIras de caso �u'as slt�ações fiquem regu
quarta-feira, con! -a ri T' 01

!
larizadas, ".

BI
.

t .J b'
'

peão catarinense, em .pleno es�umen�u. enq�an O que n? ,.�ua'.lro
ru· ro-. SETE INVICTOS

dio �l!valdo LOca", vllu'_'_� ,ha"-

negro de Tub�rao veremos Zllton, ex-defen' .Até o momento sete equipes
úscula �onseguicia contra o'Mar

d
. continuam )nv'ictas dentro das '

sor' o Paula Ramos e Figueirense c a mais' cílio Dias, deu n.aior mQrljll a

diSputas <.lo campeonato .catar_i- . .

,

equipe ,ncistalista.
nova *misil'ão do footbolI suHno. nenSe de futebol em �uas quatJ'o·

Formaram no "onze" do Ferroviário; ZOnas.
" Pela zOna/ um, dois

.

c!u}-;es
além de Zilton. valores em eviAt.ncia com')' mantém a l,nvencibilidade: Here1

O arqueiro Vp lr1i,.. os Zl;}(;tueÍros Tito e Ev�l- ' Jio ,Luz.�de Tubarão, COm Oi P.p·
d

"

_1' rn' .

.

'rl', ,

'

'

.

e '0 Comerciário COm 1 p .p. '

O. OS J'YlP<1l0<:" I Ola e ln 10 't P ..

. '. .

, : Y
r

' e os avan es e- Pela zona dois, valnos encon-

drinho, Dica Bràcinl10 e Boca. trar três agreIl,liações; o Ca'xias

Fet'eràcao Catarinens,e de Fut�b li: 40·anos de ex tência
, , , . . . .

.,

.

,
.

.

'

,.'. -

"
.

,.�.
.

Fundada no. dia 1 e abril de 19'24,
", ." ',' .

N
. .';. :.

.:
.

-, ": '. .',
C'om

. a den�n:íinação de ]L, Santa ' Catarina

;�wÜITii:fÂ§i�}B�iiTspIAOR1�E ,ÔVOpf:eS�dent9d(l;·;'C. 'N', D. de Desportos ',Terrestres;f ederação, Cata-
NOVO PRESlDE.NTE' ',-co, ": ,.figJ.1tlÍ dp' destaque 'do, lIis

rinense 'de Futebol compl assim na, dia '9,e
o ieneriU,Eloi ' Menezes, é: o pisrl!:i> na'Cional, l;eudo conê6rrid� t

'nôvo president� do G(jnselh� Nà
' a� J�� O:ímplcio� de LOndres' hoje 40 anos de.Ininterru atividade, tôda

que é O Líder Com O pp e -Carlos ctonat de nes,p<)�tos. �ãQ..:é ele' 's�íi'çlo: l!ilnda direto� da Federa;'; .

ela devotada;ao progresso o esporte do ba ...

'Ren?-u� e OIfmpiCo, :ambOs COm· mento<;stranhO,aos meios espor 'ção::dai'1�Cà,de Voleibol, Esco .. '.' . '.' .

C àld B '1 t d
1 'P.P. tívos, ·�ois .foi atac�nte, dÓ.' Vas lhá',:�ert!l,���:.. 'lijéado de Santa. atarina] 5> rasu, en o

Pela t�rceira zcna não há"hi:
�:. _:"-,-

.'
�

"

.
' , '" .>: havido, época E7m' que Io u��ra de outros

victos já qUe o ÇJI:inkraft. ca\u .
,,' ,

. "

'fi
'

tes. O remo e anIS
na tarde'. ào último. domingo

"

:

,O:' 'BAHIA '.EL.,IM..; JN�DO esp�.rNeess·�teCSomqOuatro, decêni de
-

existência a
frente.' ao Botafogo, perdendo .

I i F' I t ELIMÚ-l'ADO rã :a'tIida intervir .'0 Santos que 'd d
'.' -. dirizi I .

-t

decididas "

:=u:::a c:::t!,:e:frO d:: ::nCI�
",

. tén��' � "T�ii< ,

entí
.

a e'tevea mgi- a 1, ras '

d
,_

, . A equipe do E,C. Bahia fOI' el'}'
',.'�,

..,.. .

r capazes do/mundo .despor o barriga-ver e,
,bes invictos; At�ético de Cha ,.,
'pecó que �onta Com e ,po,p, e é' minada da 'l'açljl libertadores da -.......----------.. entre elas os S!'S, Aderbal amos da Silva,

América,. ao ser derrotada por CIII::MAS '.'

I' F � C d 1
2 x 1 pelo Deportivo Itália. de .' 1'. Walter Lange;�. avio' e� . oman an e

CAR1AZr ÁlvarNo :perei�aaA' -� �daboF' j d sdehá cer -

a presi eneia a , " e· -

DOU'IA ca de 10 an'os se ,enconfni sr, OsnÍ·'Mello,
cuja visão' administrati:va' lete com fideTI..

"daae: 6-gr�ndé súrto de'
_, ,resso� acusàdo

..

nestes úl�hnos anos, pode; Sánta Catari

na, em bre;e igualar-se cóÍ o maior éentro

futebolístico do sul do paIs _ue é o Rio dn' I

Sul.
Nossos cumprimentos '. presidente Os-

.

ní Mello·e seus 'valorosos\ uxiliare� pelo.
-transcurso da data tão sigp cativ� pé!ta I)

desport6 de Santa Catarina o Brasil.
__

o

---------',�-._----""'Í'--,..�--.......

lt provável que 'para O cotejo

çar eln sua equÍ,pe ds jogado'es

Masseli, oriundO de futeb?l mi

�'eiro' e �tualmente radicadO em

Flórj.à�ó,polls e o exFema Via

·Principa;s jogo� da rodada de
·hc·je pelo Estadual

'

Destamaos, fazendo .um rá- \ dois d.esta ch:we,
'

pida analise os principais cote- :x: x x

. 'ocupa a 4a. colocação·

j·os que assinala o campeonato
catarinense de Í'uteboi na sua

quinta VOlta, mar.cada para hoJ

je em sUaS respecti'vas ,z'::>na'S;

Pela zOna UnI, o clássiep n'). 1

um sera travado na ddade dé 1

taj,"í, onde o +'-iarcílio Diàs' es
,ai'á enfi!entando ao COll1er:-iário

de Criciúma. O team marcili�ta
caiu doming') ultimo. frente ::,D'
Postal Telégrafo e �gora atuan
do e casa, ante sua torcida, t�n
tará a reabili taçãQ.
Por sUa ve,z o G0merciário

que' é o vice líder cOm um p'vn
to perdido; vai :utar rara Ínail

. ter a inven<:ÍbilidLde dO certame
Atlético e Barr�so, farão o no.

•

Arbitros par a os jogcs de
hoje e C.lfarta </feira

A Federação Catarinense de

Futehol v�m. de divulgar a !is

ta nominal do� ;pitado;es que es

.tarãO atuandq na' tarde de domin
.

....

go, pelo campeonato estadual
bem como aos j'.)goS subsequen
te;; . I

•

S,EGU�:'D� ZONA
TEIiQEIRA ZONA
Santa Cruz x Pery - Edgard

Grezeotin de Pôrto União.

Operárl'o x: Guarany - Pedro de

SOuza de Pôrto UniãO.
Inte·rnacional .x Jllve�tus _ 'Wal

Caxias' x Estrêla -' Laudino . p�
d;o da Silva de Itajaí
Guarany X América Otávio Car

doso de Jaraguá do Sul dir �eves de Mafra

PRIMEIRA f;QNA
Usacy x Olímpico, Nilo Elizeu
da Si,lva de F'p'olls.

Olinkraft x Tamandaré, An

Mnlo Fer�ari de Mafr!lc
Atlético x Ba"pend\ Os!>!

Avaí x Ferroviário., Arno Boos 'Marcelino' Pedra de JOin-vile
de Itajaí. Paysandú x Carlos Renaux, Vir
Imbituba x Guatá Silvano' Alves ,gilio Jorge de Fpolis,

QyARTA ZONA

Sadia 'x"Atlético Chapecó -

nias de Fpolis. Raul Ferrari de Joaçaba,
Hervalense x 'Alvorada :. Estevo
IvanOski de Chapecó
Videira x Vasco da Gama _ Làu

ro Gonzato de T.angará

HercGio Luz X Uru�sanga ..:.

Zéle. Tomé de Crisciúma,
aMrcíl1:) l;)i<ls x Comerciário -

BeneditO Ribeiro de Campos -

Joinvi1�e.

QUARTA -_FEIRA
Tupy x Palmeiras - HugO Al_

ves Garcia de laraguá do Sul.

Atlético .1' Barroso - Marciano

Silrveira d�Laur? Muller. Vende·se sete lotes de terreno
QUARTA RODADA _

.Situados'Do Bairro de Fafuna -(Estreito)
. Tratar 'na rua .L\taci ,17az Calado,' 624 no mes

mo Bauro:.
Metrorol x Pilsta1 TeJegrá:fteo,

�"P'n"",",,","
..
x Minerasil, .Jair de

ltaj�
.. ::,&:"",,"-�-.....;;�,__..t�.u' � k'Gj' .. ' .....':__'""""....."""",....._

líder -iSOlado e o Saçadorense
'

que .onta comT P;P., ocupando
Caracas, O Brasil, todavia, não

_-está :fora d� ·disputa. pois deve
a vice' liàerança.

.

CONFIANÇA PO::;TALISTA

Muito embora recqnhe,cendO o Torneio Rio

São PaulQ
pCfàer-io técnicO dl Metropol, OS

jogadores do clube dos Correios

felo Rio - São Paulo, para

h,oje estão ,p·rogramadoi:; dois

encontros, pgando no Maracan,ã

VasCo e São' Paulo e, no P·aca-

e embú Flumlne�se e }!ortugbêsa.
,
.' J

--� --- - ._,�_'--_- .....----_...

.. '� .��-----
" ,
.' , I

.'" ,�- :GfNTRO

à·� lO horas' - MATINADA

'SlWis pres.!ey
TALHADO PARA CAMPEÃO

,
,

.

.

Cel)surlj, ,até 5 anos,
à 1,�0-3,3/4-7 ..

e 9 horflS
R�chaid ptarrison

..Lenidana Nusciak
��. OS: SETE GLAD�ORES

TeChnisco,pe _. Techni�olor
Censura até lO. 'an'i)s

,Devido à pressão da torcida- do Gu�ra

nya diretoria do clube campeão .�a cidade de
. à� 2�4-7..i9 h�rlls

Blumenau '.' temporada 1963, fOI forçadg. a .

Ricardo Mo�alban
"

f'
'. ' .

d
.

trei Vicente Price
dispensar .. os serviços pro lSSWnaIs·· o -

Llana orfey
nadar 'paulist� Gaspar Filho _

' o 'prRATA NEGRO,

000
.

Totalséope. - EastmanColor

Censuara até 5 anos.

\

Roxy

.. BA,r'-
. I"

às 2 horas
SIWis presley .

TALHADO PARA CAMPEÃO
TecnicoJ?r·.·

.

Censur!l àté 5 anos,
.

às. 4,.7-9 horas
,I /

Cristo�er Lee

Estela Blain

() INCENDIO DE CARTAGO
Censura até 10 anos

J( x x Prosse1uirã O campeonato catarinense
Pela segunda zon�, vamps E'U'

\

,de vela par1. barcos da classe Sharpie, a, ser

contr�r duas grandes atrações. . Pe.I.1! terceira zona, vamoS en 1 d b
. I d FI" 'poII's

. desenvo vi o na
.

aIa su, e ,arIano. I'Em JOinville, o CaxiaS vai r�_ Contrar COmo atr�ção princi;Jal .

Cepciona o Estrela de. Jara_ q jõgo que será desenrolado na Deverzo continuar na competição seis
às 2-5 e 8 horas

guá d? Sul, em pr,mo qUe .eS- cidade. de Canoinhas, quando iu barcos uma 'vez aue Pioneiro é Ciclone, aban.· Rando�ph Sceot
tá fadaõo a arresentar UIna gran tarão Pery, atual tercelvo coloca l

d
_. .'.

_

Karcen -Steele \ !de arrecad\lçã). O Caxias é •. lí_ do ..com 4 pp, e o Santa Cruz d0naram as isputas. O .HO!\l'EM QUE LUTA SO
der Isolado e lquanto que ., E's um dos Hderes cÓm 2 po�tos no Esta será a quarta-etapa do certame, Cinemascope. _ EastinanGolor
trela apresenta ·em seu 'passivo pas·si,vo. Enquanto Isso em La

'\ 000 .' Censur'a ,até 10 anos'
.

. 2p.p., estande. classificado em jes, o Internach)nal que é vice ' ,

terce4'O lugaJ. O outro pl'.J�e; lídér c�m 3 .p'.p.,vai recepcionar O harco Kon-tiki que vem liderando a

,o: de ÍIO. 2,. Será desenrolad'? em <\0., JUve'Qtus, ita�bém líder cOm
. competição velística de âmbito" estadual,

Brusque, prNlj,gonizazndo Car-
,
2 P·P. :F:!rialmente em Mafra, a W Id Llos Rena\lx e Paysaridú, ftCmais Operãrio local vai dar combate tripulado. por Pedro Soares'e a ir opes,

um clá�sico rel!'lonaI, O Carlos' a9 Guarari!Y. d�. Lajes que tam- totalizando até o momento 3.012 pontos,. é
l1enaux. é vic� líder cOm

.

Um oém está .situado na ,liàerança
'

I
'"

d t• apontado crm.o o ,virtua campeao a empo.,..P·P. enquantc que O Pa:ysandú: ,detlta zona;
. rada de 1964.

·000
Encerr'lu-se na noite' de 6a feira o pra

zo nara as inscrições dos çlubes, com vistas

a. r��liza.ção do campeonato regional. de
1964 que será o passaporte para as disputas
do campeonato estadu�l salonista,

'

0001
A rep('lrta�em se '. avistou hoje com

.

o

Presidente da Fêderação ,Catarinense de .Fu- "M"érla
.

teboI·de Saliio, canitão'Milton Lemos do Pra- I*' _

.
.

.. '

. '. ., .

'

às 2.30 -5 horas'
do e com o sr, Hamilton'Berreta, v�ce;..pre- Ewis Presley
sidente dl:! �n:tidade salpni�ta, .,." TALHADO PARA CAMPEÃO

.

Na opClrttmidade as duas-mais altas a'll;- Tecnicolor I

CenSUra até 5 anos•.
torifl';:Hles dp férleração" s::.lonista iriform::lram àS.,8 :laoras

a renortagen' de qrie tendo em vistá a: situa- CristofeÍ' Lee

1· ,Tv,me Monlllul'
,

c.á.o 'nor a_ue atravessa· o P_aís, reso veram A SEl'rA DO DRAG,Á9 VERME

Tl,.n-rl"t:'I�::lr. o !,ra'7,o !,ara as ins"rições',' dos LHO

clllbes! 'Com vistas' a rfla'lizRt'$ín do. camnpo- Em. EasfmanCoklr
.

- .'

Censura até 18 ano.

nato re�ionRI, pois' três'.:.grandes. exn;ressões_.
do futebol, de salã� çomo:é o caSo �o, Atlético, . �la'J

.

C::Iravana do Ar e Bhcan:tva. pomo P. l1�tural; ,

fin'raM 'trAI' �os mentore� r1�,F,CJi' �. oe oue
.

às 2 8 hOras

DRÓ
_ !,odp.rfaM' se inovimentar livremente' Alan La'dd'

. Sidn�1 Poiticr
para tratar dqs· inter,esses··de-seus EM

. çltibê.�:
"

9S,'I��N��!�I� �,._
..

·Ass·oélácão'� Cãla
.'

se"'de
,

Engenheiros Qui,. cos
Comunicaçã

Em virtude de não hav� ido realizada •

a .Asse�bl�Úl Geral, marcada ara o dia 4

do correI!te, por motivos de f a maior, ·fi
cou deliberado por esta Direto que a mes-

· ma será efet,uaaa' no dia 18 d ês em cur
.

so às 9 horas, numa dependê a do Labo
�atório d� ·Quimi�a Agricola, ei dustrial, no

·

hairro da T�mdàde, para. o qUf ede o cont-
·

pare�inientos dos -profissioÍlais teressados,
.

Os ássuntos que serão tra dos são os
.

-
, 'I

seguiri�es:. ','
a) Discurssão do ante-prQj o dos Es

tatutos dq ,Ass(lciação,
. b) Eleição da Diretoria

c) - Outros assuntos de inten e

,
.

da As�

''''.''sociação. ,I �Jr';Florianópolis, 6 de abril de: 964, . I.

...

Eng. Quirrnco �Ioisio Leon da: 1íZ Silva
.

Presidente da A. C. E"
�

1 4-64j.";"

.

.'

..

Instituto de Aoosenfador e

Pensões dós Industriári
.Concurso de fisca I ,de

.

Pre
·

ênda ,.

FaçO pÓblico, para eonllecime 'do�
Ílltetessqdos, ,que são os seguintes o \ resul
tados, parcial e' final, do, concurso d FIS
CAL DE, PREVIDÊNCIA, realiza
Santa Catarina.

NO�
.Mauro' 'L.�urindo Pinheiro
Wilda Eflüárda Eltermann
J9Í'��

/ GUilherme Comitti
-

.

Hildebrando Alves dos Santos
..

. \

ManoeI- Bastos Laus
Celso Ivan Leite Morae.s
Anilton Lentz dos Santos
Arnaldo Julião da Silveira
Abrahão Salum Netto

em

MEDIA

67, 7
\

Márjo Luz. de Medeiros 67,16
. '.

Fi�ria�ópolis, Ól de abril de 1,96'�t
.

;t)e�egac1o do; IA
'

.. �_ 1.f,�_ /c.( :'_ ,.,/. ':.[
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,

crever-se por' procuração. ,

As =rbvas terão inicio nc}l, mês de no-'
-

,vembro do corrente ano.
. Floria_nópolis, 01 de abril de \1964

Delegado do IArI
i

<�-4'.

'�Ipresso C'iR-te tiDM E ---S--E·---Sociedade' Anoni'D]
MATRIZ: (RICIU

' A _' ,SANTA CATARINA

: " .

-, .
.

, ,END,ERE'Ç� TELE�Aft \0 CRESCIUM�NSE /

Serviços de cargas e'sncemendas entre Sa-o Paulo -�Santa Catanna e Porto Alegre
"o "ais: - São Paulo Rua J.,ão Teodoro, 67� - CtÚitiba Av� Iguaeâ 2117 - fcm. t02171 -��. Rua 7 de Seteruhr... 691 - fone 7818 - Ftorianónolis ll:1!� Padre Rom...

ne 2801 � fru�a:l'âo 1 13 Lauro MuUeJ:, 50 � fone 14'19'� Araranf!Uá Praça Hercflio, Luz. 632
\

e 2�' - . ,ri Rua Gn�tav9 Riehard 5,14 - fone 131 -- Joinvil!e Ilno AbdUf
ma. 207;.,.�.',.,.'•.;;,;O;.:.i.�7.�r.•.••,;;·,•.•..;,.:.",.,)'�."""';.. "••.. ,�.

"

.,', , ..l.. .. '.

- ", -
,-

- �''''''''':''''''N'_'�C�?E.
S

.....•.
PJl(jPR�OSp1A MUDANÇAS

.� ,.;.'� '

..,.. " ,
..'.,' ,;..,'..','.'>

;-;.,. .
-

.,.�i!i�''ii;,CítW..'it�AIIi.;,'"4·'v" Ii�t�i,;(.,��i;.i\\:;w�.�", ., i..;"" ... f."····· ." ' ;é�.:i.'f;:i� •.i ·.E:S;,isj��I)j!.�]f#t!*,;��i��i��ti����i�W';;'�"'i{;*.tA. ,.;,;1.;(,

'12l4/1964

, acionistas.

Lajes, 9 de abril de 1964: -

"

Sr. Sergio Ramos - Diretor Presidente
Sr. Hugo de Castro Braescher - Dire-

tor Comercial
Eng". Heinz Lippel - Diretor Técnico

15-4-64

Emprêsa luz e F.ôrça de
Florianópolis SIA

E l FfA
'Assembléia Geral Extraordináriá'

.. .'
(

Edita I' de Convocacão
. .' �

A Diretoria da Emprêsa Luz e Fôrça
de Florianópolis S. A. - ELFFA - convida

. os Senhores Acionistas para se reunirem 'no

dia 23 de abril de 1964, às 9,00 horas', na sé�'

.de social à .ruáGeronimo Coelho, n.,·32, a

fim de em Assembléia tornarem conhecimen
to dos aios' relativos' à incorporação de so:'

�ad� à,C@ttais...lp.etr$.ça� .de,.sa.nta;'Cata..

rina S; A. - CELESC ,-,'e deliberarem na

forma do § 3., do arti; .. 152., do dec. Jei n.

2627, de 1940 e tratarem de' outros .

assun-
tos de interêsse dos acionistas,

.' .

Florianópolis, 9 de abril de' 1964.
Lúcio Freitas da Silva,
Diretor-Presidente

Heins Lippel, Diretor-Técnico
15-4-64

--_._--

" Emprêsa Fôrça Luz Santa Cal,atina
I '

. ,s..A. � FOR:CAlUZ .

.

.

"

.

j .� I f

Assem1bléiá Geral Extraordinária
. .Edital· de Ionvecacãe ,

A· D" o .

ia d r .... '�� " ,...J..c.: ";, -\L�-
. g·�!or�,�a· ��� .lfO:rÇã'j-�UZSanta Catarina �!A. FORÇALUZ ... convida

os Senhores Acionistas para se reunirem .no

dia ,24 de abril de 1964, às 10 horas, na sé
de social, à Alameda Duque de Caxias, 63 a

fim de, em Assembléia, tomarem conheci
mento. dos latos relativos à incorporação da

. sociedade à CENT�AIS FLETRICAS SAN
TA CATAIUNA SiA - CELESC -, e deli
berarem na forma do § 3°., do art. 152, do'
dec, lei 2627, de 1940 e tratarem de outros
assuntos de interesse dos acionistás.

Blumenau, 9 de abril de. 1964.
Sr. Guilherme .Renau.x ... Diretor Pre

sidente
Sr. Udo Deeke ...Diretor Gerente
Sr.' Alfredo Campos - Diretor Adjunto.

15-4-64

I'

•

enda

sr. José 'Yitor Garcia .

mercial
sr, Hercuiano C. Farias
sr. Newton Ferrari Mafra
srta. Naíra da' Glória Cam-

15-4-64

, MI.· �41S Prfllll!lTA 00MASIL

posa do nosso' ilustre amigo
e

. distinto conterrâneo De-
pos
srta, Vera L. Dáura Companhia Perv de E�8'�ricidade

C I P E L
sembargador Arno Pedro

Hoeschl, pessoas altamente
menina Josete

Barão
Aparecida

célu!-'1. E' necessarío, no en;
tanto, discriminá-las segun-

.

do as espécies.
As. deducações . nesta célu

la não poderão exceder, no

conjunto, a 40% do rendi
mento bruto declarada, saí
vo quando o contribuinte

puder demonstrar á verací-

ção e outros acessó
rios. Tratar pelo fo
ne 3218.

Diretor

15-4-64 ,

Júlio H. Zadr tzny, - Presidente
Olávo Rigon," - Díretor ..Comercial ,

Fôrca e luz Vide�ra SIA. VIDElUZ
, .,

'Assemb!é!a' Geral Extraordináfia
EdHal de Convocacão

,

.

\

Raul Mena B. dos Reis, - Diretor-Técnico

--- '-_ .. , --. A Diretoria da Fôrça e Luz Videira

SIA. - VIDELUZ convida os Senhores A

cionistas para se reunirem no 21 de abril de

1964, às 10 horas, na séde social à rua 15 de

novembro, nesta: cidade de Videira a fim' de, '

em Assembléia, tomarem
� conhecimento' dos

atos relativos à incorcoraeão da sociedade à
CFNTFAIS ELÉTRICAS DE SANTA CA
TARINA S/A. - CELESC -� e deliberarem
na forma do § 3a.' do art. 152, do dec. lei
2627. de 1940 e tratarem de outros assuntos

de interesse dos acionistas.
Videi+a. 9 rte abril de 1964:

São requisitos para inscrição:
+-; a) nacionalidade: ,o �an'didato 'devera

ser' b�ileiro nato ou naturalizado.
.

b) S,,€Xo:, poderão inscrever-se candila

tos de amb�os. sexos..

c) idade�íni�a 18 ,>a�os completo� Ú

data do encerramgnto, máxima 40 anos 1Il

completos à data d�\abertura da inscrição.
d) certificado de\reservista

I..

e) titulo de eleitor\
i) 2 fotografias 3x:4 (tirada de frente)
Os candidatos do intêl�or poderão ms-

"'''"'"'r' � - f.k frr�c�� �":\ ç;, n!'a... UI., Hj� RJ! Ib, '.Vi U. 1.:.:0 �>.,i ..A.i' u,

Calar:na S� A. - CElf.SC
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA"

CONVOCAÇÃO,
'

Ficam convidados os acionistas da Centrais EIétricas
de Santa Catarina S. A. - CELESC -, para se reunirem em

assembléia geral ordinária, na sede social, à rua frei Cane

ca, n.o 152, nesta cidade de Florianópolis, dia 25 de abril de
1964, às 9,00 horas, e deliberarem sôbre a seguinte

,

ORDEM DO DIA
i- - Relatorio, balanço, conta de lucros e perdas refe

rentes ao exercício de 1963, e parecer do Conselho FiscaI:
2" - l!�leição dos membros do Conselho Fiscal e respec

tivos Suplentes e dos membros do Conseluo Delíberatívo.
3° ,- Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Flortanópolís, 9 de abril de 1964
\

.

Sr. Hermelino Largura ".Diretor .

Pre...

sidente
Sr, Mário Porto Lones ... Diretor Co

mercial
Eng. Heinz Lippel - Diretor rr6(>n;�o

/
,

As.) Júlio H. Zadrozny, Presidente
Hermelíno Largura, Diretor-Comercial
Heinz Lippel, Diretor de Operações
Wilmar DaUanhol, Diretor-Financeiro'
Karl Kischbieter, Diretor-Técnico

15-4-6415-4-69

L
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fnstalação do �Novo· P.e{lodo Legislatiyo a
fiand()no álto espfritl!t·.Ctvf- .qu& seu. �tidct flinhá' te- dades, 'mas que se não co- torídades, Para �
co de nossás fôrças. ·;arina... manldo,no,·J,'Jafs.,e no·Estado, metessem injustiças. O sr. I Ivo Silveira desig- , solene 'do' novo períodcd�S para a criação '�r-J 11m ,desde sua.�ormaçãa cOD;l0 O sr, Evilasio Caon, con-,.. no� urna comíssão de par-

.

gJslativo, em 'sessão á
chma de paz, traIl;qutIi�de grêmíe .paliticé;: .... < firmoU. o voto de confiança lamentares para procederem re�1izada ,a
e [usttça. '." HiSioribu, o .atual ,proces- ao S1!." Ivo . Silveira, comen- os convites pessoais às au- com início às 15 horas.
O sr. Fernando;, ,Vie$as, só' tevõluciêriário;�", "alim�n- tand.o.á àtuâção de seu par-.

-

'------ ----.--"""-...,....:;
Iíder da UDN, mahifestõu- tarido, súás ',e�per:á.nçás de tido'� plano nacional e no

-

t'
1 , ' "

'se sôbre a personalidade do' que; em., .todo .d:território est��ual; e t: ação d�ntro

D-',,"....EJ.SY·,'....A''D','.'
'

..

presidente 'i'ecém-J;"eeleit0';,' nacion3J1;·os. vencêdores 'prí- dos' postulados políticos de
muito nele não vot�s8e",por, mem 'p�(a 'man,ten9a de um sua, agremiação, entendendo
motivos de ética ',partidãria, ' cliÍE:à "'de' bein ,/estar ' social, -. assim servir ao BraSil.

O MAIS �1f'IiIiO ill.'lIO DE 'SANTA CAtAIUNt
� ,.

fazendo, a seguir, um
.

re- ser�lliqãlie Êl' d�; jt{stiça. :Qtie •

trospecto da opósíçãó, e-, do se 'puni�se� culpados, que INSTALAÇAO. SOtENE A Fl�rianópolis, (Doming�), '2 de Abril de, 1964'

significado . dessá: atitude ,�e: �P�.f,�ss�-F :: r��s��n�,abiU- , 15 DÓ CORRENTE

RIO DO SUL: ')'-

N� Asserribléla Legislativa:

.O deputado Ivo Silveira, ladeado pelos secretários da Mesa,
srs, Livadário Nóbrega e .Lauro Locks, em pleno processo de
contagem de votos. De pé, os líderes debancadas, deputados

Fernando Viegas, Evilasio Caon, Luiz Bianchi e
"

Antônio Pichetti.
'

O deputado Ivo Silveira considerados nulos e 4 em lidades dos membros da
foi reeleito, em sessão de branco. chapa' oposicionista, ao rnes-
10 do corrente, na Assem- '

mo tempo que enfooava a
bléia, presidente daquele OS DISCURSOS n+uacão anterior do sr. Ivo
Poder, por 30 votos contra Silveira, de cuja personali-
14 dados ao deputado Ma-, O sr. Ivo Silveira agrade-

.

dade era excusado alongar-
rio Olinger, candidato· da ceu sensíbílízado sua recon- se; pai sobejamente conhe-'
oposição. '

. ducão ao cargo de presíden- cída, na Assembléia e em
A composição das fôrças te da Assembléia, 'pesando todo o Estado. Mencionou o

governístas ;__ PSD-PRP-PDC bem as responsabi.lidades fato de quase todos os mem
- que somava 24 votos.. re- que recaiam sobre' seus bras da Mesa, serem recon
cebeu mais 6 sufrágios da ombros, em momento tão duzidos, como norma toma
bancada petebista que, em

:

delicado pelo qual atraves- da em reunião da bancada
declaração de voto de seu tava a Nação. El{ternou sua governista, e a, exclusão do
lider, afirmou tratar-se de confiança no apôio de to- nome do sr. Fioravante Mas
uma atenção à exemplar dos os parlamentares, e que solini se verificara pelo fa
conduta do representante tudo faria para elevar cada to de o mesmo excusar-se

pessedista na direção da vez mais alto a dignidade . de concorrer, por motivos
Casa, no período anterior. do legislativo.

I

,

O 1ider governista, sr. Dib
Cherem,.. manifestou-se sa

tisfeito
.

pelos resultados da
eleição, realçando aos qua-

.pessoaís.

VENCE ,CHAPA GOVER·
NISTA'

'p.rosseguiu, homenagean
do as fôrças' que compõem
a maioria governista, con-

.

Foi procedida, a seguir,
votação dos demais campo-' ...,..,�-:-,.."..,=,.,...,"""'�--",..,.,.. ".,."'_.-=,,,.",,,_, ,.".......-'"""'!'.....-:--"P'""---

nentes 'da Mesa, merecendo; S UNA, ea chapa governista' vence- D
dora, 24 votos, fic'lndo as, N t d R d

- n 1 /64sim constituída: 1° více-pre- O a e ecomen ata0 ll. l!, "

slde�te 'deputada Lecian Tenda em 'vísta facilitar ment� deste 'êÍiSP�Sitivo le-
Slowinski; 2° vice' deputado a ação Iíscalisadora dêste gal, uma vez que. fixamos o
Paulo Preis; 1° secretario

or-gao. e salvaguaràaf aos prazo improtroglivel' de 72
deputado Livadario Nobre- interesses dos Consumido-" horas para q cumprimen.to
ga; 2° secretario deputado res,' em geral, esta: Delega- de.. referida 'determinação,Lauro Locks; 1° e 2° suplen- cia Regional vem Recomen- após o que serão oonsidera-.
tes

. deputados ,Waldemar dar aos 'Srs. Proprietários dos infratores .

e (lama tal
Salles e Antonio Pichetti, de armazens ou c.'tsas simi- incursos nas .sansões previs-
respeotivarr::,mte. lares a fiel opservárici� do ta� por Lei;

.!, '

A ch';pa adversária,. ven- "

..... .

que preceitua o item C, do Recomenda finalmente,
cida, era composta: lo. vise art, 11, da Lei Delegada n. 4, aos Srs. Consumidores que,
presidente deRutado' Huy ..que determina:

, a· titulo; 'de colaboração,Hüise; 2° vice ç_ieputado Cel- "Manter ou afixar em lu- 1 exerçam' permanente fisca
so 'Costa; I" secretário depu- gar viSivel e de facil J'7itu- lização. nos preços dos a,rti
tado Reneau Cubas; 2° 'se-

ra, tabela de preços d� gê- gos tabelados, informançlo,cretario deputada Udo Al-·
neros ,l;tlimentidos e de l' a est<l Delegàcia, os nomes

temburg; 1 U
• e 2° suplentes necessidade'.'. oe aeôrdo corri' dos proprietá rios ou casas

Qeputados Pedro Hermes
.

e
, o modêlq padronizado pela comerClalS que ,não afixa

Gentil :Belani. Dos seis vo_· Resolução Na 51, da' SUNAB;, ram a :tabela de preços outos' restantes, dois foram Recomenda outrossim, aos estejam vendendo com, pre-
Srs.' Comerciantes qlle ain- ços aoima da tabela, afim
da não atenderarll a prese�- de que sejam tomadas ime-
te determinação, procura- diatas providências.' ,

rem imediatamente.. a se- Gal. Manoel da' Paz, Costa
de desta DelegaCia afim de Araujo _; respondendo pela
se inteirarem da forma co- Delegácia da SUDab em San·
mo

. proceder ,ao ateQdi- ta Catarina.
Celso
regressa . �a ...

, ,

(Cont. da 1: pág.)
ções, falou b governador ca

tarinense:

,"Integrado, como. 'sempre,
DOS prqpósitos de paz e 'qe
trabalho, volto ao Estado

para prosseguir a. tarefá lld

ministrativa,< atento, às. no

vas respo�sabilidádes ago�
ra ·.acrescidas�ao cargo q:ué
ocupo, às quaiS procurarei
dar execução' adequada,
com energiá (,) justiç;a".

'-Tomou poss'e O novo presidenf-e do
. ,�.. -

, -. I

.. (oriSelho Estadual, de 'Confribuint'es
Em solenidade presidida

pela . Sr. Dr. Eugênio Doin
Vieira: Secretário de Esta
d� dos Negócios da :Fazen
da, tomou posse na Presi-

. déneia do Conselho Esta

dual de Contribuintes, o .nô

vo Diretor 'do Serviço, de

Físcalização da'Fazenda, Dr.
Hélio' Born da Silva.

Na ocasião,- o nôvo Pre
sidente foi ��audado pelo Ti-'
tular' da Pastá da Fazenda,
peJo representante dos Con

tribuintes, Dr. Clodorico Mo

:r;eira, pelo representante W:t

Fazendlj., Dr. Ari Kardec de.
Melo, pelo Presidente Inte
rino .daquêle ór�o, Sr.
F'ran6isco Gouvêa e pelo'Dr.
Antônio Romeu Moreira,
Procurador Fiscal do Es
tado.Capinzal presta ,homenagem

.. -_

à A C A R E S C·'
A Câmara Municipal de Capirizal, por,

,

indicação do vereador Renaldo Flâmia� a-

provou por unanir.nidade um voto de louvor
ao Agrônomo da ACARESC naquêJ�_mum-

�

cípio, Dr.José,Beasi, pela eficiência e dedi

cação' que vem dispensando aos assuntos re

lativos �o o�ganismo de assistência -rural na

'DETENDO
AGITADOR.ES

I .

13RASfLIA, 11 COE) - As
autoridades militares e do

Departamento Fedem1 de

Segurança Pública conti
nuam realizando busca,s em

toda a» Capital Federal, pa
ra deter agjtadores\' comu
nistas e ,'lpreender material
subversivo. Oficiais do Co
mando de Opetações do

pT-12, revelaram que é im

possível determinar, o nú
,mero' de. prisões efetuadas
até o momento, porque os

hto fei c::""""';_:ni:::�c.c �cr nE�jo ::tO D .... n.lnl.'�f') detidos estão c;iistribuidos
011' ,'. t�·, V,-'. -_�. '�'ltl' d� AC'AR,Esnt,·.,.',<o em diversas unidades doi,.,': � lng'er. lA.,'l �..!X\::'--�AVO a, .� _, "-1i"lF�:ér�itQ, e cm' depenà,ên.t:1;·;'. i-Santa Catt.=lrina

.. " '.

região.
A homenagem, estenqe.:.se ainda à�: Ex

tensionista Doméstica Rural, Terezinha
Laun e à· funcionária Clorinha Dembrós: O

Plameq dará lnlcio à construção
de ,novo Gtupo lscolar _I

�

Já foi aprovada e autorizada pelo PL4
MEG a, construção de'mais um a.m910 est

belecimento de ensino primário, desta ve

beneficiará o município de Rio do Sul,
localidade de Barra do "Trombudo.

O novo grupo escolar será dotado
4 salas de aula e tôdas as demais deperidên
cias necessárias' ao bom funcionamento d
ensino, como se vem verificando em outr
obras no gênero.' Sua construção se dar
sob administração .direta do PLAMEG, atra
vés do DER, residência de Ri� do Sul. Cêr
ca de 350 crianças frequentarão o novo

tabelecimento.

O presidente reeleito; sr .. Ivo' Silveira, quando era' abraçado
pejo sr. Fernando Viega�, sob 'ás vistas do' sr. Lauro Locks, re
eleito 20. secretário da 'Mesa, e do, sr. Waldemar Salles, reelei-

to suplente" e ainda '? deputado '_Walter Gomes.
---"---- - --o_.- .-- .... ---------- --------�-

. ',
.,." -.

·Importante ConvênJ'o EscO'I,àr
.

Para BLUMENAU
Mais um convênio, escolar de 'grande

vulto foi" assinado esta semana entre o Go
vêrno do, Estado é um estabelecimento de
ensino particular; 'visando -à mlrílstração do
ensino gratuito à popuÍaçã�-,'es�ol�r"4e�San-'
ta' Catarina. O recente convênic está, bene-

, ,.

I' ,

.

, \, .

ficiando 910 alunos do Grupo �scola:r, SãQ
José, do bairr� do Garcia, em-Blumenau.". '�-.

. Representapdoi a .• :di�"eçã'ü, d<>' �st�bEdect� "

Flagrante do plenário· da casa, quando aguardava, o resultado
,

,

da contagem dos votos.mento, àssinou o' convênjo o. �ep(ltaçld 4l!�1 _1 _

�:�;,4�':it�l�;t!���é�t��:i:.�/'·O G h e v r o le t
Corri(),téstefutlrlha'>es�\re:'presente 'aoJato 9:! ",::"". .' ,

,

��tJ��fo����;ia�e��1:t� no Di:t:�;iO�dP'� •. : t�:,:.,mt�lra.�;enlEl·:··nqvo
,

'

..
, ',";' Li.>�c· '" _�":�;:":',:i:�i<.,". -C".:, .:-�<') 0��r"�J�:§s�&,o expostos nas,;.LqJA� H;OEPCKK o novo caminhão,

.: ,�;QI,s:as.�a"fu,"ij:aç�:o)Rofé):n�",:,,·.,· � .. -: ,- : �,,'��,?ya ,ca:�'Íoneta, ChevroJ�f 64,_ recEmtemel1te 'lançados pela
Até 0, dÍâ'::30 de.',i;lbi�l,('de":·'flo.��"Fe�nanct.�Z -(Go�- _

" General,Motors do Brasil S. A. O'novo Ch�vrQ}et Jlpresentaverão: �estar".oQJ;n:1 ó Gover-. ;cprdia)· ,,'

te
"

t' d d" t
- 1

.

�. 'f . .

nador' varêia ó�', peàicios de'" ."Iz�IÜ,!O:·,Raizel '':::'':' : (éaça: ':- _�, carac ,pS lcas ver a elramen e revo uCIOn�nas 'e '.' unclOnms,
Bôlsii d� :Fund�ç�a;:Rbtaria, d<?r.) I,

•
•

caiu" inú�eros ape::feiçoamentos' técnicós e total �odiflcação j
conforme formularl>s reme-

.

� el'l. compet;. �eleclOnar <,' l' h ' 1.1 rl6\o �� ,b d' ,p
,

t
.'

d '

tidos aos Clubes, qtie os pe- os bolSIstas Vl�O:�O�,os' no .�as suas m, ��, e e��,-Itê -.��'""'l;:��:!..a ca eg»..:,��__,.e um
dif'.:tm e que apresentaram" concurso, clasSlflcando os carro de passeIO. • a càmloneta, entre ou�,iltrstacam-s� as
cai:ldidatos. Q. 'comtemplados . de- .

acôrdo .

t
.' &- .'

d"
.

dcom as aptidões que reve- segum es 1 vações: nova suspensão dianteira, in ep�n ente,
A Comissão de Seleção fi- larem, sendo qüe as, provas, com �?fas' espirais e pinos esféricos," o que, além de constituir,

�:s cr��:�����:: dd,s 'seguin- :� r::::a�:�rtu::: Joaçaba,,' \
\ um�,Y�xclusividad� em veículos de sua clGlsse, incorpora o que

Otavio Celso Rauen Como se sabe,,'o R. C. dó, )á' de mais avançado 'no mundo; a .suspensão tr?zeira, de, mo-
.

(Xanxe'rê)
, ,

,
Esterito. indicàu como seu.

'

/ ., ,
.

d d' ,. f.' . .

fI
.

Renê Frey ..- ('Videira) c'lndidato a uma :Bôlsa Ro- _//.las. serrn-ehptIcas e OIS estagws, o erece ,malor reslS encIa
. Ayrton Pretto

.

-+- CJoaça- . tár:ia ó acadêmico �éricles �
:�I

para as cargas pesadas.
ba)

'I"�
Prad�.

,',C ". '�,.I. /'SJ .A,. inontage.m das mola.s é -----_- --.-
, --J/ busto motor'de' 142 HP" com adquirido:' a robusta oaixa

-----.--......- .....---.....-..,...------......---r;.!. .
feita por melO- de buohas de

'novó; sis.tema .'
de filtragem de cinco velocidades. A apa-'}

, "'.
.

borracha, o que melhora

I E I d P· de óleo, cUJ''l trOca é feita renda' do veículo. é também·· -

O a e'''' notàvelmente' as condiçõesnscrlcoes na Se,/ agora cada-6.000 kms., e;n, 'totálmente nova, com espa-
,

' /,1 :,' de funCionamento" eliminan- ,

)
,

I

conôições normais e 3.000 çosa cabina, 'mais confortá-,
A d'

-

M· h
.

�
'do r"ídos e tornando des- .

.
.

b'pran IIes arln elr
.,.

em operação extremame�te vel e de ·esmerado aca a-

'. '

í "

S neoessana 'a lubrificaçã;o. .'

_ rudes,. é dotado 'também de menta. Novas combinações'·
S -. iI d

' irn/! O chassi também é novo, ti-
um novo coletor de ad,mis- de côres satisfazem. ao' ma,s.,

. . . :rao e: cerra as no prox .,6 dia 30 as po parelelo e as longarinas
�ão. O consumó de. combus- requintado gôsto, côres ex-

l'nscrlçoes' ná' ·E,sc,ola de Aprenif9.',I '. MarI'-" possuem reentrêilcias na al-
·t< 'dII

tível é mínimo e a manu-
.

clusivas que perml etn 1 e];l-,
"

'rf.1.
IZeS .

tura dos eixos traseiro enhel'ros para', os candl'datos -

tença-o e' simples, e ,econe- -tifios'!' o Chevrolet à grande
.

' - ,', la',scI'dos entre diariteiro, o que possibilita -

9 mica. Os novos
.

freios hi- distância. Os concessioná-30··4-1945 e 31-1-2-194 ,:'
'

. a redução de 14 cms. na al- .

'O .' .'

d d .�
'.

tura do veículo. A oaçamba
' dr�ulicos s�'o reforçados, de

- rios iocais, Carlos HáepckeS interessá. os po er( ".

bt
'

..
-

'f' rma- e' sensívelmente maior e alta capacIdade de frena- S/A: Com. e Ind .. estão ex-, ,
" O O er 111 O

.

ções nos. seguintes Orgãoe.' d "

�
,

-
'

. àcompanha � linha da cabi- gem, com hidra-vácuo de pondo êsses admiráveis vei-.
C

. .

d' P/j
�. e lnscnçao. na. O conforto é de oarro 9.1/2". O chassi é dotado de cuIas em suaS lojas à rua:

,

. � apItama os, O rj,w..OS dô Estado do'Pa- de passeio" com assento' do- 'rígidos suportes e transver- Conselheiro Mafra e Felipe
rana, em Paranagua; It,·. ' . tado de molejo especial sinas reforçadas a fim de Schmidt; onde os interes-

n "t
.

'd � .

.

'.
çom espuma de plástico. O dar mais estabilidade e au-

.
sados terão oportUIíidade dé_. �apl ama OSt .':t d E t d d' Rl'O •

. .

d
.

' ,. or os '9 s a o O. paiMl é· totalmente novo, o mentar a resistêncÍ.ll. à, to'r- vê-los de perco,. examman ?,.Grande do Sul, .em· R' G
. d'

"

'�e'" volante é de luxo, os pedais ç'ão e aos· grandes esforços, um por um, os . inúmeros, --. 10 ran e e suas .[J -

1 g. P 1 t Q�' ,
são 'mais leves' para aeio- com redução do Qesgaste. aperfeiçoamentos' e modifi·e aClas em e o ;:1»., p"'t 'AI

'

,

d CHE'C ',t
. { e or o' egre ll<.t.r, a alavanca do freio, por Quanto à.transmissão, há, o cações que fazem o, -

U-
-.-. .apI amUa $) os Porto's Fluvia,is do Rio rua l�calização, é muito sistema, exclusivo, Cl'levrolet· VROJ;..ET 64 um veiculo IN:

.

1 Cm' I t
.

d r T'E;rR'AMENTE NOVO.
. rugUal, em, ri

'

. .l'"
.

.
.

mais acesslve. om o e -

que opclOna men e po e, se J.

C/· guala,na. .....rêgo de solenóide no . mo-

apitani<3i d 'I"i FI'
.

1"

P
,

.

'

E
· os r.prtos" UVlalS do Rio tor de 'part�da, esta agora' é

. arana, em itO .

dI'
.

o datla na própria chave de .'
. ;

_ Dl' . z O guaçu.
,

.

f contato. HI, ainda, p3ra Prisão cJe"todos os implkádos "�o

E t d de e�ft'r.kias da 'Capitania dos Po_rtos do completar, / nova combina-
.'

s a o e iOJ...
'

S' F' . ção de côres, em �is no_yas
"

'

"
.
•

.

dó Sul I..J;;�anta,Catarina, em ,ão r�nclsco ·tonalidades: mais' modernas,�. mo, 11 fQlll) - o Bnga, lmplIcad?s na rebel
,

__ E'
11_

(aJ' aí e.'t Lap'una,' '. mais . v.iva� e atraéntes, 'deir"o
..

Guedes 'Muniz, té.�R?-il:. ''lha,çla de Brasília, ,�'>
. se d 1

. �AA ?
d'

'

sávéli pelo inquérito qa: Fôr, :Íi'.�eS\' .como
..

,

se re

,tO a �'.", yren lzes O cfiminhão -CllêVl;9l,,�t:) '64 'ç�'�;:�ú�a"�,Érasileira, '�,aet�f�/T'�l�r:n" s'··
.

anfsti

(I ,·\.',t {'tÚJ' i �1'al",rn.;'l r �!iíÇto� �15";: .

. .�.
i, ,:�L(�: "\:':

.:' i
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