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( e�eorol6gico)

....'
fSi)lMll(!. ·�40 Bw.,etim

, �oD!�t«:or�lógico, de

'f
. Ao� NE'ITO, válida ate as 23,18 bs. do

. ,'. . dia'H de abril de 1964 .,

, .Frente 'f,ria: Neg'3.tlvo; Pressão atmosférica média;

�. lQ�L7 inilibares; !JIemperatura média: 23.8" Centígra
,

dos; Umidade rélàtlva média: 82,6%; Pluviosidade:
25,mms: Negativo -'12,5 mms: Negativo - Nevoeiro'

,

. cumular .......:. Cumulus :""""_ Chuvas esparsas e ocasío-
nais - Tempo. médío; .Estável. '.

.

" ','

Durante a, transmissão da
f<iixa presidencial, o sr. Ra
níerí

.
Mazzilí

'

. pronunciará
,
um breve discurso; em se

guida, o Presidente Castelo

�

Câmara Federal:' Nôva Fa,se
l�o daquela "cl;lsa' do Con·
gress;J. Por outro lado o Se·
nado dev.E)rá· votar ésta se·

inamr o p�ojeto de re'fbnha
agrária' já.aprovado "p�la
Câmara.

BRASíLIA, 13 (OE) - A

mesa. da Câmara vaI se reu·

nir n'3. 'tarde de hoje com
I os !ide�es de bancadas vi:
�Ij,ngo-, o exame' de normas

p'fira: a' nova' fase' de .traba··
",..

. -".
" \

'. ��l.
_._ ��--

Estado 'do Rio: {El SECA'-

,
'

"

11
I '

Túdo pronto .para· a' 'I*),sse de Castelo Branco
Branco

se. dirigirá
a Naçã! ,saras de rádío e televisão. do"" em. .reuníão que Castelo chefe .�� Estado Maior do'" Presidente da > República.

devendo seu discurso s Já como Presidente, osten- Branco' manterá amanhã, à Exército," .�ó .Gal. "'Maurel Po� sua vez, dirigentes do

transmitido, assim como t tando a falxa presidencial,' noite, 'no Rio, com govllr-' Filho. O Presidente eleito �SD, UDN, PSP e PDC, pi.
da a solenidade, através d,. o Gal. Castelo Branco

.

dei- nadores de varias Estados. viajará na manhã de' qt;ar.· vulgaram mensagem com

uma rede nacional de emillf xará,o Parlatório e se dírí- Até cntem à noite, dava-se' ta- feira para Brasília. para. prornísso, manifestando fé e

girá ao palanque oficial, de C01ll0 certa a permanencía a solenidade de sua posse;" confiança no • Presidente

onde assístíra como' Coman- dos ministros 'Vasco Leitão marcada para as 15 horas ;Cast�lo Branco! frisando ao

dante Supremo das Fôrças da Cunha, Gama e Silva e .na Câmara dos Deputados, mesmo tempo,' que Os parti,
. Armadas ào desfile militar, Sussekond de Mendonça.' após o. que se dirigirá a

. dÓs -slgnàtárioG do docu·

l
do qual participarão '.3.000 . RIO,; 13' (OE) � '-Ultiman· 'praça dos 3 'aderes, para menta, não farão qualquer

y." homens do. E",ército, Mari-
.

do' as providências de�tina· receber o cargo, das-mãos reívíndíeação partidária ao

", nha e ,Aeronáutica, 'das a cerimônia de sua poso do' Presidente Ranieri ·Maz., novo Govêrno" Calcula-se

I' Logo' 'após,' o Preside�te .. se na Presidência da RepÚr zili. .Na ocasião, tropas-: da que rnaís de 100 mil pessoas
r da República, Soedirigirá ao blíca,:' o .Ga�\ Castelo .Branco, ,n"

. Região Militar e da Po- assistirão a p,osse do Gal.

f Palácio do Planalto, afim transmítíra ,loge, mais as Iícía Militar de Minas
, Ge- < Castelo=Branco na Presidên

� de receber" cumpnmentos. 16 horas no. Ríc, o cargo de raís, desfilarão em honra ao -eía. da República"

t;' Será ,po,ntQ facultativo na _;___...

.' quarta feira "dia da posse'N
."

IS·' ti
. "

.

t··
.

- .

Í·, do'GaLÇfj.stelo',BrancQ. ,A'
.
av-e, oVle Ica 'con' tnua- no'1�, medicj.a;,J9i- e}.6tfmninada p,e,

Z -io Gabinete, Civil' da Presí-
.

',;' ","

E
"

.
. ,,'.,. � i(i\: nave se enJontr� a;ual.

?,; dência dá República, Indí- ,,', ". spaçO' -;

' ...

mente' numa' orbíta ' definí-"
tj cou-se hÔ'.i,e, que estão" em". . \

tiva cujos parametros são

.:' fa�e 'fin�l os estudos para a
.
os seguintes: angulo de ín-:

�"forma:ção do novo Mínísté- MOSÇüU; 13 (VA) _,
._ A União Sovié- clínação do plano do Equa-

{rio .do Presidente CastelC! tica lançou ontem uma nova nave cosmica 'dor, 58,06 graus, Altitude no
J Branco. apogeu, 550 quilometros, e

, teleguiada emanobravel batizada Poliot Il, 'no perígeu, 310 quilómetros.Com. o termino das, três' I·

t etapas principais
.

da revo- d bl d
'

,. Periodo inicial - de rotação
, ' O com,unica o pu ica O· a respeito atraves sobre esta orbíta, 92,4 'mi.

, lução de '31 de março - o
, "Ato Institucional", . a caso da .rádio de Moscou precisa qu� a nave pode nutos.

sação de mandatos e a elei· realizar '�a'nobr�'s etn todas as direções. A Al>.icanup' o programl'l

',' <ião de. Castelo Branca -:. o
".

.,

't P I' t II f t
bordo existem a,p'arelh:os ..

científicos e uma
pl'eVIS o, o 10. e e uou

.

P'3.ís ségue rapidamente pa· ,
"

. muItlIDlas operações. Atual.
ra a normalidade, com a emissora de radio que funciona na f�equen- I

/ m�nte, os aparelhos que

Ai
'

A"
.'

d d
posse do

.
novo presidente

cia de 19:8955 .megahe.rtz. viajam a bordo da nave es·
,

-OS·C'a
.

me':""'c· o
- depois de amanhã. A lin�a

.

p'3.cial funcionam normal·
.

_

...' ,:� a .' e "branda" de Castelo, pre- mente. o sistema radibtele·

,
dominoU em· contraposição Depois de separar-se' do foguete porta- metrico transmite as infor-

,

N'
.

A

•

•

I' d
�. à linha "dura" defendida d b I P I II f 1

Ova.s. '"
..
n·un ,

�co·es por alguns circulos políti·
dor e. e seú vôo

.
a ístico, o iot oi co 0-

.irA. U cos e militares mais extre· cada na orbita inicial ao redor da Terra e,

4LASCA��,l? Cy.A.) ".�. ".' ,... d�s l]lélres, de Eqcinocio ,se alcanç'ará h6i� Ol; m��:�nte quarta.feira pela
de acor'do com o programa previ�to, efetuou

" "15 dias depois"d6 mais terrivd terTeinO'liJ amanhã, >� .,-.
'

..

'" ... ,: 'manhã será conhecido o,no· ril;:mobrasem todas a� direçõês. Um,.a dessas
.'

'

," " ,

' .' ._'
.'

vo ministerio do presidente b d E d f d
,
..�e sua história" oAlasç� 'se encontra �,�ual� .' A'-Çrpz,Vermelha anupciou ,que' estavi eleito. O preenchimento fi.:

mano ras, I?-a zona o qua" ar, ez mu, ar,

,', ,�.�fflê.nte am�aç.qgu. :�.'� ,�ª,dB;�9,��:.b si$IRo Pl'�tp. 'TI._'âr�::��)ir rlOvàs :r'€fugids $.�. fe.rem t.' nfl.l.das ,Pastas s�rá ftcerta· O an ulo de. jn�ação do plano tia órbita

. .;�lioo'�\i�1>+Q.tP�_o
.

�.S' ev�cifaÇõ�� ··Erift-��iiflr�1��:'/i;.·fJli!"::J:�cl:'�������.......,.__���-���
: ':'ronamento ,das 'zo�as-, costeiras, as !{uais' se as águas do mar invadiram já a parte bábu I':.O��� Ce'lso'

A�

p' 'r'"es'e'
.

nt'e"
. ,,� �a;�;":(.��5�'�e

.

'encontram atualm�nte expostas' às 'inunda-, da éidade, e em Kodiak a rua principál está \I 'y,. .

'

. ��'. ',.,,� 3� "
..

ções que provocarão �s marés' altas. Já va· "inuildada. Esta rua, havia, 'sido '

�omplet3- d P' d' d R '16" l'iI'
.,

rias part�s ,b�lÍxas da costa e�tão c<!�ertas, m_ente destruida pelo maremoto que se regi;'< . ',' O· rcsi ente I a" e,'p:u
..... ��ca

pelas á?üas mas o nível métis àlto das grán- troti', pauço depois do. sismo de 27 de março.

) RIO 13 (QE) Estão em curso os prepa
rativos para a posse do Gal..Humberto de

Alencar Castelo Branco, eleito Presidente d 1
'

República, ná sessão extraordinária do.Con

gresso Nacional, sábado último. O juramen- ,'-_,
.....

to constitucionat ocorrerá as 15 horas de

quarta. feira, em sessão solene das duas ca- .

sas·Legislativas. A .transmissão do. cargo, se
rá em seguida no Parlatório do Palácio do
Planalto, na praça dos 3 Poderes quando 9
Presidente Castelo Branco receberá a faixa

presidencial das mãos do sr. Ranieri Màzzi

li, Presidente da Câmara dos' Deputados, no,
exercício da primeira' magistratura dó país.

Dezenas de milhares' de pessoas deve
rão acorrer a praça dos 3 Poderes, para as

.sistir ao ato histórico. Governadores 'de Es
tados,. representantes do Congresso Nacio
nal, autoridades eclesiásticas. e o

.

corpo di-.
plomático, assistirão a posse do Presidente-

,

Castelo Branco, em 3 grandes palanques er

guidos diante '40 Parlatório, junto ao 'qual,
nrarão um local próprio, os represeritàntes 'da'

� .;..<,.

imprensa naciona}' e e'sttangeira. ",
'

.

.

RIO 13 '(OE) O Ministéri'o da 'Guerra'
dístribrtiu hoje 'u seguin1_e nota: . "O ,Coman

do Supremo da. Revolução" tendo 'tatuado

,
conhecimento de que, indíviduos ligados, é}O

. ) peleguismo, Que infe�ta o� /meios sÍ.I?-dicais,
, estão desenvolvendo campanha' 'de ' boatos,

. SANTOS, 13 (OE) - A Santbs, a quatrocElnta's e

para provocar a inquietação' nos' meios ope- t descarga, 'de mercadorias cinco mil e oitenta e
. sete

rários vem de uma vez por toda, esclarecer "im'portadas da Europa, E:lÇ- toneladas. A' carga ger'3.1
.

, -.
_

•. tremo Oriente, EE. UU. e europeia, foi da ,.o.rpcm ,de
OS seguintes pontos: A revolução vitoriosa, países" Sul-Arriericano�, atino, ,onze .

mil, quihhentas' e .'

levada a cabo pelas Fôrças Armadas, com giu na última semana em oitenta e seis tóneladas.

apôio do povo, .--eonsidera· irreversível as con";' -0-' t d E t d
·
".

V'
"

. -

d
.

quist�s sociais legítimap, contidâs üa legis� epu a, os s a uals·e 1 erea, ores

) lação trabalhista em vigor. .

- vão perder .mifndafos
, Os trabalhadores continuam em pleno RIO, 13 {OE) - D Comar�- A informaçã� � d� ,�hefé d�

do Revolucionário cogita de G�bin�te' '-do -. Ministro' 'da
gôzo 'de seus direitos .-

agora mais do quéan- elaborar lista de nomes de. •Gp.enjl,,,te.ndo sido ,�ransr.pi.
tes, porque estão livrês da influências da po- deputados estaduais e ve· tida ao 1;'residente da As�

, readores de todo o territó· sembléia Legislativa • .cC1-rio-
lítica p.,artidária. _ rio naCional, que deverão. oa., "., �'1"'''f"

AJustiça do Trabalho, permanece em, ter cassados seus mandatos.
. .,. , .• ,

' _ ,'. "O,.Çieneral Dario Coelho� Comandante da 5a:'Região Mi-

.pleno funcionamento, na sua missão dê'de-

O
.

d S
" 'litar, esteve ontem, em visita às unidades militares de Santa

.'fesq dos justos' inte�êss�s e d� �a;monizar ecr.eto
-'

_ a
,.

,

IIp''' r a.-,:'_
.

'çata�i�à'� �e cohesi,a, ao ,Governador Celso Ramos. .'
f

,as divergências entre empregados e e�pre-' O Ilagrànte fixa o momento em que o Governador do EstcWo e"

gadàres.
.

Revo'g'ado
,.

.

._'
r 'o il�str� oficial trocam' cordial ape�to de mão, na r�cepção no

O Comando Supremo da Revolução, es- "

'-
"

Palácio do Govêrno
.

tá certo de que qs tr.a.balhadores brasileiros BRASILIA 13
-
(QE.), Foi. r_eyçgad9 o; r�p t '1·

.

S' -

·

'1'·'
-

T_;'_-·-- II
-,---�

"

saberão não dar õuviclos, à êsses boatos e Decreto da Su.periI1.t�:q.��nc,i� d�.r�lg!ça., de J e ro e�ro, DVle leu
.

nau, razia Nrmas
despr.ezando os elementos perturbadores e . Reforma agrárIa, gl!y JD�OU .crIterlo� para � - I

saberão cumprir ·seus deveres '. e qbrigaçôes, .

desapropriação de lehas ao longo de estra-, . �ANTOS' 13 (OE)' Oficiais da artnadJ. JV.inaram q1.!e não. fôsse aberto o Cofre da Iinseparáveis que são, dos direitos' constantes das federai� >:e dos açudes da U1)-iijo. A i'e�o,-�
. � p�ocede:��. hoie . rigo�osa vjstoria rio Petro- embarcaçãó� onde se supunha seriam. en-,

da Legislação Trabalhista Brasileira".' gação se deu mediante exposição de mothm !elrCf S�vlet��o LJubotm que se' encontrav.a contrados documentós secretos do Govêrno

,do: Gal. de E'ké,rcito Arth�: da Costl!:', 'do Mj;hi,stro' d� JusÚça, 'p;of."Gam� e Sil�a l. a:pre!�o :fia, porto de Santo.s 'soo ª'. aç,vs'?Ç�0i/Só-y��ti�o, a� 'serem âistr4bu!poS, no

,; I?rig 'çleir�::t�i�rff5; de Melo.,����i�t� N;::f�P }f?r:,esidentg da Rep�lblic� 's�>R�n��ri Mai�: �"t.4'à�s��.t�r at111as e m�t��\," u��fF�iv:;i;;,elemel�t0� 'ligados ao e?CÚriúr'pé'B
,

'e. �i(01f�:,,�!!:r,
.

.

��".
. ;�'.;�"

.

',' . '�u!bti,a os l)il H:�ncO:iit�

. NITERóI, 13 (DE) - A o Estado do Rio, Por outro
.

Secretari& de Segurança in-
.

lado foi proibida hoje to!ia
form6u hojé' que continúa e qw.alquer modalidade de
em vigor a portaria que es· jogo de azár no Estado.
tabeleceu a lei sêca em 'todo .'

----' .. -

------T
,

,-, 'PORTO DE SANTOS'
FUNCIONA NORMALMENTE

.

O governador CeIso Ramos 'recebeu convite para partic'i-
-

par da solenidade de transmissão de caI'go de presidente' cLt

República, qu� se dará ampnhã no
.

Palácio
. do Planalto em

. Brasília. O chefe. do execuÜv,o catarinense recebeu mensa-,

g9rl do �r. Ca�los:.lrecki Lobd, chefe do ce�imonial 'ga' Presi-
de:ricia da .República para o ato solene marcaào para às 16 ho
ra:5 'da -próxima quarta-feirá.

Nest� capitai, fonte qo gabinete de ,relaçôes p(lbÜ�<;ls 'Q(),'
Governo .do Estado informou que o sr. Celso Ramós viajá hoje
para: Brasília devendo e�tar _presente �: solenid-ade de posse do {"�'

g€neral Castélo Branco ria'pré�id�ncia da Rep(tblicà.
,

__,__ .L__
· ·"-·__..:...'�.,.--:;_,_ _

----�-----------------�--��----------------�.,--�--------

maç,ões científicas relativas

ao cosmos, O vôo do Poliot

II é ob�ervado da Terra pR·
las estaçôes de l'.çl,dio e . de

medição, situaçias em ter

ritório da URSS. Finalmen·

t� .. o comunic'3.do i.ndica que

o, lançamento do Poliot II

constituiu u!TI novo passo

al!i�_te p_ªJ:a _.:� al).�rreiçoa·
menta dos aparelhOS mano- '

braveis e na explor'3.ção do;
cosmos".

\
\,

•

Pânico' em
. Hei�ra�o

BELGRADO, 13 (9E) -

Violento tremor de terra

sacudiu ésta manhã a Capi
tal' iugosl'tva, prov@cando
pânico el)tre· a população.
A'té o 'momento, não se as·

:r
. s,inalaram vítimas nem da�

nos materiais, O tremor foi

tambem sentido em toda a

regiãq de Belgrado.

"Médicos 'em
Greve
BRUXELAS, 13 (OE)

. p;ossegue no dia de hoje a

greve � dos médicos belgas, '!l

despeito de
'

ter o Governo

obrigado 'a uma centena de

.}ces a rei'niciqr os trabalhos,

mediante' decreto de mobi-

)ização miÚtar,

,

Cons.eguiu
.

Fugir
BERLIM, 13 (DEl - Uma

jovem 'alemão oriental con

seg·uiu fugir hoje entre a

'cêrca de arame farpado e

chegar ao setor norte·ame

ricano de Berlim Ocidental,'
apesar do fogo comunist.a.

S.entinelas comunistas fize-.
ram dezenai> de disparo."
sôbre o jovem fugitivo, sem

conseguir aÜngi-lo,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Finaneíamentos, ,Industriais
Elaboração de projé-tos ecónônlicos -e

prl":!enchimento, de questiopári,<>s para iro:.

plantação OLl ampliação de i�d�stri;s de a ..

côrdo 'com as· exigências dos"esiabeleCímen. iIif..!
tos financiadoI'es. ',.

VicrJJte Pl'iee
Llana Orf"y

E)I
. o PIJlATA NEGHO

. C�ncorrência. Públ�c� nY, ····.27/64, de Totals.cOllil - EastmanColol'

0,9-04-64 à 29-04-64,' pa�a. "�staqtíeâmento' Censuara até 5 ,mOs,

das obras da' Escola de Engenharia. lndus
trial em terrenos 'do Coniuntti U�i'Ver�itári;)
desta 'Urüversidade, ,nesta- CarÚal. "

·

Especificações
I

poderão ser'· obtidas tia ��I;GiT'�: :.���OTT
. Divisão "de Material da U.S C.,' . nos· '-dias Charles .vanel

úteis, no horário' das 13,QO às 17,00 ·hó;as. �,,' 'E7iI

D' d
A VERDADÉ

lvisão e Material, em 9 de abril de ()�nsura até li, anos

1964. :,,'.
. JOSOE' FORTKAMP

DIRETOR

\
\

')

í
\

I

..
:,

__________._ .....�L�__ ��,

Em, esa E it�
i'

Ruà conselheIro' MMrá;. �p
.

�:
, Tele�one 8022. - Cjl.ijca l'óst�' :,laS"

,

.. ,�nQ�re�o .. ;::I:g��l) ���ADO. ,'".

Rl.lbêh�.'oe Attuda :ááirtb$',
'

, -,

r GERENTE,
Domingos' Fernandes ..

de Aquino
. '

,

ClIJcti'E DE ltEDAÇAO, '

'

,

Antônio Fernando do Amaral e SiNa
Redator Sel}retlirio .,

João Francísco vaz Sepitiba
REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paula Mach?.1o"
I:'UBltlClD�DE

asma! Antônio SlJhlindwein
SECREtARIO COME�CIAL

. Divinal Mariót'"
DEPTO. DE ASSINATUItAS

:(vIajar Vi'rgl1)(.\ Dias
COLABOltADORES

prof. Barreiros' f'iiilO - Prof. Osvaldo R. Clibrfll '

_ Prof. Paulo Lago _ Prof. FelnandO J3lultos
Prof. Alcides Aoreu � Prof.

.'

(Xboll
. .Ga.1Xla

d'Eça _ Dr. Milton Leite da Costa - 'Dr: liu· .

bens Costa,'- CeI. Cil 'Gol'lz�á .:...._ Majõt .:tlde
fonso Juvanal ..J. Wa}t:er Lânge - 'Dr. Flávio .Albei'-·
to de Anit.'rlm'·- .Arnaldo S. Thiago - Doi'a'lécio '.

Soares - Prof. Osrtiar\ PiSOOi:..· ..
,

'

'_Cronistas SOClal.!! Y .

Zc.ry �1:�C'h�d6 L- Lázaro 'li'a,rtoiomeu
• ..' <� . " .�

'.

,

.

_
.

': Áites �Íhticas> .

., .

Jair F'ral:léÍsco Hâillms. .u: OeoLl5e Alberto Ptixo.
to - Thor MarJ:Ol,lC�S ; .

'

.

,.' Ctônieas,
Silvelra de Souza _:_ E<1sÇln Nels-on de U1:làldO
-

.

��aul Caldas' Fllhc - Mârcílío Medeli'O$ Fnhb
-.J. J. Câldeita Bastos - Luiz HénrH:j_Ue fi'! Sil�'
vcíra,

"
-

..>' l

r

Pue rama '!\1usical
.'-

.

'dar Car.:',a'lho. -,

.
.

,

Al'f;,�� e 'I"ti'as
Salim MigueL .._ f:Ü"ei.!·a; de Souza.
Souza: ','

.

_.
',' .

Previd�ncia Social
A. Carlos Brito .:

, Econ:nnia o'
'

Oswaldo Maritz ..:.:: Equi';':J r!:l�.· Ciências Ecofló
micas - !lmar. Carvalho - Jacob Augustl'
MO'Jjen Nr.cul.

Notícias da Polícia MilItar
Ma.lor Eàmundo oe Bastos Junior

IMormação AgticoJa
.

0. Ja'11tmdt.

· . REPRESENTANTES 1Representações ·A. S. La,ra L'"da, Rio W:'1) Rh'n
· Senaçlol' Dantas 40' � 5" andar,
Silo Paulo - RUa\ Vitória 657 - c('nj. 32
Belo frnrizónte - SIP - Hlla' dos Carijós, n·
553 - 2" andar. .' "

.

Agentes e r:orresuondel'ltes ·em tod()� os Tnllnirl' .

pl0" dt;" �_').flta Cntarimi - AnlÍncín� ",rpl"�I;lmf! ,':
cnntrAt(l fi" ,?f'ôrno com l'I Uhel,..' pm \'ié'l'r,; .<' �
ASSIN.A,1'rUi?,,\ .' ANTT.'\L (pt .1.('1,'1;0:) - VENDA'

.

AVm.�A r.í', 20.nt=l
. .

(." Ihre<:,:;o nã'" �l' r('sl)ou�bilizá llCtOSi clln('f'Jt;,�
('mi(í(l"" ,,.,;,, arti!!'os assina�]os.) ';>

---'------�.__:;-
'. -

"

• .

I '

.

/ .

'EDWARD NAVARRO
Econom.istâ .; :'

C.·R E. P.' �. 683'
� , '.

Res. Bercílio Luz S/:1 - Ed.
Apto. 10� _ Fone �728 I

------- ..,.--�-_i"\,--'�---...-..-

Esther

Un;vers;da'de de Santâ.·Catarina
Di.vjsão de Matêriál é \
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.
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].)HO7'E:/A .fjPIl.�

OLHOS
USE' óculos

bel� I odoptodos

atendemos com exatidão
sua receIta de óculos

ónCA ESPECIALIZADA
, � .

.

MODERNO, lABORATGRIO /

1°) _ Exame, d�scussão e votação do
'':;ama

.

RéU!i'O� balanço geral, conta de lucros e perd�s,' re ...

. atE:ncIem djària� ,

latório da diretoria e parecer ::lo conselho
m�nte a partir ,fiscal! referentes ao exercicio de 1963;
,
das 14 ..hs.

.

::

20.) _ eleição do conselho fiscal;Rua Ilhéus 2
.. esqui- 30 ) d d�.. - outros assuntos e interesse a

. há com Ffii'n�nt1o '

companhia.
Machádo

nhão encontr'ám-se expostos nas

HOEPCKE, á rua Conselheiro Mafra (A
gência Chevrolet).

Ambos os tipos' de carros apresentam
cara.cteristicas verdadeiramente revolucio
nárias bêm. como várias inova�ões é aper.:

feiçoamento técrticos
Brevemente estãrão rodand� \em

\ nos

sas estradas e as camionetas de preferên _

cia nas praças e ruas des�a Cap�tal, dada �
categoria, de ser um carro de passeio.

x: X ;c.,

LARANJAS DA BAÍA: CINCOENTA
CRUZEIROS CADA UMA -- Eis o preço
exorbitante como �ssa fr�ta est� sendo ven-

. ,

dida n08- carrinhosJ.anti-higiênioos que en...

xameia as esquinas das ruas nesta Capital
I .

e também nas chamadas {por ironía feiras
I

livre$, que não p�aro impostos e' não dão
obedtencia a niQguém .• o

.

� X X
-__,C!":'.\iI·Bt:'I� �

•

E POR FALAR EM LARANJAS QUE
. I

FALE A HIGI�Nt'iPúBLICA - Todos sa-
bem que'o tempo da apanha das laranjas,
principalmente dás laranias açucar come

, çam no fim deste inês oU princípio de maio
quando se acham lmadUras.

A ganância porém' dos vendeClôres' am
bulantes já começou' a '\tender essas frutlls'
ainda verdes, depenando. os laranjais e, por
preços carissimo.

A bem da sa6àe do POV�1 a competen�
te fiscaUzação deve dar começo

.

� uma cam

,,' panha sél'ia-tcOntra essé abuso, .

0
..

, Ri "'7 •. ;.,.

,

."""",.i;,�':".' iR�\ """'P' ...•
.

,.-,:.;.'.J"'1i 1,'
"

.

.V��,;J'-'
. -�

. �-;;:i(&�('
�
.'

,,-'

í ..

I

: ,", IOLA� PlftFElTADOIRA':

.

Vende-se
Volksvagem ,1961:

última série - Ven -:'

do à vista - Todo .�,-'

quípado ..

- . ��dit>, a�'

fuorteéedor', de .dire- ..
Çãd e outros' 'acesso- .

r!QS.' .Tiajllr pel'O,<fo-,
.

'h� ,<3218 ..
'

..

,

"

tlinita:de

. (ltlNAS·
·

CAR1A1F\
nO-DJA

-

-[�NTR�
SãO' José

'.
;-' çria"nça \....

,

.

.
Drs. AtVARu-

.

JO-,
SEi ,DE' �OLfV:h:l�.l\

�ANISiO 'LUUVvIG
.

ruédícos' ';<do .hcspita!
,.' i�faI,:tü. 'don,.. Edith

.- )

às 3 8 hs,

Richa,d ,Harris6D' �

. Lere<lana 'Nusciak .

EM
. � .

,os SETE GLAbEADORES
Tcchll.isco,pe - Tr·C.hnicolor
CenSura até 10 arruo

Ritz
/ts (i c 8 }lOta;

Ricardo Montalban

Roxy. '

� aA'RRO�
",-

giorla -,

às 8 hOl'>lC
.

Shiicht SckizaWa
EM,

A DEUSA SEbVAGEM

Toh':)Scope _. EastmanColor._
Censura uté 14 anoi'

império
às 8 h�ras

Cri,tofcr ·Lee

Egtela BIain

EM

o INcrimIO DE' CART"\iGO
Censura até 10 anos

CinemaScope - Tecnicolor
CenSUra até '14 anoS

.

,ali
-.

às S hotás,

,C�nvidamús os senhores acionistas des-'
ta sociedade para se reunirem em assem
bléia- gêral ordinária,' na séde da companhia,
nesta Clc1áàé' de Antônio Carlos, no dia 29 l"
(v.inte e nove) de abril < de 1964, a-tim-de f 3 - Acon,.tecendo muito bem aco�panha- '10 _: Marísa Ramos, uma das belas de

deliberarem sôbre a seguinte: '.
.

f �o nas re�ipes sociais e� Itajaí, o díscu- nossa socied�e qüe, e�tá _sendo' aponta,
.

. tido Carlos Eduardo Haíneberg. da COluO "MISS Flonanopohs" para con-

Ordem do dia ." correr ao titulo' de' "1\l1s5 Santa Cat'1rimi
1964",

..

Participação .

IVO NORONHA e SENHORA partici-
pam 'aos Seus pa.r�t�s e pessoas de suas re-

.

lações de amizade o 'contr�to de casamento"
, de 'SUa' filha MARTA, com

.

o senhor RU··
. :: BEN� RATCHITZKI:", ., _ ,

· .Rua, Presidente Ç'Outinho, 108

Florianópolis.
V'Y'fl d. CHEINÀ L.. RATCHiTZKL'

participa
-

aos seus parentes e' pessoas de
suas relações de amizade, o contrato de ca

samento de seu filho'.RVBENS, com a se�

nhorita MAETA Rodrigues Noronha.
·

Rua Peixoto Gomide Ü}67. São Paulo. I
16.4.

,.

·

Cia. Açucareira Biguaçú SIA :
.

1Jsina Pirabeiraba
'. < 'Assembléia geral"ordinária

. 'Convocação
a .

.. Av:iso
, .

Pelo' presente comunicamos aos senho
res' àcionist?s desta cdmpanhia que se en

contram à sua disposiCão em nossa sédt"
- - ,

n�sta 'eidade de Antonio Carlos, os documen .....

tos dé qu,e trata o artigo 99, do decre�o 'lei
nO" 2.627) de 26 de setembro de 1940, rela
tivos :l9 exercício de' 1�63, (1963).

Antônio Carlos, '�9 de' marco de 1964
� ....',.

-

MODE?TP�EGqrTo, 'I
Diretor Gerente

16-4-64
-----........-----

OSVALDO MELO
"CAMIONETA "CHEVROLET'" EM

EXPOSIÇÃO - A nova
- "Chevrolet'; 6�1,_

recentemente lançada pela General Motors
. do Brasil e bem assim um novo tipo de cami

LOJAS

v comecmenos Sociais
� .

> •

',!

1 - Assumiu a Direção do 16.0 Distrito Ro- clube Doze de Agosto.
dovíárío em Santa Catarina, o dr". Hídel-
brande Souza - O novo chefe do "DNER",
encontra-se na Guanabara . 8 - Elizabeth, filha do Desembargador e

sra. Alcides Silveira de Souza, em sua .re

sidência recepcíonou convidados para um

jantar americano, quando era festejado
seu antversãrío.

'

2 - Nos;salões do Querência' Palace reu
niu a sociedade para um elegante "e; mo

vimentado Cock·1'ail, homenagem a con

sagtad"í., "cantora Neyde· :M:aI-ia '_:_ Alem
dos ..presentes oterecídos a' Cantora, que
sem' dúvida· foi 'ponto

.

alto. da recep ;ã�,
não taltóu :o bolo de aniversário, para a

\cantora "Society" apagar velinhas. Aldo

'Gonzaga" Arlindo, Silvi_o e Sàrdá foi o

conjunto que animou a festa de aníversá
tio de Neyde Matia.'

9 - O Secretário da Fazenda do Rio Gran
de do Sul e sra. dr. José Antônio Aranha

(Cladís, nó Querência Palace, jantavam,
em companhia 'dos casais: Deputado e sra, IFernando Viegas, Deputado e sra. Celso
Ivan da Costa, sr. e sra. Augusto Alveth e,
a elegante srta. Nice Fatia,

4 - Neste ano será juiz da f�sta do Divi

no Espirita santo, o Presidente do Banco

do Estado e .sra. Dr, AIC.ides Abreu,

:.

11 - Segundo estamos informados, a Fa,
cultlade de Direito da Universidade de

S:inta Catàrina, vai promover "chá. dan·

Gante", nos salões do Clube Doze de Agôs"
5 - Circulando em São Paulo': o casal sr. to.

e sra. Layre (Tereza) Gomes,

12 - Aconteceu muito bem acompanhado.
em rec�nte reunião' social no Querência
Palace, o discutictQ jovem da sociedade

joinvillense Sergio Gonzaga.

6 - A bonita e elegante, sra. Dr. Mario

(Maria alivia) Meyer, festejou idade no

va no" último sábado - Em sua resi

dência,·o sirtl'pático casal, recepcionou con,

, Vidados.
'

13 - O CronIsta Soc�al Sebastião Reis,

,
, ..

,
'

.

. .

,
especialmente convidado - partiCipou das

7 � '�F'll:lmingo" o aplaudido conjunto da homenagens a catora "Society· Neyde Ma

capit�,l/gaucEa, .'que 'estará em pau�a na ria, - o cronista em questão está as' vaI

flJtt",' �rçJ.Jl�vida·, !felos . lJÍ)Íve�si!�r}os �e _

tas com'. à esçolha d.e �iss !tajaí, �ara
Santll êlitii'Tma, ti���'nós-"�U5:ês" ,da· 'éan,correr"aQ, titf:dCj./tMi� � Catarma,

'

Min,istérlo 'da Educação e Cultura.
Unive-rsidade de Santa Catarina
Faculdade de Odontologia

Comunicacão
,

/

. '.

o Diretor da Escola e a responsável pe- ",

la Cadeira de "Ortodontii1 e Odohtopédia�': <.. .(

tria" tornam públic?, para conhectmento,
;

":."

dos intetessados, que no prédio onde funcio-
na' a Clínica, à Rua Esteves Junior n. 931
poderão ser atendida§, gratuitamente, .para .

tratamento odontológico" às . segundas (2a),"
têrças' (3a.), quintas (5af e sext'as fei�as
( 6a ), 'd'fanças de 3' à 12 anos.

Flórianópolis, em 8 de abril de 1964'
Prof. Pedro 'Mendes de Souza

'Nadà de

REBITES
Exij� 'em seu carro

Lona de freíos COl.ADAS
,

- 80% mais nó aproveita
mento das Lonas.

I

. CASA DOS fREIOS .

DIRETOR
.Prof. 'YEDA

.

OROFIN0 GABERT-'
Profa. C�tédrática de Od�nt'i)pediatria".

Rua Santos Raraiva 453
ESTREITO

�«(
..

RESTAURA NTE ,

c O N f E I T A R tA

.•:
t

��";: 7'-�t:"�-i'. �' L A N C H E S

PIZZARIA

BAR
..�uâ;·1Tr..j�· i.2. 27 ... ,�., Fô��, 3125

.

..� .. ,:��lí:á,rl �.� 1 ..#:C);tl.��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MüQWO' IPara o dia primeiro, de maio próximo,
a Primeira Convenção do Lions Clube da 1

Zona L-lO (nesta Capital).

FOI
r entrevistado no meu programa social

na Guarujá, domingo, o Almirante MuriHo.

Vasco do Vale Silva. Comandante do Quin
to. Distrito Nav�. Suas palavras foram de

,gJande ímpcrtâncía e obtiveram grande re

ceptivi� principalmente: nésta Cidade.
Ainda nesta semana, publicaremos em

resumo a entrevista, com as seguintes per-:

I guntas: Como e quando surgiu a idéia do,

movimento armado que depõs o GO'Yêrno?' A MENINA MOÇA
, Qulll ao posiçiW d� Santa. Catarina, neste ,Vanda., Ri�eira, doIXÜt\go em sua. res�
r I1).Ovimento? - Porque, somente' âgor�{ dêncía recepcíonou um grupo de amãguí-

'I eclOdiu o'movimento armado uma vez .. nhas com'um jantar dançante,
q\le há muito. tempo se caracterizou a in-

fUvação comunista no Govêrno Federal? BÓNITAS,
_ V. Excia poderá dízer para os ouvintes 'Fànt�sias do- último Carnaval, ao llar
cemo recebeu a eleição do General Cas- le Municip'al de Fpolis,' reaparecerão pró�
teUd:��ancó,' para a'Pres�d�ncià aá;�pú-: ',ldmQ""�",,qO, num ,Coq' Q'u"chá, qúe, ás $&-'
bUQâ,' ,el�ito pelo, Congressb Naciôrlf(i"" "�, ,'nnotás 40s' rotarianos, estão _,órgamzando.,'
lt4 muíta,gente presa ém� Santa' ,Catár�a.?"'A�a;i1hí1':conta.rei. o local..,

'

AI,em destas: perguntas ':ainda .ratou ,mais �';,,",,, " . .",
" ,

, • sete mínutós expontaneamente.':
.

'>;,',� :
'.

/
. VERA. itoU�'f, . .

. .

"
.' :.' �

"

l'tainha': do Clube,,'da '.Colina e "Sobe-,

: C_'EGOU ;-:
. rrúm'�' âk; l, Deb:utantes . de :Santa Cata:rÍqa.

.

, .

oe J963,:'domingo .promoveu 'um' encqotio
. 'ontem" nesta Capital, o. General Dário' dimç�nte -em. homenagem. aos 'univ�r�itá:

Coelho, Comandante da Qui�ta.. Região: .ríos,
',. ,:!'�" '.

,.
'_"

Milita:!;', com jurisdição no :Paraqá e, �l:(:r.'. ,

ta Câtat;ina: Foi recebido pelo A�mirante" O R6'l'ARY·'�. ' ..... ';
','>

, •
,

'

, .. I '\ •
... �

� lo • _.' _"_' �

Murillo dQ Vale .Silvl\, no Aeropei:to .. "Her- .> .Çlube, prQ�ma quinta-feIra, yavin!:l-U-,
cUio 'Luz·' é no ,Paldeia' dcs Óes.j:>�chgs p'e:·

� ��'; sOleaem.��I;t.....�( '9óOrerê�il!';:"bi.s�· .

lo GOvernador Celso-Ramos.
'"

'

",.tl:ttàl;,·à('vinte nOras 'no Te,atto ,�IÁlV.a'ro"
. .

, <te 'Carvalh�"�"
, "', ,

,�,
'. 'c_' • "

SEGUNDA FEIRA

.próxima o AlnU:r�nt�,MutUo do Valle

Silva, será homeM�eadQ com' um jantar
no f,ira Tenis Clube.

'

o CENTRO'
Cataribense I!a Guanabara, vai premo-

,
"

ver a festa· da' cerveja, no Clube Germani-
D.t\RA: ROSA; ,

,

auméntou' rsaís um ano e

menll��ns, de sU!!,S amigas.

,. O SECRETARIO
.,

.

A' mnCnA.DA; 'FAMILI� .

da Fazendá. do Rio Grande' do' Sul; Dr. '. ,Pelá- t;>ell).ocra.cia, 'vai àcbnt�cer na,pró.'

I J�é' :Ant;t>nio Aranhá. e Senhora:' Clau<lls, 'xi�a sexta-feita com a' presença dp Geneo

I ,circ��ando �a "Ilh�cap". J!I;ntou no Que:. rai" M<;>!}r?:�; 'Filho. " ,

rênqia, sabado, com o, Secretario' da, F:a- ,;' � r;,'. .....: . "

zenda de S,C" Dr. EugêniO ,:[)mn Vieira, e' "O: LlONS·'-': '", .

Senhora Angela. DomiIígo" com o 'Depútã-', . CiUbe '�e B�qtie, ,vai, comémo.r:a:.r. o.
do' Fem'lndo. Viégas' fi Srà. DepUtac;lo Cé�-, . se11.<·dé$o.· aniversário de· fund�çãQ, '�os
so. Ivan Costa e Sra; Sr·ta. Nice:Fà.ria', Dr.': diàs::;'16, '17" e' 18 p��imo .. Quero"agt:ade-.
•• •

••
• .,' • '.

•

, < ..

i '.' '. ..'
•

..;\u,gU�o Alvetti:'
.

'.
',' . cei" o"convite. .

...

, ,.

recebeu: ho-
co.

,

�
\ -

- \ ,

Ó "�O'fO'J ,

.

.

� "'-;�J s; :se; �MARlA" ".
"

,
'.

, Dione llilbau'SlIva no domingÓ téeep:" ';. Be�t.riz Vihhais, Namorada df!.' Facul-·

cionou um �po de" ami�nhas' copie:' :d'adeYde Medlcins.: 63, vái.,entregar. à Jaixa
mor�nqo qtJ.atorze primavéiás: ',:

"

.' :,'Wàrá, � de:.64 ..

��'��"�--�----�'��----�'��--'�'�'�"���-�'�"�"�"'�'--'------�����--��.-----

. Dr..1l31 êl GDlts__'lfJlzJia
. \ . ' .....:-.... ...:; -

,

Faie�eUJ com a idade de'. 'elevai!qg' .n�Qntio�:'crps;J_;eiJ��'�li- :. Lima" "a'sado'''�Óm a Sra. Heloi4

51 'an·Js,. o· <11". Rafá�l Cruz Lj4
'

gas' do tra.b·l(1hd.'e p:e-lo;' intêre:�se , .lia· Carvalho. El a' srta:. ·Cal'mem.

: �IU" .' "', '..'
inca'nsáv.�l emp�gà?p.· c�éq.�\l �uoi,a,.'.S;Jl��i�r. ''; .

. e Natural de J',Jinville de 'trad� .,'.� �enti.:t;, I,1 ��a 5a,�.��.,' ��Il�!l,'Il�: ',� :' .... ' O_.dr.. Rai�e,l.,Cruz LIma ,01,
. clonaI ,falll.ílla O extinto exerCeu"

. ,RegreSsando o sen .. E,�tade;, de; lnega"elm�n��,,' um homem. <;lue
;'a9 ,'mal� altas 'fUnç.0eB .públicas ': '.poLs:·de s�lH:.itar a sua, �:eyi�'[o",:'.' scm;re :!,eYnu..à, 5€'1'1'0 'as tarefas'

• '/,. l , ".,' _

•

... . � .' .'
•

,'.
Formada em Co�t�dór e de_' ',do ,�lúdido' ch�go;. ytii:b ,'Oéií.par·,a..:· .,. que lhé. fo;'ám ouvarglldas em Vl_

';POi8 em 'Bacharel, e�; Cienci:ls' funçõ�S _d� pràcura!l<?í:' Pb,.rA;P�,;, da e.'do't�dõ',cbmo era de rara ça

Juridicas e sociâi�, pela Facul T'C onde' a '�lOrte 'O;v'tlio', acó:"- pacidáde 'de ··'trabalho e de Uma

dade de, Santa Catarina, Msde lh�r.··' , :'. :?,';" "�, p�iv:H.egtaqa inteligência, deixou

moço, demonstrando grande vo-·.' ,.
'. ':. um açervo" de relevantes setvi-

cação pelo magistério, lecionou ·.Ad;v'ogado�:d·�;"renome,. po�s{iia: çO�'à causa púbiica•
longo éspa.ço., <te tempp, no: C�- nesta. -çap,ital," 4e8!Í�, .1�3�; )Í�a! ", ".'"

.

légio Bom' Jesus em Joinville.'
.

firma qUe. se-. firmou -.nO' 'Estado" ;

,'. Pd1:a.do.. de "b'onÍssimo c01"ação

� Nomeado Inspetor Fedet:a1 de : " p,eIq' s'�Í1 con�i�to" qUe ,é a' ort .. "

"

aeix� ,trma..l\,g�ãO de amigOs e dé

"End�o jllOto ao GináSio Catari � . G,AMZACÁO, 'cp���íA:t '?A7,' , ,a'��i:ado:es. que pranteia. a .sua

nense, "tTansfeiu sua. .residêllCia
.

T,'\.IUNENS,E .. ,;:,-:; .:.:' ',� : ;�lprte.' '" :' ,

!para, Flarianópolis•.
"

"

".,
"�o " ..

y ,.',,:'< __ ,/'C'.' ':,}f' film,iUa enlutad,a 'as:' noSsas

Ingressan.do na.' :P?l,itk�, nOs' ,.éas�d�· ,com. a .1i7a".'p,en�y. .�i�" ..
,profu1,l.dá's. e

"
�inCéras. condolên-

. primórdios �o Part140, Tl'ába- lna, deiXa. doi's fllh.os,'.O, Aca<lê�. das·'

lhil;3ta ,l!raB'ileiro: oçup'a'ndO, po� 'miCO de� Direito ,'\.lnileà!,·�:.,IC:r�z:' ..

vápá. vêzes, Cargos l1a sua Exe

cuÚ",ã EstaCl.�ai, dirigiu:c�t:n r,a':
ra habilidade' e lntellgêllcla" o

j(jr��l- "A. 'EvQlução"_"
"

·jj:CARtAtEs�il{J81jCliJADE· ,

EM QNIBus
, Nõmead'o ,pari'\ O carg� de :Q,e
legado do tAPC, teve atuação

�aCad�, i�prin:íindo .u�a di

ieção dinâ�ica eficient�, sobretu
do; honesta, em tod�s Os senti4

dos. �

�I

No govêrrio <:]e 'JuCelino, Ku_

blsteck, foi convidado para e

xercer ,a presidência! da Cia. Na

cional de Seguros Ag-rícolas, em

cuj'O cargO, pelo esforçO e em

Jl'en,ho revela?o pereCeu QS mais

.
"

elA, INDUSTRIAI DE ;,n ENSILIOS 1)[ _AÇ�) 1 RllPICAL.

Rua Perelr"l c,a N()breÇJa, 218 ' Tel . 03· 2408
.

.'

C.mil Postal. 5752 - Sao Faulo

Ele não representa um bk
chinho de estimação como

seria o mais natural mas
sim uma figura que rep�en
ta os .sentímentós da .jovem
(Audrey'. Hepbuml,.,e' onde'

, -'.', ,. "'('
ela os -deíxa extraviat': E!"çÇ>-
mo. se' dil:-ia mais_.vülga,�en:·

• 1
.·...t

.

te' "um- bode : é*piat6,r·�0" - ., ..
•

. -" '.. '''I t. ,

Pàra . melhor ilustrar .esta '

· aÍirm�çã� 'api�nt-o "'a�gu:"
mas p!.j.ssagens .do ':f�lme. I ;

·

1.0 - Qulindb a· jóvem re�

cebe o telegÍ:�J$�' qúe áii�-
· Clava a.morte 'do írmão;; 9
· prímeíro .:ato J!ara represen- "

tar' seu desespêro, f,Ç>� :jog.ar
·

'todo'OQj'etc? que eJ?c<l�f.iiava '

· pela frente, 'em." seu 'I!-P!l!t�
I 'mente' no gato.

' :', ' .:

: '2) Quase' ÍlQ- ,final do" fil-�
; 'me o a�biente: é*a', triste,
donde surge-o motivo. para

· o diretor tê-lo filmadd num

dia 'de forte' chuva. Ao sa.ir
• J ': "

da. pri$ão, � jovem, e.steve·
num taJÕ ·cOm ,o jovem ('Ge

orge p�pp�rd).e ',o g�to, o.
jovem c,omeça ,s. f�l!!-'r q1,1:e a

áma, que' eJa llle' pértenc'e;
mas' ,sua· posição era Ide' mê,

.

do. dúvid,a e. vontade' Ciltl, es
'tar SÓ, !viostra êss� :'5ooti-

.. mento 'Il1�da'1ldo,. pa,;t�1I 'o,
i, carl'ó' e cóloóan<l.o o,g'atotpa-,
;; rJ3, fOil"a�

"

'"'." "

"

"

i' 3.0 Na' mesma ,fiequên.cia,
quando' qu8:se em sêW.d!l "o
jovem. sà.ltP\l:., dei�e.Pào',a,
em profunda ,ref}e.x�o, nu
ma grande' d\Íviçla, ',,: t>-

•
'

Ela salta e vai atrás dêle.·

Cheg'1ndo p'erto :d.êl'!te: come
ça a chamar e proc�rar p� .

lo.' g�Q..Após q�asé desistb', .

êle apareceu. Corre para êl�;
·
tGm�',�,<� a,�.,Q.;\,......._����_-.-�_�_..........._� --:.�����,:..,.;:;::;::,;,.;.;..:;...,
par:a somente deJ,>E>is -

..ir. ao � . ...

..������� . -;' :'0.'. .... NotiêiBS,:�8 ,RIU' 'IfB;�ul
.pOrque, o gato náo"tem'".no- Do Correspondente a .Dé.ús' 9. qu� se y,érüica',eni,'-." ,'-N�.d "éA;)ó�.sive{que o pró· tires cbntra as bandalhel'

me? ".

'
'''.

.

.

'.
<

-

CYZA�' NIterói-.. atuallpen�e, ,é' ·algo.'· prio elero' ile 'nosSa terra dei- . Ainda bem' que possui
Por acasó er�m f�os�,isto

<

pará, nós· confort�dor. P01S< ·X�'.dEl"·apOi�'r o :nosso movi, jormtis como "O Estaãt

é, determinados· 9S s�ntin!en
. FO'rçás dó Nosso Glorioso' que; �e_hlonstr,a ,C.a'balmente" mento:. çóhb;al a corrupção

tos da joV�m? Exérdt� no Com,bate 's.' J�-' que.' "nem
'

tudp' el;)tá per.dj-: qWLndo;,é s'abido possUlrmos
Dai a razão: dêle não ter" gatina . ,do".' "

"
. !.. �lilÍ l'lO��::�àgestosa Igreja

nome '

" . , Matriz, cOIDOó'Padroeiro o

o. cketo.r mo&tro.u '�ué.rito .

Através/da imprensa e'rá� :' ,Os �ue 'negam ,apôio 'pu-:', glorioso' São, 'João' Batista
a êste ponto muit,a 'segli.ran:· dlO ·de .t�<l.o o "País" temo.s a- blico l?a�� esta campaalià" 'qÚe-1'Ô.l:um;,dos maiores már-

ça, mas pódeFia . ter fei,tç)
"

�o,mpanhadO co,m desu�a�o· cO,ntra� a prátjca, do jogo eQ1 '.",
.

,

um': filme 'de' gabaliito se mteress.e· a. campanl_la'sanea- l�çais .te�miIl:antemen:�e 'p'roi-· �,

;não� fOSS�",0,����n�() um dora �ue, e\)t!i sertqo realiza� '. bldOS., po� ,"�7i, ,�hegam> �o:., '. "p'·R. ,':.".fEB A"S.l. .]{.O MOURAtanto súperftciaI;'-caindo. pa-' da po� forças <;lo nosso glo-' ponto, de aflll;na.r que nao. .

J f' , -\

"ra' o lado :'cõmi-Co.
.

rioso Exército, '. no combate obt�re�os, suces!i0 POTO_11.R.n- , _

:
� '> 'emuw,' f' OENTISTA

'A música· ésteve' �niUito ,,110 nefando, vício do'jogo, no, to. ,exIsteb "fOrçl:1,s.ocultar·_ .... ,.' CLtNICA: DIURl\lA E NOTURNA
bem empre'gàda, - .além de Estado. do Rio. representadas, pelo.. po�er .�b Ex�Dentisia ,do Seminário Canl!lianO Pio Xi! de S, PaU-.

,co.�trastll.�· cOn1 'o a.mbiÊmte. .
, -'. '. v.il .J;net_al.. Sem. qúalcmeJ' ',re-'

.

/ 'Tr$tàmei'lto lndolar peh, Alta. -Rót,sção - Prótese
·

Em. stfuti é-,u� ffutte' qll.e O mesmo'"E�érçito queJun' ..-, cei!J P9ntiÍluamOl'l,�tirma�qo' , _,' ,F.i()��.Íp�" Das 8,30 à.", 11,30 é das 14 �s 1� .horas
� m-ereQe': ser)vi_�to' póx: êste tamente. coI:ri a: Ma!iil.li� :, e:, qúe: o ,di�heiro 'otillryri<?,.de. ,

"', ", 2·s 4·s e ti' FEIRAS ATi ÀS 2030

aspec�o: que· fol 'corneÍlt�o� Aer0!Iáp'tic�.:.te�.�ou, 9�':(): , .l?gO ',,?p�e, : C0m}?tar �ou· ",.j�:: , ':, R'fYA":.,,,u�E:I";rVrA�HAn() 7' ESQ JOÃO PiNTO
\
mas cÍ:iéío de falhas, ttmto desgo.vel'l;lo q.t;e"l�peJ.1Lya no, mestl;l0;:'·' COJ;l'lUl'ou.·_. outr,I�;s: ...........,..,..�' ,,__''...."�"...,.;�:.............----.----------,.--------
no .. à��e�to 'CPInO 'na par-

, B�à�1.. 'est4' tót,n�:nd�" �. mi... ', coqs�iê.��ias u?,vém nÍlnca �.
' .; :: '. ,'"., "

te técniêa.· ,

' . clstlva de" ou,tras. c�mp�nhas: nossa. pQrnhe l!l;ma!s' aceita- ,

'

, :V:ii' C\1Bstruir {lU Reformar?
COTAÇAO: 4 - (Bom) contra ,'1 corrupção. mos o RTT.TO' dinheiro advin-,

JORGE ROBERTO BUE- do do jôgo.
CHLER

. Si dêste rincão sagrado e

abençoado por Deus não te-
,

mos encontrado o apôio e a

solidariedade que esperáva
mos, quando endossamos a

penas o movimento saneador
alardea.do por "Nova, Era"
em outubro de 1963, �raças

· ..., - ---------

Carlos Hoepcke' S. A. Co.mércio
e Indústria

Ass,embtéia Geral Extraordinária
Por várias ve7.es anelamos

2.a Convocaç'ão: ao titular dllSecr�taria· da

Seguranr.a P,íhlica sem 0liJ.

Pelo .�resente edital são convocados os, termos o êxito aue esnel'�va·
-

C I H
r S A C' mos, auando pel.a atit.nde

srs. acionistas de ar os oepcKe' . . 0-
que meses ant.f!S demon"ltrá-

mércio e Indústria para a assembléia geral ra na Pl'A.ia de Carn.hor!ú o

.extraordinár.ia que se realizará no dia 22. de tornará. credor da nossa so-

_ lidariedade.
abril de. ,1964, às 16 horas, na sede social, à
rua CODse�eiro Mafrâ, D.O 30, �esta caPitalrAfEZiNHO; NAOI
com a segumte .

J

" l '(: .. " I '" O rOrdem do dia: \I fi n ..� 1

. --

Aumentá do capital social.
2 - Reforma dos estatutos.
3 _. Outros assuntos" de inierêsse da

sociedade .

,

Florianópolis, ·11:: de abril ,de, 1964
15. A.'

CINE RONDA
Um Comentário. CiDemato

gr4fico de Jorge Roberto
Bueebler .

"A Bonequinha de Luxo',"
-

Nãó desejo aquí fazer u�a
critica propríamente dita,
mas sim urp. comentário �().

. bre êste filme que nos a»�

sentou algum ínterêsse..
Quero deixar bem c!fro.

desde o. inicio que tanto \ ·a·

Parte técnica, como o argu-
, menti) t�m· tnuitas fal� O

motivo. que me leva a escre
ver êste . artígo, é simples
mente eomo fim de mosti>ar
o significado do GATO

.

no

filme.

-

SAUOROS07
S () C A F E Z I T'O

1

" Naçao que nunca d,

ram de divulgar noss�"

tividades neste movim,

sanea'd'or contra a cor

ção em favor dos bon.s p
cipios cristãos.
----,,----_ ..........._-_ ..

. ,

,.; : ,Consulte Nossos Preços
Um exemplar dêste diál'io,

"O Estado". de Florianópolis
e "A Nacão". de Bluménfj.u: .

si preciso fôr encaminh!ire-'
mos ao nrónrio GovernR,dor
do Estario 'para Que o Chefe
do Exer.utivo de nosso' Es-

Rua: Deodoro No, 23

.Ind..
'

e CoPíéréiQ Metalúrgica ATl.AS S.�\

tado venha a tomar conhe- ,,' ,Filial F1nriar:ópolis. cimento de nossa atitude e

saiba das ameacas' Que te-,
--"-------------------------------------

ES.crif.ór'i-o, Jpr��ico'�Confábil
.

Advopacia.e cont�bilidade e1m oeral
Dr. João' Rúi Sz�o�anicz - Advogado
Dr. Persi Adão Hahn - Economista
Ac.Sol. Abelardo H. Blumenberg

End. - Rua ·Conselheiro Mafra 48 - sala 2.

mos sofrido pem como' das
constantes tentativas de su

borno visando obter o nosso

silêncio.

._. __ l_.

Vende�sé"sefe lafes" de terreno
/

Situados no 'B�o de Fatima (Estreito)
Tratar na rua Araei Vaz Calado, 624 no mes..

mo Bairro.
12-4-64

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

'

'

:
Sr, Humberto MOr)t"IYO

- Dr João Carlos Vital
Prof Jorge Americano
Sr. Jose Nobre Fernandes
'Sr. Júlio Barbero
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Pereira

J\1,{�., estamos
('I'PSc 'ente do Hl8f<'acl!
�lilO1 alll�"lIohilístic','

GOlIsíd "ndo que a ex porlltr':io de veic,ulos e I'olllpolleutes beneficia o con

surnidw' fl.tlional. pol'I:fue o erescllttento. da plOduc!ão reduz os custo,( unitários;
cOllsilkl' '"ÔO o frlt." fll" te !,lã sua Emprêsa, justillíca-se qur sei,un feito,:; investi
Il'Hlllos- de t('lITJ.lt' !;l'�tl"ital, np seto, do� -.estudos e dinamizaç,jo da (,XpOI [\lçâo, pala
colllê, ,H'"ultado� qlHl,eluhHIH filio sejam imediatos, têm a maiol sigllilicação para a

eXp;ll\siin. da Velllag S.A. ' '

r

DESENVOLVIME*O Th-X;NOLÓGICQ
\lá, ios aspe('tos das flth'Ídades (� sua Companhia devern ser assinalados

COIl..�. Je'el'lnillantcs do seu '(fesenvolvi,�)ento tecnológico em ]96:1.
I.,

, Ct'l'larnellle cm PI imeiro fuga,' çoLwamos a f'onquista tecnológica represen
tada pela fabdc'lIção das plimeil'as unij:lades do VI<:!\fAG-FJSSORE, veículo de
alto f ollfôrto, de dc'senho �nílmdifl,lfl1mlti! irr(>dilo e exclusivo da Verriag S,�. ...

� I _. .

l�oi mantida a lIIáxirllll preo(llpaç;o mm o aprimol'llmento da qualida'de dos
v �ulos fobrif ados Adlllitindo-se que, �utle as 'l18tas 'da ploduç,jo industrial, o

aJlt'"reiçoanrellto dos plOdutos deve rua�te,-se como objetivo pp, II,anente, mesmo

em ..asos IOIllO' os dos veíc'ulos DrKW-IVEMAG, que já ati'fgil'Um elevadíssimos
níveis de qualidade e predsão técnica. �

Entle outro$ fatos que\com�rovaln esta al'iI'llllição, eE\tá .. lompmtamento
dê�ses v('íf ulos e,u (()rrtpeticões. esportivas. Em 12 prOVHS de que p.ll'lil'ipon o

D'KW-\E!\tIAG,'.em 196:1, I',ralll ohtidrs 11 eL�ssífi('ações em prillleilolluga�. na

uI�l:sse OI) na l ê,lt".>gor·ía. J

ol

AMPLIAÇ�O DOS SETORES TÉCNICOS E
ADMINISTRATIVOS

, Foram a'rwliados vários setol'e�-fabris, tais.como os Laboracôrios de Análises
� é as instalaçÕf'� da Rilge'lharià do Produto com invesf'mento da ordem àe Cr$ ,

1(10.(WO.000,OO. Anàlogamente foram efeí uadas modif i, aeões [l(l spin; do Processa
me: to Eletrônico de Dados, que permitirão a execução de, trabalhos mecanizados
em grjlllde escala. l\ío tocante ",o equipamento, foram adquiridas seis novas uui
dades,' o que perfaz um total de 19 máquinas, tendo «orno polI te PI incipal um nôvo
Processador Eíetrônio», investimento da ordem de Cr$ 138.000.000,00.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Através da Fundaeâo São Domingos, órgão das Organízaeões Novo Mllndo
Vemlig .que centraliza us atividades do setor, foram intensifica-tos no decorrei do

;,.ú!tilllQ .t;x,ercípip q� scryilins, d� ltª�i8têJlçja spdlll,,!.n�dl�.it t'_ !ldOl)tológr,._',�(.i;, Jlg�sqs
col::d!Oraüores e seus familiares, os quais são encaminhados àquela assistêncía por
intermédio do Sel'\ içoSocial.'

-,

r

]'i o ,Se! �'iço Médico, as consultas atingiram o total de 3] .1311. Foram também
at�ndidos 'j,90 ('asos nas maternidades COIU as quais a Fundação Si;;o Domingos
mãlltém cOllV'êJlios.

,
_/

aos nossos funcionários inclui

E FINANC.eIRA
-

N
I

o que concerne aO Balant;o e Dernonstraç,jo de L'V-', os e Perdas di) sua

Cd'Ii1panhi" eucerrado em...:'\l de dezembru de 1963, cabe-nos lazer algumas consi-
derações complementares. .

, -

, Anali,,\l111do 9 aspt:cto patrimo,Jial rel,ltivo <lO seu imobjlizado, de;ve-se
r.essaItaf o sigmficativo montante de mais de II hithólcs e 201 milhões de cl'Uzeil'Os
que f�lclll'çalllo'" em 1963 (quase o dôol'o du y,rlol legi",lludo eru 1962),_do '11131
aflPfJa� t bilhãQ ., 75 milhões de ,iruzeilOS repl'eseuLdl1l fldl'cela de reavaliaçãu do

ativo,et'e�i�'ada no exerci.. io .il� 196,�.
,

- 1\0 momento em 'Jue escrevemos êste relat/)l'iu e5t í �e ulLilllando a reforma
do Ii08�U segw'o, o qual cobrirá o n�()ntante de l5 bilh3e� de Clu�eltu�.

O,alto signil'kado da posição econômica da sua Emplêsa se comprova através
do respectlvo índice que é 1,'15, evidencianüo l'ecul'sos econômicos de 45% mais
que as obrigaçõ�s.

"'"
-

No exercício, que ora se finda, foram vendidos 13.81)9 veículos, e o lucm
líquido apu.rado foi de 1 biUlão e 6U6 milhões de cruzeiros. T,II 11l\_;'o rl:'fJIIlSellt,. de
um lado, UlIlll quota de Cr$ 115.000,00 pOl-veículo vendido e de oulro lado cou�ub�
tancia 30% do Capi�al Nominal da VEMAG S.A,

Para átenúer às nécessidades de pmdução, 1.298 firrrms forneceram, �m 1Wi'l,
materiais no valOl global de 19 bilhões e 300 milhões de cru1.pilo" 08 veicul'J, de
n08sa fabril'ação foram distribuídos por meio dos no,;so� UII ll'v"udedOl e, eolJ I
lhados por todo q tcrritóti<!J nacional; cuja rêde vem sendu oujetu do� IUili� apd' ,IJth
Ilstudos lIO seUtido de ser ampliada.' l

Nossa pal,ti('ipaç:íQ no orçamento nadoual se ,'e!'I,'le diret.\lllente 'I(J Irt()�tclntll
gemI de 111Jpostos federais, estaduais e municipais pagos, o qual ascende a 5 billtõe�
e 31,1 milhões de c1'j1zeil'Os. _

\

Nossos pagamentos feitos aos ,t.077 empregad@s se oon�llh�tauCjarn e"l :3
biIhõe� e 11117 milhões de cl'Uzei,'os, evidenciando um salário médio mensal da orde,u
dé Cr$ 9'5.000,00 por empregado, "

Tendo em vista os efeitõs da espiral illl'll!c'iouária. a qu:d' e�ge da Ad'uinis
tração da Emprêsa um cuidado todo especial no que sc' refiJr';'! Il}pt),içlfl) e .. " u

pliação das instalações dos equipamento" e dus esto lU!!" le" ti tu oi lO, a illlple�
cindível conveniência de fixação de reserva� que ,ttellda'lI de (',Ito ,J g.lhIlILt" e u

segul'unça do Capital da ElIlpI'êsa. Para isso, sugerimo5 UIII F'ull\lo pLl"d H'lul,,\ a
ção e Ampliação dos Bens de Produção.
/' . - "- . .

Amda, com a me�ma_ p,eocupnçao de pl'Oteç.lo ao., ,SI'II> .1"IO'lht h, U

"EMAG S.A, pretende realiz<ll' IIl1la f!:Olreçli.. do le,�i,LIO w'll :ihil (lo \ II,,' IH' �il[.11
dos Leus do seu ativo iIllOhili:wclo, uLilizalldo-'l' du, lIOVO, 10...,1" ic"te� (u..., Il',t' 1-
li,lçãu, pata 1964, já fixados pelo Conselho \1,1( IOIt ti dI' I�, ollo'ui l, tudo II'" Ll'1 II'"
do Ult. 57 da Lei n,O 3,470\ de 211 de 1I0VClllblO de 1"';:1 c dlJ.tI t. 7'1 fl,1 LeI U U í.2 to!
de 11 de julho de 196:i. Tal prol'edel' jJ('I'lIIiLir:, uhlel'IIlh U'II <Illlll'-"IIII de c ,'p,t,11
tIlIIII llIt;llItallte ue 3 lJillriies e 700 ",illl'-'es de c' lIZeIlO" f.) u ,j 'ou,, 1U'!ilLe dbll'l
buição de ações novas aos Acjoui"tas, o qlle l'Cpre�eutalá ..;êl'ca dt dWb llO';I� ,I<;üe,
pUla cada três ações possuídas. l í

, ,

�

Sr.' Adau t�

Fernandes'te
Magalhães Castro

Dr. Apolônlo Sales ,
'

Dr, Auqusto-Frederlco'- chmidt
Sr Borje Rehnby ,,' �
Sr, Cala de Alcâ'ntara

_

achado c

Dr. Cícero Allgusto Viera,
'

Sr__David Antunes de _ liveira GtJi�arães
"- '

, I o o

RELATÓRIO DO CdNSELHO D_RETO,R,
.'

Senhores Acionistas:

O COI]�P("o ]lil,('tm' da VEM�G S.A. VEÍCULOS E 1\1" \Q' ,>\S AGnf
fiLAS, cumpr iudo disposições legai� e estat IItál ias, tem a s, ',1",' ,( k s'lhIÍlC(('"
fi },Ilil'I'UIIÇ,"to de \, Sm\. S('1' hAllmço nnuul, p!II'enodo em :�1 d. '(,Zf" It, dI' 1911:{,

jUfll,llI1pnll' f"ln a !lPlllonsl,laçíio da"'conlÀ de lucros-e perdas, düclllllflllns SJllC
instruem o p" ,puLo- f('lat,'wio,

() 1'('. fllllw/ido conr <'I to da sua �ornp.lllhia no cenái io illll"slti,,1 '(" ,),il .. il o,
a wl,>\ ;UIf i,i do rel'lexo das RII[I� atividudes 'nas áreas p,(oncílllic ,h. 1'i1l(lIh cil'')' "

S".i,H' d" I'.tís, "Os impõem o tlc\cr d.' prestar fi V. Sns., (' no pYd,lic ,,' C'1I1 gr'l.ll,
ê,V's C'�C 1."P'f irnení.o», precedidos de UIJI<I análise dos aspectos da evolução ('('OIlÔ-

11)IC à tI[I( J0I1,,1 e internacional. '

Tais esclarecimentos de âmbito illternacional se justificam pelo lato de ohser
varmos que "111 10(("5 08 setores da ftliddade humana, e e�p(" ialmente na área

industr] de. »rneroial, acentuam-se, dia a dia, os íntôres f['If!' , onduzem ali estreita
mento dr- 1t'ld�Gl'S f� n aproximação entre os POVg�. Ê�le!õ;, (\'H vist ... do pl�\.tdf...�iltlo

Indice dI' flIU�"'�'O If'cnolf.gico, principalmente na 611illlcl d,�, "da têm (h scu-, de,"
tipos ('f ol1ôllli, (l�, polit i. (,s e sociais iuquestionà, dmf'IIl1' "111, el,,,ç,,dn�, Ih �"I inc í-'
pios que norteinrn o All'I'(Fldo Comum Europeu e" A,,,,,iaç,10 1.,llillo-AI!I""W,lfl,l
de Livre C4l11P,cio, comprovam a existêrlcia dêso,eo f,llôre, ,Ie inl;t>ld,'pc"dêll' i,1
dos p.tÍses, o 4'1C lfI[lis tll1'a vez justifica, nessf' I'cl.ltÓlio a fllençl0 illilÍalllwlILp d.lda

a cP, tos aspectos do desenvolvimento econÔIIlllO nllíwli,.1.

Conquanto s"ln difícil, no cn,to per:,)do d(' um allo� medir prel'isa""'lltp os

delnlllf's da evolllcfío da eCullornia IlIl11loial, esl:., f'm 19&,1. f OJII illUOll elll �CII 'li '1111

u<scendeute, ap,e;ent.ando nÚl1leto muito maior de sinais de plOsJ)8li,dade do 4�W

de dl'pressão.
'

Em 1963, constatou-se a modifj'llt:ão paro rnel,l)or da atitude das f}tllidarles
finan('eil'[ls internadonais e das tlndidonais polpnlids illdllSt.1 iLlh em f,«'c> du�
pní ,l'S suhdf'sen' oh idos, deve[lflo-se salif'lIlar, LllIlill(�III, d C 011< lus.1u do prilllei1'o
AI DI rio lllternal'Íollal s0bre o caJ'c\ e o BOI a al illJd� do I<'Ululo \I .. 11'1:'"0 I uLelllfl

tlollul, reconhecendo a necessidade de t'Ollc PÜC'I ,lOS países exru' I ,uh, e� dt, ,,,,,

t6'ias-plirnas elllpr�stimos com('lensató,ios, dcslinad<!s a arnelllZHl o, f:'JeiLu� du
declínio das cotações internaoionais dêsses produtos. E de notai que loi"o Brdsíl

plimeiro país a se benedt:iar d.>ssa iUOlaçiJo.
Tais fatos d�llloustram c;J'nseeflte I Olllpn'c'As:'ío rica govP' IJO, dos paÍs�,des�.li,

volyidO!'! em relação ª� regiões em Qeseuvol,iu,enlll. '

\
.

de

/ ,

";;' Â \E'C9NGMIA NACIONAL
• 1 ,

A evolllç:lo �uspjdosa dAS tendt>ucins g;,ai� cla f'fono,-roiíJ Illllndi,11 �OII�titlJi:
� �

não há a 1IIl"'Or díl\ ida, um aspe. to posil.vo p.lIa 11111 p,lí� ,'Oltl(l" II"SI) ,lIl1da

TI u'lo df'pclldf'llle d.os re('eilas CUIII"ldi� p'o, I,,,rp,".,, d" expcll t.,· 1', l',lIl,'-�e

dizp" rois, que níio se ve, ificf)u na Cf onolllin III ,,�ilt·i. d IIf'lIl1l'"l,1 pc, 1111 1.,"..1') 0 ..0

(OIlSe{lü(�n( ia da -situação in1ernH( iOlJill1. .\lei"tluo dssi,n, H �Ihl €'\O,hU:_;:dO dPIt-'St-'lItou
a:gn'lls <I'IJ( li os menos pJWn1SS01 es. \

O prilllfiro falo a n�sillalar f� 11111 elp,linio liA 1)\ l"lp 'II'" i"lf'nlo.df) 1'lIIdu'o
1\:-1< i011l11 .;1 "lo. 1',lIlho"1 mndfl lalll'III ddd", fi. ,,,I' "'. II�" _" n"dc� d,,, i,l ti de

qlll' psi" 1.1\,l Ie.nha f" .l(lo f1fttl<�1I1 1.1" L.IX,' allll,oI til' I 11" illll'fllo dC'lIloglál'uo. que
é 01" OIck," dC'.:�,:I(IIJ'

Df'\(, s" tdlllh'�'1Il rl'gistr:w U pe"i'tc'lIle i"lt'HII'!ii:liulHle '0' i ti. 'III<' ali,lda à

11,11.''''1 ilid.lde políti'd I.duzill d p,odl,li, Id,,�,� d,) 11,11,011110 e .. ,,]. j'llre,el� a con- ,

fi""f,k' d!' rIIuilos elllplcsá,jus Ild� pos,ibiliJ1adb illl..di<ll ..� do P<tls., r

A lIos�a IJolíticu 'dlllhi[ll iltlpediu que C" ."I,()I(''' agl';"ius e i"du;:>fri.lis Cl'f'tlldS-
8("1' \('lId,IS �o� 1IlPll'ndo' f'xLe,"(,)s ('111 'olu,lIc' IlIai, sUI',I,lIlC I ti " iusl'llt'ii"
" • ,,;w! do COIJ�"I"I) d" Sl'1\f(}C, ,h,IIX.tdll 110 li'l) do l'''�'' i, iu. 'Cpl "eIlL,ju to<l." iá

un,,, iI'/,I"li\,1 I,u ,entidl) de atenu,u o, ol,,,tá( ulo� c,lll',III1� [lO lltuiOl U�loamellto

ue I"udulos 1�,,""II,'�ln,ld'Js,
•

• ,
1

POI " 'II, d l' ise l al�lbial até c'ello' pOIl�" lo, ,edllz;'!a pel.1 melhOla doi" I'otações
ln1'�ln.'1 ion.lI:-; du IIO��O p,illt ipdl illlligo df' eXllol1 11:"0 lt (.d·t�. Es.la IlIe�lIOld kH

d .. \ Idl" ,'li' p",le••1 <""C lu,'ão d" l.OIlVêllio \lulldlal do ( ,oi,' C CIII !,alle Ú uoL(ni,j

ql,c,]il' dI' plotlu�iin dê�,<: I)lotllllo no BI,[sil. ��Silll, o 'déJlc iL" dt.) LIOSSa b.llallça
(()" elth" tll·,III'OU de 21í1,O IIl1lhúes de dólurés, em 1962, para 111l.7 U1illJões de

dúl,lll� !lO:; plilllelloS IIII'e Il'l'�e� de 1'163.

(Iutld (<lHHtI lí!:"tj,c' d� (:·\olu(,;r].o eIOnÔllli(o-t'inUJUell(t "'du Paí:;, no aDo pa:o;
�"d(), lo: o ,lgld'dIlICII!') d .. illlld':ÜO, Qualltu a is"o, é O{JOltUllo JegistlHI a evoluçao
do llj�tll ,üeuldult', uns úlLlltlo::s auo::;:

31 de Ikze,,,blO Bilhões de CJ$

1%0 206,3
J961 :H3,8
]962 503,8
]1)63 mm.a

As�inl, () eresdllwnlo anll,fll do meIo circulante ,1I"'lentou de 1960 p<lra 1961:

51,9<;, uC' ]96] I'cll'U ]ljh2' h:?3'� e, litlaltllellte, de ]'162 p.1H1 IlIb3' 71,W,!,

CO" o ",io r,odcI ia deix<l' dt' se" o aumerl"o do I il"lo i ,,1'1,1( iOllál i�. s.' 11,[(!t;ziu
ell1 rIU!' <.'1110:-; • ulI�I.'lJl(·� dI' plt'CO. Segundu O �el vi\'u de \1��tdLr::;fi( ti e Et ollo",eLI'iu,
do w'tt 1111" 1:11 d�ill;il o d.' L. ol'l()lIli<l, da Fundação Getúli", \ a' gas, a elevação do_
<.:u::slu Je \ lUd êU usou a SI glunte evoJuçJo:

i\1I0 %
]f)(}O 23,H
]1)61 4'1,2
J9h2 52,7
] 9(,:1 80,7

Na' PldAde. fi depI..,f'ÍacíiO'da ,r,oeda P"f'fC'e efeitos negativos sôhre as finanças
púhlhd:-i, si'tf ti I' d �t'st,io ti JI l(eÍt" d.lS I'IHPlê ... , ... e ::sôblP a �I(tidt::i.o uos illdhídllos
t' Il.l' 1,lIl1íhd' () ('Iue se \ e!'Ífi. d c�. 1'111 ('sc "I., ' I "S' elite: llllla Jll','d,t de "11"t,mcta e

(l"'O"" di .....pllsitÍ\Os fia 1f':.risl:-1f':ro tl'ihlltrllld ,()lICO!rf·'Il. jOltelnente, JM',l ti d(-'�tapi
té-JII/,I-": lU lias 1'''IJUt?sas III�ll1sIIIHis. Sr ;'slt' 11I,llnü., lô, 'OI'lig1(lo, a:s t·'l1p,êsc.:lS PCI

d�lrlO, pUI fOIPplplo, SlId IdPd��(l.lCtl' ti, 1f'11t1\:I(,to de III,Utlltll.uid e de d,lIpli(l�·.lo
lh ..;11 ..... IIISl.dd('(�)('S I '.tlfl-Sf' (li pll ti II f .. , hl" -" ... 1 ii f 0:' tlvO,._ lUêtl� lSe na(J
!ô' !'''II'''U,' 11111 ('(luH., Il ....S ....d I' 11111" li I I IIf d( I"l.s,,)gllil Ilf) 1t�:-seIIlJ}eulJu
Idt"qIJ.,jt, d. "lJill'" Itlll(JU'S, lll"j,d" hllll')! .11 .... l'III·IIIU,d.uit. ... <h 11.111.,ho [lJlJa U:s

110\ ..... g('loIc":tu'se lllJlqH'illfd\, II 1:;\ 11 t!p,\(, 1)0 11li .lIllt· 010 .lliI)I(,1110 do fl,o,Llto \illr!OJlr·1

I ()df)� f .... :--.p1"o rl,::,'(',lnc ",,:l lf'flplirAllI (1,1 IIH1'.... llhl PUI �f-T,d. P, 1).1 lnd(, ... I" I allto-

lf1nh\i,� flfcf, prHil!fl'" pu Aull,íl(ldd piII(Jri('-11I d,'( l"linh"')(�..,: "I "j·... lril ·Ip
\('1111"' (\1'''''. no'" ( li " '''0''1. ( tl.1u",lflllllOII nllll\ dt.,;;-.;,"'I'HI\,- hl\ I/h-
tlil 1',,I""!f'i'd. 1"'l("'J"ft.j,,/.idi', d('�tlp (I "''''1.1'-;'1")11'0 ,) 1"l,1 dt ,;1 I!' ulo"".
...p PIU 0111 Icld,) t,;)\( 0(' I'I,if (.,In" (h \ I{',IO '1" h'"' i li'll. fllf,li do .. pI' J_ d ir III,l·

t{rl' ....-,tfltll.ll.,; do� flil)lllo� (' dú • 11<..;10 ti" lU lo-dp-nl)ld po 1,11") ! \ I, '-Ul'!.'ll d'"

(ul)'-.I (Iili IH j 1:-;, Ilt'lI\ ..,,>lnpl j� pi P\ hh ('+� f' IUf'\ 1..,1 �I.." d,... UII',fid h I II . 1l!••
1 .' h \ j" .. 'Ido

d. I" 1I('tJçüo dll dp ...d"J'1,l1n(�lIfo 1110flf>I,'ÜIO L1d"'l' Ildl 1111 .... illll\··H' .. ,htí,t·i:-.... Sf'fl1

f]ilt' .f' (llll�Cgllis"p. lOllll) contl ar,1I L.d,1 do� S<lIII. íc io�, () I d II',) "letlLo glol)al li.!
IIIllac;,io

,I st .. a-.p"portaulo. ql1" a plllcluç:io I1Al'Íonal elp ,"'''J\�''III,., :,., 1'11.0<)11
IInid"dc ,'11' Il)(i2.- pl1s�,l"�e p.lra 171.t)()O "Ol 196'\, d( 11,,111111) 1"-11 "'1'1(.;" . UIII

(fi I hfllO d� H/)(/( \q!O;�n.11f'-sp. quP �p. tinta (io nl1l1l('II') 'f" IIJ d ..d" d 'lIl)'d I' H�'à(l
t!<l Indí'�(lil fllI(Otll0hilí�lj('n 11i1(>inual, 1'«:.'(lIn '1'1(1 "1111'0. Ctll Ih"llI .. ,. pftl\tr<',td(\
I'c lo exc f>�,O dI' p""�IIC:;;U AIn f.lf'e da cap", id .. I .. " "!PllaJo IllLeIIJO, nklS [lei ,I
wjJellelllêlll'in de l'alô,ps alheios ao selol HIII.OllloIJilí.;l,ilo.

Exp,essivo ta,nh(.pl. PfH,1 c'OIlIiJ)' )V,II a qualidade e II soliUf'7. dbs IIOSSOS

... eí( nlos, ,: d f orisid�'1 á\ '" e ""s.'Cnt'e Illlili�,lÇiio (0111 ('XC elenles I eSlllt.If;I<'ls. dos
nleSIl�OS. n" ""I' iço de lá..,:! de lodo (ll\lís, pi iII, ip,tI,"ellle nesle I cl<ld" e Capital
AIII"IIlII'lIle, 110" L <108 I ano, ,,,,donais CIt1IHl'g,U'()S 110 sei viço de láxi� S,J(I da [l)U[ca

DI\W-\ l�\lA(;,

Oullo í\spt'. lô deL('llIIiildutê do de,sel""" i1l11'1I10. tel'lIológil'll d<l \ elllag S. A,
é o qllf diz "'slwilo'fls uli, iíludes I' peJi,juis,,, do ...('10' de ('lIgellhall<l d" 1>I1,dlll"

(�I !,l(h-........ lu\p ... li,Pt'lIlo-.; IOlafll f(-'it�s IIt�"'l' �(�tnl 1'011"'" f)� "uai .... por t1xe:unlo
lJ"'" de:-;1i'I"do"" '1 I • .lllitd,,·.:i(! dCi 1)I(j'lr:.lIpok ();., ."\elP.l!!{wt" e dd UCtli';II<,I" ('tlolt·�I·,
I(lOI) 'OPI.} i!I\PI .... '"iO rLI dJCl'llll,1 .n"'/'h rI , ..... 1) t1!(I( jfllP(ll'toll 1111'11 rlispê<lt.l'o d·

"1'1,,",illldd.'I'I'<ll,;CI·' 1-,I)(lf)Ot�I)'(lj){).JOII.\l'Io d" ,iuov,1P11l, 1'1'1·"li" lO' \O)í
f "Io� 1)" W - \ E'·I \(, r li" i, ,ti!." ppl", su I '("O'''P'II'I, i I. c: 11<" <"':11 iI) ,111'11111,11 'lU(· ,ç
1(·... 1111.1«'0 dll tldl",lIlu tlf' f\ugi\nJIPi'H)S luusilt?ilos, CHllIfJfOVaudu (J dito glau du UO"SU

dt'�f-'H\Oh iluClllo [j�t l1i� o,

desenv(llvi·

CONCLUSÃO
,

,

Não ohstante ttldns as cil'l'lIl,�lll1< ias "dve, .,},,, qlle 'H!volverorn Q (wnn1e.'«()
industrif,J do f'aís no 6101'10 fiXeft i( lO, ft;,(;lIU IJosili\jo ... n'-' 1·{-'�IJllfldq .... ,)�),_tido� pur

sua Cot"fJunbia, juslil'it'ulldo a8�inl a� PI,C\ k·/ip,,", do� qtl(' �III ,v,,"I'-i • o"I"'u lot)
\

])()� lucros UUUr.Ht!05: 110 eXPI', �(in t"'I!t t.'I I'tldo q' f'otl"("ho"'l "f'�'Jr c.o·)I o in! "i1;O'"
de prCSel'\'1:lI' o' ('apitai d'l :sua COfl,p... ,lti.1 _0 'lua! - 'orno t' /,bvlf)

�

... ..,1' I' ... l'lIfp

da dl'sv.llori:r"lç:ío 1I10Ilel.1ri.r, pi 0I'C'f', ,orllO i í I'oi dil \) I' '}blltlliç10 d .. II II I "'Ii j ,
<II' Ilc�erva paru Heno\u<;.'ío e Acllltlli'IÇão "o� Bens di' Prodll':)lJ 111111' J;)I,tI d, ,)H
rllilhi,cs de ('f·U7.êir'o:;. seu) J)fejllt7.o qU�).II�"IIH'H'O de di\ ifJpUtlO� de 1:;0'-0 e d._, exi:s
têw'i.l de UIII'Sald6 cuja <1plieat;ijo ,I �swllh,,�i .. Gel,l! Ü,di'J:I,i .. dptidi,rÍ.

A., el)('crrdrnl0S �::;te Helat{nÍo, d('ixa"H� ri 1I0s�' ,HI(-l'tjS I�flnl ,j.:o on'Ui:--.UlO e

confialJçl' uo futuro do 1If)�>O P,lís, {I'''', l[Je";'1I das ,Iii i, "ltl".j{'s 11101 i" ,I" I� ptÍ'" i

p.II",,,,"te pt"o UUnleJltll du ritmo inl'l,llio'lfÍl'io 110 úhlllJo ,1111), IJlo��"l.(lIe t'''1 �I"I

f,toe III) {"'�""!\ olvitnento, nUma demollst, açâo patente da viLalil�ad'J e glUudcz" 111
E�ollolllia Nal iO'I<11.

Qll(� integ'l'u'" rHJ�Sfl fê.l" clt' le
pel,J lI)lu'boFd{',io hll e dedll ,uh

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a corre. pondente cl'lDt.â cle Tmcros e P'erd<ds 'dê 1i'&ercíf;io'" I'iudo .na ine§iha (latà. ar:ima re{)ro�...
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VEMiiii s��à�"'·iÊ·lê'ulis�;i��iii.uIN·IS' 'IG'RICOtAS"
, . , ',' '. '�)" ,

---.._.•'._...._--
DJSTijlBUICÃO MÉQIA qA .REC,EI'fÀ DA VEMAG

. � '. ,

A - 42,9% Compra local

B - 3,0% Componentes.
,

importados
U�il%' .Saia:rib�,

.

or�enado!ó
'.," e. en'caTbos sociais

O _ 1',�% 'A�orlii�çõés
..

E _' 111�% D.espes'ás: gerais
I" _ �,S% Oespesas 'financeir'&1i

,

".
�,G - .4,1% Lucro

H - 15,q%. Impostos federais,
,

.',' esta,duais e" municipais

"

.',

.),

'PASSIVO

. .

EX1GÍ:VEL ·A,CUltTO PRAZO
'

:
:

.

. Bar'r<,:QR: '-,-. Contas., GO.f'[\Jllidas "
"

i. '.' • • S2.Mll.l�3;.90
; Out.f�\S 9fu�igi.rçõeS a Bancos :

:.,
.. i: ·1·.,' :.'� \. ?�l.�?.t:�J7�,�.o:..:...

',. .702.599.71J1I,}:0· ('::redores Diversos e Coutas -a Pagar ".. ...•....... '1:77:;.3511.192,50 .

. !. ; 'P{l)'Aé('cdor,cs
'
.. ,,::,., ,., .' , � . . . . . .3. 73Q.73:J.489.70 .

REALIZÁVEL AI él.oJRTQ PRt\70 , , ...•'".".". '." " .. '" ' '," ,-Flílilll<'ifTIIler!Ú)S',ue .Importaçõea . ,." , .. , .. , .. ,

".,' 765,.116517.6,:;0
"

Aditlllt,t;rlrp,Iit4s aosl·0l'llt�(·êa()r�s-' "".':(."".<,::,_','."�",:�',",".':' ,:,'", ,627.5:?'5.UI2.'·'0' T�tuJós a Magar."
'-

''', '",:, .. , ", ,.'., '.'........ .6:UO:1,]10.417.6U
Devedores l),i\ ersys

' ;,. �� �� . � ;.
�
',:

: . .

.

�
�, 6�h.H70.521,10 Dlvidel'ldps' �\-·i)agàr (Saldos anteriores a 1963) ,: : . \ '. :', . . 9.(t:\_q.',lt8,�O

Cal'i,t.aJ a Illtt'l!í'aliza�': �: :.: .". : :. .., .. :-:, . '; .... , . ' .. .; , , . :': , . ,,' .. :. ",': ,l:2i:J.;!'8 7.2()16;OO , ,

.

':Pi,il'tidp,\ção ''ÍJ�� Partes Beuefioiárias "" .. , ,. ..,., .. , ,I, .':': . . . . . . 1<:O,(,:;.:;-:856.ll0 .

'1"'1 tI"'I
.

'" '. ,', ,,",' ,,'''2')-333'')86'50' 'B '!íli. d'D' tori C Ih C '1' " I"
BHtll-9"HW111�U8 a eF�J.er .� ,.,f ·.�!.,' .··t.· · ·, 4'··:_···· f, .. o.. �.- t,_

','f> '

••-A-:,.1�:' ,�.r.t:fl�ll!"eH}·�:�-� ;..,!l'eorI��e,..o�l�e 0, o;\:u.�'.l\'O ··················:·····.b.-��4. ;.- ..)" _":.,,
,

Ol!plicatH� a.:"nê,'e''''llr: ,,:,,",:...
,- ," " IL7("1,:II:f'l,�B:?,�():, S", ";� ', ••,� i', ."i S�.b�tr'lf.�:(').,d� çüe.s de I'erceirós a Integralizar -.

'
, !',." 2l1.0_k'j>",.110

Men'os: ·l)p'p!itm,tlls ·Desdl�lta.dus .. :.. . .. ". :_.:�. i.?"'" 4,::;:H!257.:;\I2.IU,." 4.224:51,:.!·:39011o" '" 'Ií�' :- �;::
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" (:'Õl\tas em Peridêucía \ , , " , ..

:
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'
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,
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'. .. ,:'... L:I:a.;)}.';,oO
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•

" "," �1'� .:
�
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..•..... ', •. , ..

'Elllp;;/�t�lI:i'ós Cor;\I)IlISÓl'ius (!�eis 14H/31, 4669/62 -é42'12(63)' ., .. :.,'" ,,: .,'.. '.' ·'120.�09:1.7(Í,:20,
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"

'.' ••l!:>; -,
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t��,G�*EL ��',LÓNGO PRAZO
:,; ;

" , ,'.;:. \,; , .. : .. : :
\ ..

. Fman0IfHl1!lJltos de Importações -, � .. ,',' '.",' :':,.' ' 1.:)31:831,4.22;00
,,"Tí��las._a' Pagllr .,.: '," ,'::. -,

' . : ., , .', .. ', .. . . .. ifH.Y5HA25,')0
Ol)tlgaç�es a Pagar, " . , •........... ,

'

......•..... � .. �.' .. .'. . . . 1.(')51.4.JL9.0cJ.60

,.',. '," "' •• 0'0'

1.3OJ.flH,.20:�.20 3:21.3.221.749,10.

1:301.rií4.20J,20
;

,

"
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REALIZÁVEL A 'LONGp' PRAZO '� :." '.' '," ,: ':'" �
.,0

.,. ,Título5 a H,ect5lJel' .

'

.. , '.','

"

: .; ' .. , . , " . .. . "
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'
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, . ,' , .. ,:, 1.61\, ,,)(,{ .O,Hum
, ,·�çõ�s' PI'��'erelléiais - Tipo B , . . . . . .. ,1.UOO.OUO.U.OU.UU '.'

'8.540.767.559,80

I-MOBILlZA'DO. '-:::.; �.'.'.. .': ,':,; .. , :.: .',i; : .. :'.. :.",' .i .•. ' •. , .•.•••

' : •• '
.• ,-:','."": ,;.• ,. :".

Terrenos :',." .;.. " .. '.' ::, ,. .,. '," :"",",, � , ,,' ,' .. :.,'..... �33:1\L4.1l'l'�;aO '"

Edifícios .. J'., ., .. " .. �",:." .... "".,

'

.. ;:: .. , , ".,.",..... 871.1(J,t,326,&O;·
1 f).lOLi-lizações ern, Curso ",_,' .. ",. '.'

"

. ;: , ; .. ::".' , ' . , " . , . , , . •
, B04.5ll2.OB9,1O '.
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SOMÁ DO ATIVo' .. : : : '. : :.. '

..

" "25.4f9.31t.567,20 ":'
ÇOMPENSA.DO,· ' ' : : ,

",,,
":

: '.
'

: , .. ,

'� : , . , . 14.925.31Ó.673,OO'"
, .

Vrilôres 5egi,lfaôos / ,., ,',
.. '.
',": ., ,......... 13.4H.2119,(')OO,00

, B'mll'os C/Caução e Cohl'ança : .. ,...... 1.407.U97.665,60
Er"pl'�f�lI�OS Cor'lÍpuisórios '., : .. .': .. ':.' ." : , ,

' 43'.349.007,40,
"o Ações em :Caução , .- :•.. ',' ..•" ",' : .575.0Uo.,00

.�\'

• �- !

.�

.
. SOMA DO PASSIVO .: , : :. � : ...

COMPJi1N'SADO .. ,: : , ' , , . , . : � . , , '," _.,.
, Stig·lIÍ'os:Cober-tos. .. :. ,.............. 13:,174.21l'-.l.OOO,OO
Títrilos eril Ca'ução e ColJrauça , , ..

,

, ,�.:;::.,.,.,.I 1:-'1U7.097.665,60
válôrés. em Custódia.................................................... 43.n,tou7,40

-

."

25.41'9.316.567.,20

14.Y25.3W67J,OO

,

'

14.925.3LO.673,OO.,\,,..

I' 40.3,t1.627,2 tu.20

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE" LútRQS'E ,PE�DAS":PA*)\' O':'A'NO fiNDO EM 31 D,E ,DEZEMRl{O DE 19':')3.
- ,�--�_·�·�--�--��------�--------�--------------�--------------��--�·�f�------------·�----------�--�------�'�----�----------------------�--------------------------------------------------------�----

.�" � :' 'D.É,B r 'T,o. . ",

�:

C R É'I> I TO

PRObtiTO bAS t)PFRA�õts sOClAis
li'el>liltadó Bt,tito das Operuçoi,es: , .. , . \_ , . . . . 11l.553.335.:BM,70

" Red'�itas: Diver�ás ' , ,'", , ' , , . , ' .. , ', .. ,
' 2M.65�.6611,5U ,

PÍ\�tJ�!.f'AÇÃÔ ,EM 'OUTRAS El\1PRÊSi\S , ..

,.,..,
, , ; .

PRO" ISO�� REVERTIDAS ' .. '. , , , , . , , . , . , , .. , , .. , , . , .' � . \ ..

SaJ\:Jo da Y('l?vi�ão para Devedores Duvidosos , , ..

\.
, :... L.'

El\CARGO'S 'DÓ{F:XERcíCf<), h
. De�i;e�;,s',G�:r:tis:'"", .':,', :',." .. : .. , , ,., .. , ". ,' .' ..

•. 'Sal(Jri()s,"On!ellàdos, Gratifieuções e Ft-rius a Operários e Empreguoos. " '

.

":,,, ,,' A�sistêr}4!ia Socra! a 'Operários o,
e Empregados .,

'

'

.. , . , .. .', . '

, .. ,' ..
'

.

J IIHl� 'e..Desp�sas, Piflalloiadas Dívers:.Is, . , .. , , .. � , , . , .
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,Quutu,s de Previdêuda .Soci').l .... "

I
','
•••.••.. "

.••.. : • .' . , •••.••• , •.•..•
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'

'

: .. : < :.
Pruvisau Para D_evedu�'es Duvi'ddsos ,' ' .' ,' .

3.262.1'ln.595,60
3.mi7:1 B6.0�,3.:10 '

lB"U;:;B.SJ'J5;l'O
3.!H5:SJB.7YB,40

. 5.;;13. 7511. 7�IB, lU
3WI.791.411.10

lB.822.9117.553,20
926.176,80
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i
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DEM,ONSTRA�':'b E D1SlliuBUIÇÃO DO SALDO'

,H")�t·,'v·a L..:gal '," .. , ,,, , ' .

D�videlldo� 1/ Ar;?cs Pi',;I:t;r:t�eiais ',.;.,., , .. : ..•.......
'

.. " "

,

Drvrrer'rdos s/ Aç:oes O",lru:lrra,,; ,.,

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

'

Dividelldo::; '"I'w-llatú" �/ Àt;í'í'Cs "ovas " , , .. ', , ' .. . , ..

, ....,
l'aJ'l i� ip,!ç,io dós Partes Belw1'it-íúr'i!ts , ", ,

J'erl'cutaj:(elJl da Dil't.1ul'ill e C"'!I:«�l'h,o Corisultivo
h1,,,1,, I�HI'.1 IlécIH)vnç;io e. AlIl_'pliaçtl'o du�' Bells \la Produç,iu ... ,

'.:" '! :.,:�, "

Saldu à Di:spusi9áu da 'Assembleia 't:ieral Ordiuál'ia .',. 7' , , . , ......•.... .' 1.6@6,:l'�1I,:)1)7,50

19 .191.U75.ÚJ t,ilO�

. i .

......

BO.�J7.92IlAO
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l:i" .u, 7.5:n,ryO
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lr,(l (,'\5.fI;)6,Bo.
, I:U.'17.'J:.!B.-t.O
S/H, i � :�. 'NU.7U
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lJonüngos Fernãndês Alonso Lélio' de T�ledo Piz� e' Â hneida .'Ilho
.}',�;;iolente \ , \ '

J
Jórg,e W. Besterman'

,D.I;etúr,
J

S�end' Hacrhná'hh-Nielsea
·Dit·et6r

·Cláudio Perei!';' Ferüàndes
Diretor

J u:_"é l��J � ira Fernandes
Diretoi'

P'Úl,1.io Botami\
TC'�Cn.C. 41084 _;_ SP

, Oscar ,Augp�ío ,de .Caml\J\gó
'..

Dir�.or'
i f.

-

J, "" ..
)

, . ; PARECER. OÔ CONSELHO" �SCA'L "...
.

. \
.

.' " • . '�". I
v

1" .

, '. • ,'" . _.. .

c.�
� .. ...., r f �

,

.... (\, nl·('ixo-PQ�h\fti!!'JS., n1p",hros do, Censelho FisC'al da YEM AG S.),. ,,'Vf.cnLoR E M �QtJIN,��, AGHíCOLÁS, t.end�.El)4'l.!�inà.d" <\Bahj1Ç!) Qeral e � Goot,� de Lucro$ e ,Pel'4as, bem 'Como os derl:lais documentô's�C{ue lhes toram �pre�enta:�io" telativos
ao Expft·', "1 clt' 'IY(}3 e. 't"(!.'!,, eu�ull'tratl" tudo er�1 perfeiiu urdelll, suo'de pOlre('er que os r\le�'r\'5.'f sejam ápl'óvàdóii: �=� 'São Pàii.lo,'21" de' EeVt:rcil'O de 1964.

. �" .', ,e.

\·ll'gi.,ío H�rg,un.i Í'!,lho ÍJa�id Beaty III
,.
Vicente ,:de Paula, Uiotúro

-

, Ca�lo� 'ArltOi��q �am�os� �p'0__' ..
' 'JoãG 1\.ugus1� da "Roch� Filhó', Hàô.z "Ottô�Sdiuitz

.( Jo�� 4p� ��l}to;.'Cruz
i'

.

CERTJFICADÇ), DE AUOI'TOfUAr .. \,.. '� ... ,....
,,>-, '

•

. �

,-f, '1P'lfli!II'OC: o f'!'llflnço G�rfl" aft VFl\iAG"S.À:f y.:rq_ClJLOS, l�!\,�ÁJ)(]JNAS ÁGl;.JCOLJ.�C;;. �1iü l�itulú, �tev�f�1,:��o ��lal� '�� p�zell�.r� de 1963'
,,!;�:,;,ô,I!;,tl .. UM t,:J�IIt:·t5 (-' (')JlII(�)lu' Il;-:PH'b FIf' audiiuriu ali: unld I\',lt'lI .. �IC' que j1l).!"l tio ... flt'/ f,':;.::'triH. ,�f. �!

'. "

"

'::'t')1 t'".- de -p:;;t-'�'f'''' lllJI( n rel'tll'idu -I:�dl)�'!çó Gl�1->l1 e Ll·yU·I.,.(�;,iJ\�ltdellle t'Uiltü de LIlII\", e P,t�l'j,lS �'cflp:tenl� 3
...
F-11l,:;lt'hO ((OlltI)lilli-{�lH:\llú.(ila��da l'_IHpIGba lIHqlala dttta, de at..:ôu]o'" COLU

DTG Du bl�A�ll� J...·:"'.!I·jed,J(jt> ji'iduo,iLÍria e de AudiLIll'ia u2Út.
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\-Vallel' lfpller'
.. ' '. .

c" '1:iP
.

C1.(,,:: Ht):; - sr

Du:elul' Düetor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"IDRO PAULO tIACH""'

ÇOLAIOR-ÁIiOID ISPIC'4AD .

\AAURY BORGE� � GILBERTO. ,.,.�
GILBERTO p�ty,..

.

COLAIOUDOIlIS
RU, LOBO - M fLTON,. ""ILI'

'JR'LDO LISBOA MARIO I�ACIO
COELHO -- MANGON'

-

..

de
r'

-Tatu - nos ultimos· minutos

t·

----�--------�------------�------�----�--�-----------------_.�-=-----_._------------------__-------
\,

-----------"""""'-'''''.--------..------

..� ANO� DE LABUTH CONSl'ANTt: EM

PROL Ola SANtA CAlARINA NO

SETOR lX7" eSPORTES

)

o camPeonato barriga,-verde
de futebol" teve andamento .na

tarde de domingo, com ,;) desen

rOlar da quinta rodada do tur�o
,que apresentou algunS resulta.,.
dos surpreendentes.

Dias a,p ÓS a denota frente ao

POstal Teleg�áfico reallbilitou-
se a'mplamente na tarde de ao_

. mingo ao .venCer em seus domí

nios aO C'unjunto do Comerciá
rio de Criciúma pela cóntagem
de 4 x 1.

I·

Arbitragem muito bOa de Be
ne'dito Ribeiro de Campos e anol:

malidades não h"uve� A arreC!!

daçãO somOU Cr$ 307.600,00.

HERCILIO LUZ PERDE A IN

VENCIBILIDADE MAS CI.)N_
SERVA A �IDERANÇA

A representação do Hercílio

Luz, COm eXCesso de otimismo
. enfrentou a lutã,dora equipe d'o

Urussanga em �eno es:ádio de

sua propriedade
. ,

.

Na primeira etapa as fercilis
tas. ve·nciam por 1 x O, COm gol
de Leonel aoS 36 minutos desta

. fase. Na etapa cOmple1llenta'r, '0

UrusSanga em dois minutos mar

COu dois pontos que lhe valeralil

a estupenda vitória e Consequen
te 'quebra 'da invencibilidade do

'rubro-anil tubàronense. Evaldo
aos 36 e 37, marcou Os pontos
dO Urussanga. Arbitragem de

�oéli T.homé e renda de Cr$...•

204019,00 COmo anormalidades
verificoU-se a expulsão. d'o pon

teirO aMrcio do HerciJio. Lu.z,
por jôgo violento.

. GUATA VENCE O IMBITUBA

POR-2 x 1.

por 2 x 1, a equipe de Guatâ
de Lauro Muller Venceu ao elen
co do Jmbltuba na tarde de do

mingo no re.duto dOs imbituben'
ses.

O jogo transcorreu ,parêlho a

té o final da peleja com a vitó'
ria pendendo para o ,Guatá que

soube apri)veitar melhOr as opor

• tUnidades.

BARROSO CONSE'GUE VITO

R� DE BOA MARCA.

o elenco do Alm'irante B,aro
,so deslocou-se até a cidade de

Criciuma, onde deu combate ao

Atlético Opeário local
Após muita luta -o Onze itaja1

ense cOnseguÍu chegar até o hi

unfo, marcando o clássico 2 x 1
->-:'.

• J

II

r mais um ponto 2x2

o Tcrneio Rio-São' Paulo; prosseguiu'
sábado e domingo com a realização de mais

quatro partidas. •

No s{bado a tarde no Maracanã o Bo-

tafogo cor quistou consagrado'r triunfo di
ante do FIamengo por 2 x 1. Gerson de Pe

nalti e Gé:rricha marcaram para o alvi-ne-·

gro enquanto que Airton tirQu 'o zéro do
marcador para' o'Mengo. A r�nda iIltrapas�
sou a casa dos 23 milhões 'de c:ruzeiros.

Em Bão Paulo, o Santos manteve a co

liderança elo Torneio. marcando vitória de --�-------_:_----------------...;-----.;----

boa marca diante do Palmeiras por 2 x 1. MÓVEIS C I M O apresentà Maravilhoso

Zito e Peb-inho, golearam para os santist-- Lançamento de Móveis In�a:::tis

enquanto Jnlinho marcou para o Palmeirfl'
No .dcmingo, Fluminense e Portugut

sa de Desportos empataram' sem abertur
de con+::)p'p-'ll enquanto que no Maracanii
Vasco da Gama e São Paulo emparam pel'" .

conta��m mínima.
Anós a re�ltização ,qp�ta et3ua. fi�ol'

.

sendo � se�uinté a clas�lfj�adio dos clube�'
A diretoria do Marcílio Dias de Itajaí 1o lu��r: S�mtos e Botaf�.Q'o com O p:p.

vem de receber comunicjlção do Clube de 20 lnll�r: Flàmen�o com 2 'O.p.
Re�atas do-Flamengo comunicando da im- 30 lugqr: Corintinas e Palmeiras com

nossjbi1id8d� de se antP.sentar no próximo 4 p.p.
dia 28 em Itaj:áí. ,()�ortunidade em que o

.
.elo li,tj"'r� lM""""lnense, Vasco da'-Gama' iMarcíllg Dia! estará ináugurando a �qya /� Portmmês? com 6 n.p. i

e ,seu es,tádio.·de f" > h,,: .;' .

. "". Sa-o' pC. uI' .�". 9"
; .'

.�,

.. . .. . ....�.- ,." ; � o COll1 ' p.p.,
:':>,:�,:.t',i�,·.:r,:::..: :.'.;.'.�,�.;,:..,- : ' ',: �.'.:

'

.. ".,...(:,., ,!-.,.,•....•.... >.•.'� :;,.- �.'.".fj,�'i>/,•. ,�,;�,.j,.. :" ,' ".

'_ �;l _'-k- ;.�".': .
'-�". '.

·,l,.- _,',,"',' " ',.'�,,',�,', ;�",�X'��� ',; ',' ','
'",'.

_:_.,'��.,.•·.'�.:_t:.">'�.:;,:'.·�...•,.. ,'."';h'�'},..••.•�".,,.'...�''",',•. IiÍii�.A<11;Ji.:t'l:!R4��jz0�tf::a'Jli�;riM3?__'{L',;·]L_ ;',-");\}}1� :�;:;:,}�:'!i.;..i;_:��; "(,', "'��_ _ _ ��,; ir&lor..'I.'�'( e;;,t�

porém; a' falhar no lance

Fran'go
fez o Av!�i perde

o esquadrão do Avaí pa2'OU t.rl.
,. \.,_"�"

' 1

- pior 'r:artida ;(.ali�. As' "'a,lhas • ..: ,,".. 'te"d' ,

b t
JI .:�.',I'e·gn<lr a o,,, Com Caval lazzí

u o à. su� má pelfol'mance", 8. ilcederam_se ao ..prin�í;io... aO 'no h' I
anteontem, vindo � r erder mais

.

ecom ec.Ive e '0 estreânte Vi mais' os dois mÉ 'lios se h?uve- gol. de empate; engulindO autên
u- � fim, quando, o. irq'leito

I

deixou
;.

m
:ma Sem 'a necessária ambienta rarn bem. Dos de s gOleirOs Acá tiCO "frango", isto quando a-

u ponto p·reCiso, resu,ltad.;) dO s
. 'f.

.

pa sar um. -'ansO" ci.esfazeado �"", co 'o" í'
.

I
.

I
.�� m quadro, o A'Va dei- cio e Tatú, o ,p·r' n\!iro, nu inter

.

penas um minuto fá. tava para.
escore Igua acusado na 'pugna a t

'.' '. ,

.. van agem q'le OS.!L,ZUrras'·, pe' 'u d
.' 'e"r ·'1�

C'O FER xo.· e s .

a:que� time que tan- valo do jôgo ale .andc sentir-Se o térmlno da refrega.
vm O ROVIARIO, de Tuba lo qUe prodcairam na "ancha ',. .

s '1"
rãõ,

"as JleZe empo gou a sua "Tor indisposto, cedeu seu .lugar aO
não fazia jus. ld <,

.'

Jo o �c a que teve. que, viver uma veterano plaYer que empolgOu.

g u o nosso campeão a sUa
.

Com uw, I\t&qu.e ,c01llpletanocn t'd di'
.

_ ... � ,

..:_-:--r- .�__;_;:.:-"-........ ..;..,:..:.I!-�r.:...el.:"�e..:..:..n�·q�ul=e::.ta:::ç=ão:..::e�n:e�rv�o=sí:s- com boas intérvc ições, vindo,

1a. Ifi na sem Jllviclos: lombaran-,He-rc-ilio""_-L-uz
e· r O _11

...erc' I�a:" n!�I·O·
.

:�iôr::;�;a�:��l:a o�zeJ�i:V��:. ��::::EO:�: �N�EU TA- '�::;��Z MANTEVE A CO

r.. i�'1 raniY de. B.lumenau pela COnta-
,

. I
gem de 3 x O O elenco do Olir 'craft depois de Manteve-se o Santa G'ruz na

Re
.

d
Nesta Oportunidade foi iuau-> perder a Iídcran-a íso lada des- CO-bderanpa do certame da qual'

ceperonan o ao conjunto
>'

do. B�ependi de Jal'aguá ao Sul
guradQ 'O primeiro [ance de ar- 'ta quarta zona,' na tarde .do' últi

':J Atlético u. São FranCisco aca
qUibáncada 110 estádio bugrino, mo domingo qU1ndo caiu; 'fren:

bou .por marc�r a maiOr gO,;�ada te a9 Botafogo 101' 3 X 1, na ci

desta J,'Odada; consemente a' se

. CA,XIAS' MANTEM A PONTA dade de' Canol·ni as, reabilitou-

g'unaa sI'
. GOLEANDO. se alnplame.nt e'la tarde de on,. 'GUARANY CAIU DA ·LIDE

zona, a sIna ando 6 x, O.
o alto 'marcad.or espe.ha a fa,-' tem, vencendo ae Tamandaré pe RANÇA PARA O TERCEIRO.

MARCILIO DIAS MARCOU GO cilidade Com que COnt.ou '0 clube Vencendo ao Estrêla pOr'_" xl'
)0 alto placar de 4 x O

.

LEADA REAinLITADORA atlel'icano ,para. disparar tama . a re.presenta-iío do Caxias, man

nha go.l�I.I4a. . teve na �arde ele ontem; a lide U:TEiRNACION_,-L CONTINUÁ nima ·para '0 OperáriO de Mafra

A representação do uarcI'I'I'·� ;
.' e ul'pe laJ' ana do GuaranylVi , rança isolada. do camp�,1nato

a q .
e

lideryaa esta chavE\. 'juntament,e
com Santa' Crúz e Olinkraft"
C!:ilu para a terceira colocação

� A equipe marcilista jogou e
"tá; manteve-se 4la vi,ee .llderan

venceu com a Seguinte forma- ça aO d,1brar o seu maior adve�
ção: Jorge; Djalma, Ivo, Joel r sário e paysapdll, p.elo llX.pxessjyo

.

e Joel H; Odilon e Sombra;.E.!! marcaâor de' 4 x 1.

tinha, Salaticl, Dufles e Re;ê�
10. ,te-mpo: Mareíllo. Dias 1 x O

gol de Ratinho. Final 4 xl: Ten

tos de Dufles 2 e Ratinho para
o 'VencedOr. Mauro marcou 'u pon
to dos visitantes.

:Zilton, o no, 1

ta zona, ao dobrar o Pery Fer-,

r9'liál'jo fla.,�idade de Mafra, pe-

1�'contageÍn de 5 ;x: 1.

POSTO
Perdendo pela contagem mi-

• Ji
CA�LOS HENAUX VOI,TA

A G.A:NHAR CLASSlCO REGIO-
.

l':AL.
\ .'.

VENCENDO
Internacio�al

'nesta .z'?:l!a, Piqi fOi o grande ar

úrhéi�o' da p�Íiad
.

co� 3 gols
cabendo !l adilson a' comple
mentação do ma'rcador 'p'ara o

A equipe dO
que conta com 3 pontos n'u passi
vo distanciado a um ponto dos

líderes, voltou a 'encer �a tarqe

de onntem, mare 3lldO 4 x 1; di

ante do Juventu9 de Põrto Uni

ãO.

OUTRQS RESULTAD08
. Caxias.

O CHIai Re'laux. confil'mll-ndo
sua boa campanha neste camP4!o
nato estaclual, !,la zona.. a. qu� es

Cruzeiro 8 x Imaribo O

Va�co da Gama 3 x Vldeiren-
'OLIM»ICO VENCE ADVERSA

RIa POR 3 X O ,. , se 2

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

TE:ndo Com;) adversário O Usa

�, a equipe do Olimpico ,de Blu- Sarcinelli vai ingressàr no· Guarani.
o ponta de lança Sarcineli que brilhou

no São 'Cr istóvão despontou para o futebol
brasileiro )ára a seguir atuar pelo Flamen

go e São. I 'aulo, deverá chegar esta semana

em Blumenau para acrtar o seu: ingresso na

representação' do Guarany de Itoupava
Norte.

O jor;ador já acertou, a p:rinclplO, com
o represen'.ante do bugre blumenauense su:::\

vinda.

menau
. que Vem subindo de pro

GUARANYVií;�QE;U . J\�;a.�çA. ,.,
.. ,duçi\Q, n,la��Ou '!lais uma . .\Ti- .

NA SABATINA ria aO sobl'epujar O clube u.ati

no pela contagem de 3 x O

JOgand() n.a noite �e sáQ�do.
em jôgo antedpado 'de cOmUm OLINKRAFT, - � 0RROU-SE

Mais três treinando n() Palmeiras
Mais três jogadors vêm de chegar pa.-

ra treinar na 'equipe' do Palmeiras' de' Blu
menau, com a finalidade de reforçar o elen
co aIvi-verde para ,os futuros jogos do cam-

peonato estadual.
.

Trata-se de Dorival, Rubens. e Ari ori
undos de outros' Estados, ,Paraná e Rio G_
do Sul.

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

Torne;o Rio�São Paulo agora com·

dois líderes: Santos e, Botafogo
,

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

Va. Conf�rênda, Rofáfia
GovernadorVà'rela chega hoje'
Afim de presidir os� trabalhos da Va.

Confer&Jcja do Rotayy Internacional, che
gará hoje a esta capital, procedente de Joa

çaba, o Dr. Antônio Nunes Varela, Gover
nador do Distrito 465.

. A sessão solene de allertura da Confe,..
rência dar-se:..à qu�nta. feir� ..

'dia ,16, às 20
horas,

I

no Teatro Alvaro' de Carvàlho, com a.

presença das mais altas autoridade,s CIVIS,
militares e . eclesiásticas, além de cres

cido número de convidados es!"eciais.
A primeira reunião plenária terá lugar

6a. feira, nos salões dQ Clube 6 de Janeiro,
quando será lído e discutido o têma "IDÉIAS
BÁSICASPARA.ROTARY NA ERA ES
PACIAL", a cargo do R. C. Tubarão.
--------�----------------�-----------------

Flamengo cance'ou 'exibição
eim ITAJAI

ATLETICO' gOLEOU AO BA

1jRENDI:

CROMADOS E ESMALTADOS
,

. J
.

. \

Cadeiras de Almoço com andador
Carrinhos'Espórte ,

Caminhas CrQmadas com Telas de' Ráfia

Berços Cromados e Esmaltados
BanheiriÍlhas cojn Tubulação Plástica

. Porta Fraldas - Plástico ...

do O quadro- dO Ferroviário nã'o'

é dos melhores; mas jOga um

padrão de:jôgo prátiCO. Sua re

tagllard�
.

é bem sÓltda; 'e' �ua'
. vanguarda das mais perigosas
mas-o "meío-campo« deixa a de

sejar, e'!lbora' não tenham Enío .

e Irídio (,liepOis' Pedrinha) cem
proJ!rre·tido ,o' time. Zilton" esteve

_tn ·assomj:íro. Melhor a��", "u'

"monstro'< no' gramado, sendo O

aHcel'ce do sucesso do onae s.uli.

no. Foi marcador emérito e .dls

trlbuidor impecável, vindo, na

cohrança de Uma falta; a assi

nalar o ,ponto que tirol,l o Ferro

viáriQ da derrota. O ex-defenSor

dO Figueirense, Paula Ramôs

..

e
-,
selcçãr catarínerise, que vinha

de ap�gàdas atuações, demon s .,

trou anteontem, estar em for

ma e COm '0 mesma futeb'ol de

. quando, há a.nos atrás, �itava
cáteara na cancha. Gráu dez pa

ra Zllton, qUe anteontem, se cons

tituiu na figUra portentosa ,da

peleja. Outros. que impressiona
ram foram o arqueirO Valdir, o

zagueiro. J. Sarlos. e Os djantei
ros

.

BOCIl, . Pedrinho e
.. BJ;a,cin)1.o.

estei. com'o sempre; donO d!) um
"shoot·" de r€"pcito.

OS TENTOS

O primeiro gol da porfia foi

aaglnalado pOr BOca, servindo

·se de um paSse oe Lim'a', isto aos

43 J;I1in'utos dO' período inicial

meJlltar; o. Avaí, empatou .por in

termédio de. uma. cabe.çada de'
RogériO, que no lance Se contun'

diu, ficado fOFa do jôgo por

cerca de quatro minutos. PoucO
depois, o Avaí desempatava a

través de Mil'inhO; cObrando um

penal que só existiu. para o ár:"

bitro, pois evidentemente não

hOu'Ve atoque. de Zilton alegado

pelo' referée. Aos '43 minutos

Ou séja faltand'0 dois minutos
•

para a..apito final. Mirl�hO Cp,..

meteu foul em BOca, acusandO

p jüíz falta contra o Avai, aliás
de considerável distância. Bateu

Zilto:Jn
.

e 'a bola' caminhou para' .

o· canto tento Tatú, COm a sua

mania· ãe agarrar a bola com

uma só mão, tocado a bola que

foi de encontr:J às redeS, 'para
.decepçãa·Qa tOrcida que por tal

.

não eS,perava.

Final '2· x 2' x

ARBITRAGEl\'[

Na direção dO encontro fUn":
, clonou .:J' sr. 'Arno BooS, da Liga
Itajaiense. FracO e prejudicial
ao . Ferroviário seu desempeBho

pois além do penal que não. elti.

tiu, erros vários de faItas e im

pediment:)s n�õ eJ;tlstentes aClJ

SOU o a.pitadol'.
.

Acertou Unta e:x;pulsão de JaÍllle,

que desrespeit0U no final da par
tida .

1\.VAI - Acácio (Tatú); Binha

"

\

Ner!, Cercino e' Mirinho; Regê

\ nio e Indto (PedrinhO); pedrl

Cava ljazz i e Gilson.
,FERROVIARIO - Valdir; Bi

ra, J. Carlos, Zllton e Dego; E

nío e Júdio (Pedrinho}; Pedri

nho (Lima), Boca, BracinhO e

Lima (Jaime)

PRELIMINAR

Os conjuntos dos bancOs 'Ine
e Minas Gerais fizeram' a pa

da preliminar que foi vencid

pelo primeiro' pela contagem

5 x 1

Vasco ou Seleçãe "Olímpica para SU�
bstifuir Hamenço na inauguração

dos reHetores do esíádlo
"Hercílio·luz" -, ",

Em virtude da desistên:ci� do Flarnen�
g� em se exibir no próxÍmo dia 28 em Ita

jaí, por ocasião da inauguração .dos refleto:
res do estádio dr. Hercílio Luz, a diretori

do clube rubro-anil entrou em negociações
.

.

com a seleção olímpica do Brasil que parti-
cipará 9.0 Torneio Eliminatório visando os

jogos de TóKIO.

o Vasco da. Gama também foi consul

tado e solicitou um milhão. � meio para rea-:

li7;ar uma exibição' livres de despesas.

-00000-

. N'01ícias de tôda a parfe
-No clássico 'do futebol'português que

reuniu Porto e Sporting, o resultado final
.

�ssmalou um empate em br�nco. Pôrto O x

Sporting O.

Pelo campeonato paulista da primeirà
.
divisão nova rodada foi efetuada apresen

tando os seguintes resultadqs:
Batatais 2 x Amériea: O - Estrada:Sô

rocabana O x São Bento de'Marília 2, Vo·

tuporanguense 2 x Corintinas de Presideri·
te Prudente 1.

-'-00000--'

.

-Vencendo o Coritiba por lx O, o Rl�
Branco de Paranaguá " levantou o título de
campeão do Torneio Início do futenol parà·,
naense. O Goritiba foi o vice campeão.

.

•

--00000-

São Pflul0. sagrou:-se 'campeão brasi·
lei�o no voleibol màsculino, ao suplantar ()

. I

'selecionado do Rio Grande do Sul por 3

sets a zéro.

'-

TUDO NO MAIS FINO ACABAMENTO
....111.__.....•·

I •.

ALEGRIA DO NENÊM - ENCANTO I.'ARA A MAMÃE

MÓVEIS C<I M O
�

JeJ;�mitpo ,ÇoelliÓ, 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MA G, áca 'a a, gr nômi a
UM Terreno na' Ponta do Leal
UM Terreno no Bairrode Fátima
Informações pelo telefone, 31-51

Dr.,Moorris

'Co�paÍ1hia Serrana de. Eletricidade
CO'SEl/

Assembléia Geral ExtraordInária
Edif!'1 de Convocacão

,

A Diretoria da Companhia Serrana de
Eletricidade - COSEL -, convida os Senhc-'
res Acionistas para se reunirem no dia ZO
de abril de 1964, às 16 horas, na séde social,

, à rua CeI. Cordova, ,99 a fim de, em Assem
bléia, tomarem conhecimento, dos atos rela
tivos à incorporação da, sociedade .à CEN
TRAIS �LÉTRICAS SANTA CATARINA
S/A., - CELESC .', � deliberarem na forma
do � 3°, do 'art. '152, do.dec. .lei n? 2627, de
1940 e tratarem de assuntos de interesse dos

Emprêsa lui e Fôrça çle
(.

Florianópolis SIA
-:

- ":E 1 F F A
Assembléia 'Geral 'Extraordinária,

Ednal de Con��cação

Heins Lippel, DiretOl'-Técaico
, 15-4-64

-,.-----

Emprêsa Fôrça luz Sarna Catarina
, S, -A, - FOR(AlUZ

,.... .., .

Assembléia Geral' Extraordinária
\ Edital de Convoca'cão

" .

,,'

A Di�etoria da Emprêsa - Fôrça Luz
Santa Catarina S/A. FÔRÇALUZ - convida
os Senhores Acionistas para se reanirem no

dia 24 de abril de 1964, às'10 horas, na sé

de social, à Alameda Duque de Caxias, 63 a

fim de, em Assemblêia, tomarem conheci�
me�to dos atos relativos à incorporação dá
sociedade à CENTRAIS FLETRICAS SAN
TA CATARINA S/A - 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 acionistas.

Blumenau, 9 de abril de 1964.
Sr. Guilherme Renaux .. Diretor Pre..;

-:..sidente
Sr. Udo Deeke .. Diretor Gerente

, Sr. Alfredo Campos .. Diretor Adjunto.
, 15-4-64

-: ", .��
> 'li!

Noticias' da União. da Reserva· da Policia

CASA

zeíros: 5), os auxílios entra-,
rão a vigorar após ,3 anos

de contríbuíçâo: 6) o pecú
lió ads herdeiros serã dei 40
'mil cruzeíros.; a contar de

, novembro de ,1964; 7) a par-
tir de junho de 1964, as no

yas;. diretorias exercerão

mandato bienalmente.

Assembléia extrtiordinãria' e�tsosi�ão' pelo PlenáriO," ar- �'to P'ereit,a da &1va, Mnl'Celio 'romo P�siden� Té .- Cêl.
Reuniu-se em sua séde pro- tigo por artigo, Assim, dê José Nascimento e sgt. Jo- Orion Platt, tenente 'Alvim junto aos Parlamentares no componentes da reserva e

" visórilt à' Av. Hercílío flUfl' iIiInlõ, foi' regéiado' pt)1"'
'

\<ÍM J�ó Adriaíib, ê.�U. . .c1�efiW aê....� leIt)\i1'ei· sefitidt>, de se interesSâtE!1!) reformados.
COm (séde do ,Barriga-Verde), a maíoría esmagadora o artí- I hospitalar aos sócios Alber- to e Avelíno .Hermenegildo

URRPME. (União da Reser- 'go 1.0 com referêhcia ao em- tino João de FariaS) sgt. Joa-
.

da 1?ocM, secret�io' e mais
va e Reformedos da PM) �*. p;réBtiIiO, .�� 'lO'�l"c�i!,oS 'c:1tJ.im AfOnso, Emet�claho e 'o qo�élfro :riscal, reune-se

assembléia extraordinária: a:' a �azo �ra'tOd�,os 1!�C:>s. ; DoIUlto Alveg: � ttuan1l1a de capa,:tiia 13 ;na sUde acíma,
fim de tratar de !:ts�lfI1tos ,de" Votad�� OS,:�emats, .8rt\- ,(1t$ 57.4&0,00.

,

podendo ai eOIIl�ecer qual-
interesse coletivo. Essa réu- go§, :ljpram' lit>fuvadi1l!l: 1) ,'Saldos da -tJRR:PME 'quer assoc�d6. Não tem

.raão oCGrre� dia Lo-fle �br9-;, - .auxílío .d� tipl ntil, cruzeiros ,t . A s09iepade tem de saldos poupado esforços para cum-.
às 9,30 horas., Apresen,tadà 'durante 30 "dias' .por .ano, nas diversas carteíras, o to- prír sua ardua míssão. As

pelos interessados , jusÜfic�;' q"ulndó",6 �óCio' ftcâr hOspl- tal dê Cr$95t.229,10 dístrtbul- sim, além de solucionar pé
tíva legal da "reunião, foi a: tallzado; 2) quando submeti,'

-

elos em cadernetas.no Banco quenos casos dos sócios, já
pós longos debates, designa- do a op�iaçãp clrürgíca, te- Nacional do Comércio, Cr$ esteve em comissão três ve

do comissão de redação dos rá auxílio' de dez mil cruzei- �38'.856,OO da Carteira de Pe� zes com o Comando da PM

assuntos a serem incorpora- ros: ,3), esposa :e' filhçs do' ciillo: Oarteira da União Cr$ tratando do caso das eta

dos ao Regimento Internei" sócio, qüan�o ' 'inscr,i'tbs, cO�, : 2�2,449,70; Carteira .Hospit<:i� etapas das praças face ao

em sessão do dia 6 do coren
.

mo tais, terão 50% dos' au- 'lar Cr$ 232.54:3,70 e na Caixa CÓdigo de Vencimentos e

te, devido ao, adiantado dá xilios aprovados: 4) pelo fá- :EcoÍlôrp.ica Cr$ 48.379,70 da, vantagens e o famigerado
hora. lecímento da esposa e filhos; Carteira Pró-Séde. caso da Lei das revoluções
No dia 6, depois de lida a inscritos como sócios, auxí- Reuniões da Diretoria sanCionada e depois anulada

ata anterior, foi feita longa lio funeral de cinco mil cru- A atual diretoria que tem ria vigência de dois govêr-
-- ,---

Transfiro contrato

ótima' residência, mo
biliada, com,geladei
ra, telefone, restandoacionistas.
10 meses de contra

Lajes, 9 de abril de 1964:
'. ' to. Rua José Jaques,Sr. Sergio .Ramos ,- Diretor Presidente 47 fone 3218

Sr. Hugo de Castro Braescher - Dire- -

tor Comercial
I5.A.

, Eng". Heinz Lippel Diretor Técnico
15:"4-64

Estudando o novo
' livro,

Ismael Gomes Braga é "Sexo e Destino", reademos
, ardoroso propagador c;la: graças Q Deus pelas benções
Doutrina Espírita e dos, da Revelação progressiva e

ideias esperan�istas. Conhe-,. sem fim.
.

cido em todo o Brasil pelos
seus livros e suas traduções, A coleção' de livros recebi·

rela sua pal.avra e- seú!; ex·: do& 'por Francisco Cândido

r1endidos artigos, vem ago·, Xavi.er e Waldo ' Vieira já
A Diretoria da' Emprêsa Luz e Fôrça ra dar sJla opiniê-o a resp�i· se eleva a 80, e há outros

de Florianópohs S" A� -' ELFFA - convida 10 desta obra tão aplaudida grandes médiuns no País,
e comentada: SEXO Ii:: DES- produzindo valiosos livros. Indus1rias VlllAR,ES S/A.os Senhores Acionistas para se reu.1Írém no TINO. Eis o que publicou o E' verdade que a quase to- .

dia 23 de abril de 1964� às·.9,00 ,horas na sé-, ilustre confrade na' revist� talid:3.de dos nossos conte�· 'ELEVADORES 'ATLA"S
de social à rua Geronimo' Co�lho, n.' .32, êl ��i��MADOR, de fevereiro ���ânp��: :g�:t�C:!ispt:ove� p' '. al

'

, ,

reCISa ugar uma casa no centro
,fim de em Assembléia tomar�m conhetimen:.,

,,'

d" "Instituições - Socorristas" to dessa valiosa' literatura. ' he-m próximo, Tratar co,m sr. Júlig ti.
�e��o�:������t�eC�r��::tà�C-a:�= <-'Em "Memôm.s �l:m Sui- �:�::g�e��e-:o:��f:�=. G�ma:_ -�l?EAL HOTEL, 'co�s.lVi�frak70

.

S A CELE'SC' .

d l'b cida", Camilo nos fala de preenderão á. vida e encon· fone 3659.
flna . .

-
" '

-, e e 1· erarem, na
urna grande in'stituição espi- tr..:lrão nesses livros -88 ins·

' , '

,

forma do § 3., do arti. - 152, do dec. lei n. ritual de socorro aos suici- ��ç�:a ����h!��as, a orien- Companhia Oeste,Cafarinên�;e de
2627 d 1940 e tratárem', dê outrns .assunJ das. Ampara. os infelizes"

, e
, '_,," reenduca'os para as dura& EI J I '),1,' (K A O[ST�tos de interêsse dos acionistas. " reencarn'ações expiatórias, e Felismente ó livro espera �ef:nC!�raOe - <�,�/l;, L,., r

, ., '

'

" 'nilssa evolução� o Evange- ,

'

Florianópolis, 9 de abrIl de 19.64. ,

'

�sf?rça'Se por evitar que. re" lho nos. esp'era há 'dois mil
,

'

, '

, mCldam no -mesmo cnme,

L" F 't d S'l anos com 'seu chamamentó
UClO reI as alVa, durante as encarn'lções ex-

sublime, rumo
-

à redenção, e

Diretor-Presidente piatórias.
Agora, André Luiz, em "Se- desde a primeira hora e�l-

xo e Destino", nos dá conhe:, con�rou. êle alguns pour.ns

cimento de outra instituição que o aceit�r,'lm e o pas.'\a

socorrista espeeializada, com ram às SUC,?sSivaS \eraqóe�;
'.a finalidade.de re�ducar, prp Igualment� S�xo e Desl,ll10

mover a reer.carnação ex. encontrar_a amigos que se be·

pmtória e a,ludà! OS crimi. 'neficiem com ,seus .ensinos

nosos do sexo.,C!lama-se "AI.
' e' o I passem- aos vindovros.

mas Irmãs" e i.1areCe' depen- Uma das pessoas n.odeua

der 'da colônia "Nosso 'Lar", 'res que aparecem n') livro

mas é muito mais nova, do chama-se 'Agostir))1u, um

negogiante rico do Rio, e fer--
que aquela colônia.

VOTOSO 'seT/idor do Espíritis-
Além dessas, temos notí- mo. Os espíritas da minha

cias de outras instituições geração hão- de identifica,

semelhantes, hospitais-esco- lo como sendo Agostinho Pe

hs, com vistas â reencarna- reira de StJL1za, o fundador'
ção de Esp�ritos culpadc"\. do Hospital Pedro de Alcan-

A médium que recebeu 'tara, hompm de grandes vir�

"Memórias' de um Suicida') tudes, com quem tivemos a

nos disse que ela mésma é\ ventura, de C'onviver e a

•
:

Pecúlios e auxílios

Na, forma estatutária, a

,URRPME, pagou peculios
aos herdeiros de ,cabos Gen

til Bento,Batista, Heríber-

interna de Ema dessas insti

tuições, de lá veio para a a

tual reencarnação e para lá

terá de reT,or",2r pel:l desen'
carnação, ,qmmdo terminar

sua presêPte missão.
Deve ser um grande con

solo' o sabermos que temos

uma casa de caridade aberta

para nos l'e,:;eher e nos. ree

ducar com vist,<J.s a novas

prov?'s. eYuü:.� Cps e missões.

E' uma pers�)ectiva muito

de ar.orclo com a misericór
dia djvin2. nt:e nunca nos' a

bandona em nossos erros. O,
Espiritismo efetivamente é o

Consolador prometido por
Jesus. � ,.)

muitoqm,m

r. G. B.

FEDERACAO ESPIRITÁ
ELEGE NOVA DIRETORIA '

Em reunião realizad<J. no

dia 4 do corrente mês, o

Conselho Federativo, convo

cado na, forma 'estatutária,
procedeu a eleição da nova

Diretoria da' F. C. C. Por vo

tação unânime fOI recondu.,'
zido ao cargo de.., Presidente
o jornalish. Osvaido Melo,
sendo, também reeleitos, di

versos componentes da ante

rior ' diretoria.

A Diretoria da Campanhia Pery de E
letriddade - CIPEL - convida os Senhores
Acionistas para �e reunirem no dia 20· de
abril de 1964, �às 10' horas, na séde social,
à �v. Salomão Carneiro de Almeida, 316 a.
fim de, em Assembléia, tomarem conheci
mento dos atos relativos à incorporação dCl
socied,ade à CENTRAIS ELÉTRICAS DE

ou' , '_

��b".·.?A��:OATARINA S/A.·: CELESC - ,e
. ,

•

'i 'deh�ratepí.na forma do § 3°., do éirt. 152,
,.·de' dec .. lei nO. 2627, de 1940 e tratê1rem de
outros assuntos de interesse dos acionistas.

'Curitibanos, 9 de abril de 1964: -

Sr� Hermelino Largura - Diretor Pre:s�
dente

, ,
'

Sr Albino CoI Debella - Diretor Comer-

"

e ,

Instituto de Apos'entaroria e

Pe-nsões dos Indústriár10s
, Delegacia- no Estado de Sta. Catarina

Ayiso às'�mprêsas
Salário-FôrnHia

Êste Instituto iniciou no �ês de março,
a fiscalização de Emprêsas para ,o fim de

,; comprover a exatidão do recolhimento 'das
,

contribuições pára o. Salário-Família do' Tra ...

balhador e do reembolso das respectivas
quotas.

Os interessados deverão. tomar' ciência
da Lei na 4.266 de 03-:10-·63, e do Decreto'
na. 53.153, de ] 0-12-63, 'publicadás no Diá
rio'Oficial de 08-10-63 e de 12-12-63, res

pectivamente.
Fj}olis, 1°. de abril de J !164

Arrwury Cahra] Neves
DELEGADO

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

ASSEYl:BLÉIA GERAL ORDIN,ÚUA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

A Diretoriq df: Companhia Oeste Catarine-('se de Elet'ri. '

cidade -.- CIAOESTE - convida os Senhores Ac:onistas pa
,ra se reunirem no dia 22 c,e abril de 1964, às 10.')0 hora$

,

,
na séde social, à rua do Comércio, n.o 56{f, a fim de em As.
sembléia tamarem conhecimento dos atos relativos à incQr.
poraçã,o de sociedade à Centmis Elétrif'''ls' de Santa Ca:"ui
na' S. A. - CELESC -, e deliberarem ú3,iorma do § 3°, e,.;')
art. 152, do doc. lei n° 2627, de 1940 e tratarem dI' fmtros as

suntos de Jnterêsse dos asionistas.

Concórdia, 9 de abril "'<0 196-1.
.JÚlio JI. Zadh7.:,1Y. - Presid0!Üe
Olá\TO Rig:9l1, - Diretor ,Comercial
Raul Mena B. dos Reis, - DiretC'r-Técni:J

,,-----

, f.�n' f;Ji� Fk��rrr�� d� (-'n'�a' �a�",I\..._dlw .. j�; .\,v,,,.... %..: ...b��!"

Catadna S. A. - CEtESe
ASSEMBLÉIA CERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO'
, Ficam convidados cs acionistas da Centrais Elétricas

, de Santa Catarina S. A. � CELESC -, 'para se reunirem em

'ass�mbléia ger,'ll ordinária, na sede social, à rua fret Cam'!
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" � Relataria, balanço, conta de lucros e perdas refe
rentes ao exercício de 1963, e parecer do Conselho Fiscal.

2" .:_ Eleição dos membros -do Conseiho Fisc.":ll 'e respec
.4fivos Suplentes e dos membros do ConselHO Deliberativo. '

,

3° - Outros assuntos de interêss':l da> sociedade.
.

Flo_rianópo!is, 9 de abril' de 1964

As.) Júlio H, Zadrozny, Presidente
Hermelino Largura, Diretor-Comercial
Heinz Lippel, Diretor de Operações
,Wilmar Dallanhol, Diretor-Financeiro
Karl Rischbieter, Diretor-Técnico

) 15-4-69

... �'-" ;,',' ',I. ,...'
-

:\'" � ,

nos. Tem ainda com carinho tia situação dos

fIpresso C R E S C I UM ti N S E Sociedade Anonima
MAIRI},: CRICIUMA - SANTA CATARINA

-ENDEREÇO' TElEGRAflCO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e 'en�omendas entre Sã9 ,Paulo, '

- Santa Catarina e Porto Alegre /

'

, j,,'
.

\',

uJó RUa Joio Teodoro. 670 - Curitiba Av•• Iguaçú 2117 - foné 1.217,1 - fôrto Alegr( Rua 7 de Setei!Jbro. 691 - fone 7818
\�801 t1�arão f. �? Lauro M,uIler, '5p - fon,1479 - Ar�:ramrllã PTa� Rerdlio _.Jq�, 3 '_ on.e

"

.'- RUl1
7 .:_:. fonli:�765.

'

", CA1t�HOES PRÓPRIOS PARA MtJ�N
,

,

/. � .:-'
,"

< �'?; �i'- i 'é,','I,
. ,.,

•,

Emprêsa Sul Brasileira de,
Eletricidade SIA,
E M P R E S.U l

Assem'bléia Geral Extraordinária
Frlaal de Convocação

\. ' A, Diretoria da Erhprêsa Sul Brasileira
de 'Eletricidade SIA - ElVIPRESUL - convi

da 'os Senhores Acionistas para se reunirem

,no dia 24 de abril de 1964; às 16,00 horas,
na sede social, à rua 15 de, Novembro ri o

448'a fim de, em Assembléia" tomarem co

nhecimento aos atos relativos a incorpora

ção da sociedade à CENTRAIS ELÉTRICAS
SANTA CATARINA S/A. - CELESC -, e

deliberarem na forma do § 3°. do art. 152,
do dec. lei n". 2627, de 1940 e tratarem de
outros' assuntas 'de interesse- dos acionistas.

. Jcinville, 9 de abril de 1964: -

Sr. Geraldo Wetzel - Diretor Presidente
Sr. Amaldo Buda! Arins Diretor Co-

.
.

mercial •

15-4-64

Companh�a Pery da re�'fkidade
GIPEl

Assemb!étiJ Geral Extraordinária
Edital de Convocacão

,

cial

EnglÚ•
Técnico

Teinistocles E'ormighieri - Diretor

" 15-4-64

Fôrca e luz Vide�ra SIA, ViDELUZ,
, ,

A�5em'blé�a Geral Extraordinária
Edifa� de Convócacão

. ,

A Diretoria da Fôrça e, Luz Videira
S/A. - VIDELUZ convida os Senhores A
cionistas vara se reuÍlirem no 21 de abril de
1964; às io horas, na,séde �ocial à rua 15 de

novembr,?, nesta cidade de Videira a fim de,
em' Assembléia, tomarem conhecimento dos
ato's relati'tÔs à incorporação da sociedade' à
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CA
TARINA SIA. - CELESC -, e deliberarem
na forma do § 3a. do art. 152, do dec� lei
2627, de 1940 e tratarem de outros assuntos

de interesse dos aCioriistas.

Videira, 9 de abril de 1964: -

Sr. Hermelino Largura - Diretor Pre
sidente

Sr; Mário Porto Lopes - Diretor- Co
merc'ial

Eng. Heinz Lippel Diretor 'rp.cnico
15-4-6'4

,
'

Florianópolis
4·- o {to

,:

Rua Padre Roma. ,.
.ti

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Corno parte do programa,!P ÍI..II Ii � � � � ��..��,.1i..��.,. /� �� �ÍI..�íi IlIÍIÍ ��
social elaborado pela' Co-

-; �, '

ªJ?�;t�i:;��7. �lHIveD�ãB ·�Itadnál,�e, 'Câmaras Júion: PIa0;81eS88 �: t��t'!l.
Infantil "Unidos da Colam-

- JOINVILLE, 13 (N) _ ;AI- A solenidade de instalá': R'1-ul. Fagundes (Presideate çães da ·Cia. Antartiea, ;paU' I
â$ �enharas t'Júnior's" pre- Florianópolis), (Tet:ça-F�ira), 14 de Abril de 1964

nha", destilarão na proxi-
cançou sucesso a '�II.a Con- ção deu-se na noite de sexta-" da ARINC), Theo Fernand'_ lista; Mmôço cOnjunto na! sentes•. acompanhantes d

ma sexta-feira às 20 horas, vençao Estadual de Cãma- feira, no salão de festas da Bub (Representante de.;' Seeiedad� Harmania Lyra,; convídades, especiais.

nas ruas principais do É�
ras Junior's", certame que Sociedade Harmonia Lyta. I.;ions), 'Carlos Cordtl!r" Jtif: às 12;00 heras. O pregrarÍta

trei'to, numa apresentação
desde a noite de sexta-fel- estando a mesa . dirigente níor (Representante do R�' v de' .atividadeS ·teVe inicio, às '

especial para os rotarianos ta desenvolveu-se em 'nossa . dos trabalhos constituida tacy); Paulo dos Reis (\Gheo i8 heras: da manhã .

e suas famílias. cidade, com a presença
. de dos senhores Hugo Frederi- fe dos Escotéiros).

.

.; 'A tarde, às 14,ÓO horas,"
É bem provável que a Es- convencionais de diversos co Hoffmann (Presidente da Fizeram-se ouvir na opor- teve lugar a abertura dos

cola ",Filhos de Netuno", da
recantos catarinenses, co°. Câmar,a. Júnior de Join- tunídade Francisco Dólnin- trabalhos. COlJl a a�resentá

Escola de Aprendizes Mari.', mo também' de "Júnior's" ville), Helmuth Fallgatter gos de Souza (Ooordeaa- ção de relatõríos pelos con-

nheíro participe tambe
de São Paul,'], Rio Grande (Prefeito Municipal de Joín- dor da Convenção, lendo a vencíonaís e posteriores dís-

desse movimentado do Sul e Paraná. ville), Pastor Gebhard Dau- carta da entidade), Norb,r- cussões das moções, em .ses-.
carnavalêsco.

ner (Igreja Evangélica' Lu- to RQst (Secretário, lenClo 'são que se prolongou até
SESSÃO DE INSTALAÇAO therana), 'Representante. do -rnensagens da Prefeítura e as primeiras horas da .noí-

13° Batalhão de Caçadores, Câmara de. Vereaderes de te. As 21 horas reãliz9u-se
. São Vicente, .,da Secretaria desfile de módas,· oferecído

.

e Presidência da Assembléia
Legislativa de Santa Cata
.rina), Aldo Pereira dos An

. jos (Joínvtlle), Deodoro 1.0-'pes Vieira (Floríanõnolísj,
t Ildemar Antonio

Frold1j'''Sindicato dos Mi- (Curitiba), Altamiro Capa-
· neiros de !tio Maina solida- relli (São Vicente, São Pau
ríza-se com Vossa Excelên- lá), Clemenceau do Amaral
cia pelo apoio prestado à e Silva ,(Lions, de Jaraguá-Idemocracia, pela liberdade do Sul), Raul Fagundes (da
contra o comunismo". ARINC) Raulino Roskamp
Partido Libertador (La- (Joinville) e o presidente

ges _ SC): "Libertadores nacional e o de Joinville da
Catarinenses estão sOlidá-. .Câmara Júnior.
rios (têm o eminente Gover- .

nadar, em defesa, daTíber- ,>'

ÁTIVIDADES 'DE SEXTA.
dade

.

e manutenção dos·' FEIRA
princípios democráticos", '.
Daniel

, Bruning, Prefeito O conclave desenvolveu-
Municipal (São' Ludgero _:,

. se durante todo o dia dei'SC): "Estamos solidários
I sexta-feira, com grande fre-

,

· com sua atitude corajosa;, quência, tendo' sido cum-
assumida durante a I:ecen��

.

ptidb o seguinte: : Reuniãb
·
crise". das comissões, e estudos'

das moções; Visita de se-'
nhoras à' firma Casimiro

Silveira; Visita ao Prefeito
Municipal; Visita às instala-

.'Campanha da Mulher-' D'emocrátic
"

.;' <

\ �

promovendo reuniões,
tribuindo impressos,'
gindo apelos 'de autorí
des federais
em 'suma, l despertando
conscíêncía nacion'al 'para, /

pEn"igo comunista que am

çava a Pátrta, Heróiças
Iheres 'que se levantara
em MUlas, São Paulo,
Estado da Guanabara,
uníssono,

_ empunhando
rosário; em preces a De

9Ú concentrando-se nas p
ças públicas, em movim
tos .de protestos ·e desagr
vos. As grandes concentr

ções realizadas em São Pa
lo e Minas GeraiS ficar
nã' hístõría da democrae
como .marcos decisivos n

movimentos que culmí
.

ram com a mobilização
fôrças'Armadas e a fuga

,petacular do ex-president
Joâo Goulart e sua camarj
lha.
Vitoriosa .a Revolução. re

posto o país nos caminho
da ordem e do trabalho qu
os', pelegds' comuno-pete
bistas queriam destruir

qU�lquer preço, a missão d
"CAMDE" não se dá por en

cerrada. Êsse" foi ,apenas
um 'capituio da história d

sua 'e:l(istência o de prom
ver o

.

fermento de reaçã
-aos inl'migos da �átria

.

com o auxílio do. povo e

gloriosa e indispensável alu
da das , Fôrças Armadas,
que agira'm no lnOI:hento pr

cisO! _ desalojá-los do po.

der. Isto já se fêz" mercê de

Deus, sem derramamentQ
de. sangur A "CAMDE" ca·

minha, agora, para a segun
da etapa da sua patriótica
missão, não menos impor
tante

.

que a primeira, por-

. q� de)a det>EIDde, em �
de parte, a consolidaç;io do.
terreno conquistado. Ven

ceu a guerra contra oS ini

migos internos da Pátria.

Quer agor>.l. ganhar a paz.'
Essa segunda étapa será

desenvolvida, naturalmente,
ci"1is e credos religiosos. no terreno social, objeti-
Hoje: vitoriosa a revoh,j.- vando a colaborar com tô

ção que ,varreu do. ppder os' das as' fôrças vivas' da Na·

"arquitetos- da desordem", çíio para minQrar as injus-
.

que nadà queriam senão le- tiças sociais e erradicar o.
var o PQV.0,'.b)'�ileiro: ao d�- mal pela raiz, isto é, aquilO
ses�êtQ';lJ�ia icfep6�� li�plan- que servia de pretexto pS:l.ra
tar�:a'qui\ unia' ne�ú�ic� Sin- tÔda sort� de demagogia e

diddli�ta� C:omllniita,; . ;.pode- agitação aos comunistas e·

mos' aV!111ár ,á· �mportâricia nÍlcionaUstas: a' chamada"
do

. papel. ,desempenhado" 'pe- questão sociaI
la "Çampanha. da mulJ1er :J!:ssa .Será; sem ,dúvida ne:
Democr�tica", com o �poio· nhumSl, a sua 'próxima ban-

o
• '. J

unânime da's Fôrças Arma- deir�.
.

das e do povo br"1sileÍro .•
; '. Nesse terreno a "CAMDE",

Com efeito, de seis me- tem muito o que fazer. E

.�es para:,cá, . quando a" crise temps a certe.za de ,que o

nacio�al marchava
.

para o fará -' patrió,ticamenee, pa-

clímax .dó processo subver- cíficamente,' .democrática-·

; sivo, ,a "CAMDE" mantever mente: Com Deus e pela Li-

se em pérmanente vigilia, berdade,.; ,

'

PROGRAMA DOMINGO.
,

NEREU" CORRltADomingo foi cumprido o

seguinte programa: 9,00 ho

ras, conclusão dos traba-.
lhos; 1 9,30 palestra do Sr.

Hugo Frederico Hoffmann,
seguida de palavra livre e

encerramento di1 III." Con-,
venção. Às 12,00 horas, al

môço de conrraternízação,
no Restaurante Bavãría,

A "CAMDE" surgiu, em'

,São Paulo, há pouco
.

mais
de um ano'. Como o seu no

me está indicando, tem "por
finalidade defender as íns
títuíções democráticas, opon
do um dique à. onda, .que
dia a dia se avolumava, de
bolchevização do país. Se.tI.
lema ér "Pela' Democracia,

-"

com Deus e Liberdade", É
uma entidade,' lormaçla:, e

mantida, por mulheres. -As
gloriosas mulher�s 'do :ara
sil que, vendo a Pátria /em
perigo, s� mobilizaram ê�
defesa dos seus lares, dá'
sua fé, do seu ;,futuro.

Ju�:leu Aureo
JU��:U:'.��';,",.' g':�d:�::: _I.Opiniões '1 Govêroo I
homenagens de estima fi) de

apreço, numa insofismável
� I!

demonstração de gratidão e

de amor I'ilial, que o mun

do' católico da Capital, e·

sem dúvida do povo inteiro

do nosso Estado, irão pres-'

(I
tar, no .día 31 de maio pró
ximo vindouro, ao excelen

tíssímo e reverendíssimo

Dom Joaquim Domingues
-de Oliveira, eminente! Arce-
bispo Metropolitano, pelo
transcurso, naquela festiva

data, da sagração episcopal
do querida e .estirnado pre
lado.
O amado' antístite, tima

das figuras de inconf\ln�í
vel projeção no· clero ,bra

sileiro, tornou-&e", nesse lon
go- decurso de cinque!lta
anos, um verdadei.ro pastor
de almas do rebanho cata

rinense, rebanho sempre

bom e obediente, que ·tar

nau-se, sem dúvida alvo da

admiração do clero do país.
São cinquenta anos de

profícuo labor El ç1e saluta·

res frutos espirituais em

pról da' coletividade catari

nense, em pról da igreja
católica apostólica romana,

e em pról dos ideais rie

amai ao próximo e à nossa

ex"tremecida pátria.
Dom Joaquim, na feliz da

ta de 31 de maio de 1914,
na Basílica d eSão Pedro,
em Roma, sagrou·se. Bispo,
v ind,o assumir o' seu trono,

nesta Capital,
. n� Palácio

Episcopal, no dia 7 de se

tembro do mesmo ano, na

presença de uma multidão

festiva e carinhosa, para

felicidade da gleba catari

nense e cujos destinos pon

'"tifica, com' inegável.' bri
lhantismo, há meio século.

Os do "O Estado.", que

têm em sua Excelência

grandes provas de' admira

ção e apreçÇl, associar-se·ão,
sem dúvida, às exp::-essivas
homenagens que o povo e o

clero tributarão ao em�nen
te prelado nas, festas do ju
bileu de 0uro que se avisi-

A��embléia legislativa
C O N,V I T E

.. .

Centenas de telegramas
hipotecando solidariedade
ao Governador Celso Ra

mos pela posição tomada

durante a crise politico·'
militar que envolveu o país,

l'chegam diàriamente ao Pa

lácio do Govêrno, numa de

monstração' inequívoca do

aplauso popular ao ,giJVer
nante que, co� serenidade,
mas com firmeza, colocou

se .ao lado das fôrças demo

cráticas que lutaram'
.

pela
preservação da democracia

na Pátria Brasíleíra,
r

(SC)
....

A Mesa 'da Assembléia Legislativa con

vida ás excelentíssimas autoridades CIVIS,
•

-

1
•

Militares e religiosas, entidades de classe, a

. imprensa, O rádio ..e o povo para, a .15 do COl�
rente às 15 horas assistir a instalação dos

"

trabalhos legisiativos,' em Sessão
.

Solene, da
.

2a Sessão Ordinária da 5�' Legislatura, no

Edíficío Séde de Poder Legislativo Catari-

. A "CAMDE", que a prín
. cípío funcionava apenas em

.'São Paulo; logo espalhou-se
por todo o Braníl e 'hoje é
raro, o Estado ou a cidade
que não ,

. tem uma célula
dêsse movimento eminente
mente democrático e crís
tão.,

nense,
"

.

.

.' '. Floriart-ópolis', .11 de abril de 1964.

.,

senhorasMultas
'ram de ingressar no movi-'
menta suspeitando qJ,ie o

mesmo �isasse, indireta- ,

mente, a dar cob�rtuia. pp�
lítica !l detérmÜuido candi
dato ou partido políti
co. Isto é, que ; sób o pre
texto de deferider a:'Demo-

Pele:. lmportância dessás

manifestaçôes, ou pelo va

lor que apresentam, damos

abaixo alguns dos· pronun

ciamentos emitidos.

Presi�'ertt�' - Deputado Iv� Silveira
10

-

Séc�etário - Deputa�ó Livadário

Nóbrega -

-, 29 Secretário

Prefeito e Presidente dâ
Câmara (Sobradinho
RS): "Poder Executivo e

Legislativo de Sobradinho
·

cumprimentam o ilu:;;tre Go
vernador pela patriótiea ati
tudfl tomada em defesa da
liberdade e' da demoGrJlcia
e p"la vitória contra a co-

munização da nossa' querida No expediente dos dias 8

pátria". e 9 do corrente mês, o ctr;
Sindicato dos Cunferentes Luiz Gabriél, SecretáriQ da

('si�
.

Fr�ncisco do Sul - Agricultura, atendeu em seu l'+fICOSIA 13 (OE). Cipriotas turcos e

SC')': "O Sirulicatlil dos Con- Gabinete as seguintes pe�-' b
fu:l'enJJes , GI!e São FranCisco sôas: .

gregos iniciaram violento C0m ate. ésta ma-

do Sul, integrado nos prin-., Deputado NelsoQ Pedrirb,
.

hhã, pelo domínio da passagem de' Forênia,
CIplOS cristãos, face aos Deputg_do Estadual, por Jop.- loca1izad� ao norte· da capital de Chipre. As.
últimos acontecimentos que çaba, que tratou de interê§-
libertaram n05sa pátria do se do Oeste Catarinense.· autoridades 'i tPilitares das Nações Unidas in-
tot�litarismo vermelho, hi- Dr. Aldair Gandz, Enge- form�ram Que '0' fôgb é intenso mas desco-'
pateca irrestrita solidarie' nheiro ,do DER, de Caçador, - -,

dade ao Govêrno de Vossa que tratou de assuntos es- nhecehÍ' áin(la O n,(tmero de baixas em am-

Excelência pela atitude to- peciais. bos oS ·laqos.; - , .

fllada em defesa dos ideais Deputado Waldenfar Sal-
_., democráticos e da sobera- les', Deputado Estadual,':por 'R'e'f'o,rm:a M" "I"n","t's'ie--ri"a' I' a" v'l'stania nacional". TuLarão, que apr.esentou su- 11_,

Câmarà Municipal (Uraí jt;lstões sôbre assistêrlcia
." - < ".' -1'

- - ,

_ PR): "A Câm!lra Munici- técnica a cultura dá. maIl- ,_'
,

e'm, L O'N 'D JR: E;S
paI de Uraí, em sessão' do' dioca.· I;, " '�.,

diá 2. hipotecot; �olidarieàa- Sr. Ivan ROdrig4e!5,' Pre� LONDRES 13) (V:A�')
de ao ato patriótico de Vos- sidente da A,gSOéià�ão' "Ru-

.

','
Sh'-, Alec,' Dougl��' iT�ine',:f P'rim�iro-mi-

sa .Excelência em prol do' ral de Joinville, tratou de .. ��

regime democrático". assuntos referentes'a <,: ÁJ" .'nistro' hritanico: ppderia' teal"iiar- U� impor-
Câmara Municip�l (Itupó- sociação Rural q�e P�êSidl=(

.'

taP.te.j'�áju�à�ento: �i�i�terü�( l,1àS proxi-
ranj;'a _- SC): " A Câmara Dr. Dario Tav,ares ,,,�� "

" '
. ..,

Municipal de Ituporailga es-,: çalves, Delegado do Minis- mas se�àn'as, afirma' o �'Sundày Telegraph".
tá solidária com Vossa Ex- tério da .Agricultura; ;'gue

.

citando"'éntre' OS' ministros' �',sus:ceptiveis de
celência na defesa dos cos- tratou de matéria relacio- '

tumes cristãos de nossa nada com assistência téçni- substituição O 'chanceler ,Bti.tleJ;.. ,'"
.

ca global.

Deputado' Lauro LocksMovimento civil Popular
(SI'): "O Movimento Civil

Popular de São, Paalo, ten
do tido a honra dt': formar
a vanguarda da luta' contra
o totalitarismo vermelho

sob o comando patriótico e

doacidido do povo paulista,
. congratula-se COUL Vossa

Excelência pela vltõr,ia' do

ExérCito da' LibelldOOe, Aliir

ma sua Cilecisoo de preSo

seguir na luta que encarece

da necessidade de sua con

tinuação para .'t imediata
pW1Içao dos responSáveis
pela cala�nitosa �ituação e

extirpação radical da infil

tração' comunista e simpa
tizantes em organismos da

Nação, inclusi'Vé no Con

gresso Nacional. ReafirmR

sua disposição de.prosseguir
li". �!l.mpanha de consolida
ção da vitória do Exército
da Liberdade, visando a re

formulação do regime. com
prevalência .

nos prinçfpios
de intransigent(!· conduta

moral, repJ;esentação .'.'Iemo

crática verdadeira,' iguais.
oportunidades, eliminação
da miséria, único. caminho

para a derrota do comu

nismo".
Sindicato dos Mineiros de

cracia, s�· ocultassem. :in
terêsses político-partidário�.
Suspeita infundada, pois
nunc� 11Ouve, na "CAMDE",'
claro ou sUbreptício, qual
quer outro

...
tnteresse que se

situasse fora ou além
.

da
sua real finalidll,de. O mo

vimento é político, nin

guém o pode negS:l.r; mas é
absolutamente apanidário ..
Ou UJ.-clhor, só tem um p�
tido a Democracia. E quem
diz democracia, diz IBrasil.'

Eis por que, em seus. qua-,

dros, nós encontramos ele

mento�, de todos os' pár.ti
dos político:'\, . represÉmtan
tes de tôdas as classes so-

Secretaria da /

Agricu,ltura Chipre: luta conti·
nua violenta

I

nhàm. .Rio Maina (Cr�sciuma ._ terra".

Castélo '. Branco com as Reformas

na; .Exposi,�
Canina.

EmiFlorianõp.()lis. a
'National

R1Q, 13 (OE) - "Procu- tar governa,rá até 31 de Ja,

rarei formular as refermas neiro de 1966.

t:���::�jJ.IMHIT·UHIlII'vremente e sem pressoes II

pelp C�ngresso Nacio�'lal"/' , ,

foram declarações do G�"· .

D!'A1.(G 'CD. ti'.
fi

.

��st;��o�;:�:�:���,o ::!��.. LL IYI' Uns rOI. rnals� '.

dente da República. O miii.. -

. ��
.

I .

.

um grupo escolar�
'/

M. Frisóni.

,

Alem ,dos melhores exem-.
pIares de' cada raça e gru

pos,
.

disputarão ainda os
melhores '�acional, Impor
tádo e. o melhor da Expo-

, sição,

já estão inscritos vários

'animais naGj.onais e estran

geiros, procedentes do
.

Rio

de,. Janeiro, �ão Paulo, Por

to Alegre e dêste Estado.,
-

são patronos deste certa

me, o Exmo. SI. Governador

do Estado e vários Secre

tários, entre os quais 'o da

Fazend'3:, Agricultura, Sem

Pasta, Educação e o Sr, Pre

feito Municipal.

Os julgamentos estilo a

cargos dos renomati,os Jui

zes Brasileiros, do, qtiadro
da ,Federação Cinologica
Brasileira, Dr. Erwin Wal

dem'lr Rat!tasam e Joaquim

O Dr. Francisco GrillO;
presidente

'>

do K.C.F., vem
... :,. (

fazendo todos 'os esfoo;ços
, par-"l. .que o transcurso' 'fies
.

se cer
..
tame 'seja coroal'io de,"�i

pleno êxito.

Patrocinado pela Feder:a·
ção Cinólogica Brá.sileira,
realizltr-se·á no dia 21 de.
Abril, nesta Capital no 'Es-,

tádio Dr. Ad,plfo Kqnder, a

lIa Grande Exposição, Na

cional Canina, promovida
pelo Kennel -élub

.

Floriarió

p'olis.' "

'Segundo notícias qu'e nos'

chegam da Secretaria do

Kennel Club' Florianópolis,

.. /

Sindicato
·-Comun'ista
Invadido

"

JANDRAIA DO ·SUL· (PRo

raná), 13 (OE) _ Grànde
. massa populá<r invadiu o

Sindicato de Lavradores de

origem coinuriista, na 'cida

de paranaense" de JandTáia
do Sul. Foram'encontr'ldas

filhas de associados,' entre
as quais de médicos, advoga- .

dos e comereiantes: Em,

seguida, e foram invadidas

várié.S 'residências de pes
SOS:l.S conSideradas coniuqts-.

tas. •

Sinos vão repicar depois de amaniã
,RIO, 13 (OE) _ Na pró1

I xima· quarta feira as 15 ho-'

:r:as, quando o Gal. Castelo
Branco estiver sendo ew
passado na Presidência da

República," todas as igrejas
.

e fábricas do Br�sil 'intei-'

tocarão suas sirenes, em

homenagem ao novo '. chefe
de Estado. ;Nas ruas, OS: au

tomóveis . estarão buzinan

do, segundo já acertaram
os principais, chefes del po
deres com oS presidéntes
de condutores

.

de tá�' e

%�;"":I' condutores, .t;_odoviáripsJ Se-

___

'4').t',':
,_ ,

. rá éstá uma 'Prp,va de" que'
.

"
. , todos os brasileiros, !'eStão

À A$sociação Profissional dos. Assis-I
tentes Sociais d:e Santa Catàrina (APAS�
tem o prazer de convidqr os Assist'erites' So

ciais, o Corpo, Docep,te e' Discente da It'acul
dade de Serviçó Social e qbPovo em geral, pa
ra" participarem da santa mIssa PELA PAZ
NO BRASIL" que será realizada ná Igreja
d� S.30 Francisco' às 18 :�O horas, �±a 1�;,,�

.

iN ,.o(.!<'''�'''''''-
'

,'."

,;.�; ": . f., �t...

N. S., Penha
atende bem sinos' ero, repicarão seus

A reportagem de "O ES
TADO" de passagem pela
cidade de Jaragua, do Sul

nãp poderia deixar de regis
trar a atenção e cordialida- I
de com que foi distinguida
pelos' funcionários d"l. agên-!
cia local da empresa de I

. I

transportes PENHA e da I

Auto Viação Catarinense. i
O Sr. Justino Pereira Li

ma, ag�nte e a Sra. Emmy
Hogendon, além elos demais,

. funcionários da referida I

unidos, mais do que nunca

par& ,Ver o :Brasil et'gUid9,
.

vibrante ,e �orte; 'lp6s'l teJ'
esmagado a tent�tiva gê se

ver 9 comunismo i�lan.-
tado .em � ..p_a_í_s......�..,' � ..... _

M'inas R�6rma
BELO,' ij:ORIZdN'TE,' 13 .do sr. \José 'Maria Alkim�m,

. (9E�:", ;'�"�i�,s .���g , i��ra, que foi>Aet�t�
.

ice�es�de�- ,

. !t);T(}X'l'hitiS .

â.las a".rlfor. ;te,' da R!'lpublIca, ,constItUIU
.

:<&O,.secretariado dQ.lJ Go- O, primeiro passo para as

>- •• Minas' G� ais .... ;'môdifi€aç�es �ue . serão
.

''',
•

,<\',-' "__ ;�r1rdê:Ú.)itrjd��·;: i,.
.,.

,

i;�Jl�&���;' K�;'�··,·�"�u:jf����i�0f_�����������!il�����I:_..::.:J

o PLAMEG acaba de receber �s chaves do nQv� �upo
escolar que 'acaba de construir na localidade de Pais. 'Leme,
munieípio de lriIbituba. A construção obedece ao planeia�en..,
to do GEPE, do.Gabinete de 'planejamento do Plano de Metas
do Goyêrnb, para os Grupos Escolares Padrão. O préf!
ceqtenlcnte concluido possui 5 salas ,de aula,

.

('3 (le'200 criaritas.em dois turno 'diários '",No
�,\�. c:, ;-::f.._ :�;: 'i·.. -� ',.:,-,:' '<� '-:/;.-" _�.

p:clo
atendimento aos ,passagm·

'1'08, iTi.etece1"jdO': ,�uélr;.,atua..
. ','

(" ;'". I
-__.......

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




