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a correr no Sudeste' Asiático

enquanto o Papa faz veemente apêlo
,

CIDADE DO VATICANO,
11 (OE:> Um veemente
apêlo à paz, foi feito hoje
pelo Papa Paulo VI, aos ho
mens responsáveís pelas

nações do mundo inteiro,
num discurso que pronun
ciou .na Cidade do Vatica
no. A fala. papal coincidia
com o novo e violento. ata-

ontem a seguinte .nota pa
ra a) imprensa escrita c fa
lada:
A Diretoria, de Aeronáu

tica Oívll, concordando C0111

à sugestão elo coman(i·o da
õa, Zona Aérea, sôbre a

.. snnplíncação do. prncesso,
de homologação de .aeró
dromos, autorizou o Co
mandante da Zona a per
mitir, em caráter provísó
rio,.'a utilização de campos
de pouso - para ae\-ona

veri até 2500 Kg - uma vez

R,IO, ·11 (OE) - "Basea
da 110S princípios .. da auto

determinação e da não in.

tervençã,o a política ex-
\ terior do Brasil ,é.,. car.<lcte- "

rizada pela
não de uma

que persegue metas

Banco Amerjcano
,

Multado
RIO, 11 (OE) - O Minis

hü da Viação não· quís de

cidir sôbre a cobrança de

multas que totalizam mais

de rim bilhão de cruzeiros
do National Bank. A ori

gem das multas: foi rÍ1oti
vada pelo transporte dos

devêntores enviados dos Es

tados Unidos. p,l1Ta a agên
cia do Banco Mercantil; em
caixotes aprt?endidos pela
Alfândega. C2beni ao De

partamento 'de Correios e

Telégrafos,
I
a decisão final.

Outra CP'I'

gôas.

ICAf{Zi�no, NÃO!
t� � �. u ,," �;\ .� r ,t
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do Sul, Santa Catarina e

Paraná, cuja : exístêncía
não esteja regulanzada'
(homologada) dirigrrem. ao

Exmo Sr, Ministro da, ,�0-'
,

.

\ ,

ronautíca um requerínrcn-
tó, isento de sêlo, sdkHa:1-
do a necessária oticialíza
ção, anexando:
a � Planta topográfica

dó t'érreno;
.

b L' Pfa.nta, perfil e ue
talhes do campo de pouso

ma-

que desfechado por norte

americanos ao Vietnam do
Norte.

ESCUDO HUMAl'fO

listas e de Infantaria. Q::!

Guarda (Ourítína) PR" 1'25-

pectívamente .para 03 cam

pOS situados f1.O. Rio Gr<,n
'de do' Sul, S:'l,li.:»,l Catarina,
e Paraná, cabenrlo '!JO Co
mando da :";'.1. Zona'Aérea
(QG5"'Cáinoas). r, (;5! udo.
deliberação de permissão
para utilização e encamí
nhamento ríos requerimen
tos ao órgão ,compecenJ.0,
para homologação.

Brasileiro Aprende Depressa
Depois da, exibição de

malàbarismo autornobilísti
co que' a equipe Jean Sunny
fez em março de 1964, em

São Paulo, um brasileiro,
piloto profissional de aviões
e piloto amador de auto,

móveis de corrida, homem

de nervos de a.ço, ap.,üxona
do por emoções fortes, re

solveu fazer aquilp que os

francêses faziam, até então
inédito para nós,
E o cidadão Euclides Pi

nheiro, com 43 anos de ida

de, casa:do, Pfli de. família,
cOl'!.-leçou a treinar. Hoje,
passados cinco. mêses apro
ximad·amente do primeiro
treino, Euclides Pinheiro já
se exibiu no Distrito Fede-

. ral e 1105 Estados de São

clinado, nada disso é mis·

tério para Euclides ;Piphei-
1'0. E êle está fazendo mui

to mais: andar . de rn'3.rcha

a' ré com o carro em duas

rodas e pretende bater o

recorde de velocidade sôbre
duas todas, atualmente em

poder de Jean Sunny e que
foi alcançado por oeaSlaO

da :apresentação que fez em

São P�U�� ;no ano' passado.
. O extraordinário volante

que � �inda dõÍ11ingo últImo'

éau�ou �GilSa��O ,:lm Gljapa
bara, ,<:).st,a.-l�, ..s:? :�w�eptap.
dp pf.ltl'a, 0 públicp' dft tJ,oría
nópolis amaqllã: :.às :17' ho-

F �, .', J j

ras, na pista
.. " aft!il�ica, da.

Prainha, )
por iméiátlva de

Meyer SIA Qj.1.8 _ •
é a' firma.

concessiQnárià 1 'o c a i da
Brasil. '

SAlGON, (OE)
comunistas

11

Guerrilheiros

..

a paz
:�

usando 400 civis conio escu-

PEoBO A tE110 d f d
• I '"

do humano, lançaram um. '

vaI ·e en emaciço .

assalto anfíbio con-

.

r,�:�'�ac�:�;;��ri� v�: ''. � ,

salto, foí sequência da des-
"

"

truíção de um quartel nOT-

L"
, .

I d D·
te-americano, no qual pere-

.

e p.'
I

t�:ra�ue;:il���t��am:i:���:o;�
.,

'

.. .0····.' .0·.
'. O'. ,e I· ""::. rtentaram desembarcar para . , ,

o assalto de 50 juncos ar-

mados numa distância de

menos de 200 metros das

barracas destruídas, onde

grupos de salvamento esta,

vam empenhados na procu
ra de corpos entre os es

combros,

REUNJAO DO CONSELHO
, DE SEGURANÇA

WASHINGTON E ,SAI

GON, 11 (OEl - Após reu-

OUTRO ATENTADO

SAIGON E KOU·THEN.

11 (OE) -..,. 11 vjetnamitas e
,

dois norte·,8.m.ericanos mor

tos, foi o resultado do' aten
tado viet.cong' ao, quartel
dos Estados Vniclos em

.Kin-Hon. As tropas gover,

Simplificação õo processo de
flDmDloBaç�.g de aeródromos

A Base Aérea distribuiu

BRASíL.IÀ,. 1l (üE) - O

deputadojPedro Aleixo aceí
tou defender Leopoldo Hei
ton no oáso Danna de Tefé,
O criminalista mineiro e

líc1e'� do Govêrno na, Câ

.mara,
. não quer receber ho

norários pela defesa, pois
aceitou a oausa em home

nagem a memória de Hei-
tor 'Mendes do 'Nascimento, 'T?IO, 11 (OE)· - Os' rIO'níão de duas horas com o .c,

e -suas pistas; III - Os (:a111],}QS nào 11;;- Conselho Nacional de Se- pai de .Lecpoldo Heitor e
vós níveis de salário mini-

c - Planta de situa.cão mologados são eonsídera _

C B antigo Jutl; do Direito no -

, . ,-

.

gurança!'la asa ranca, o mo a VIgorar no pais, serao
em relacão à cidade, :�,áis:, dos clandesttnos e' q'su.ieit,t1S 1 'ihtel:'ior�: 'Minas. .Pedro decretados 1)01'0 PI'eS1·.cle'11·'C. '-, Presi,ç1ente l.!.Lyndón Jo 111son _

-"

que preencham $iS exígên- próxima; .
,

� ') I, ao previsto :10' "O· c·!'.:.fr()" Br·a· _ Aleixo está convencido ela ' .

'J • "- - _ lião ouíz fázer Qualquer, có- ".' , . Castelo Branco no proxuno.·

cias: la Portarrã 11. 1500/ d ,- Documento imtic,a.U: t'SÜ�i1iO "O Ar..
,"

. ,I '" ". '.t ,inocên(\.ia" ào aC).l�ac1o, ngst� dl·a·2fi,· A d.. �CJ_".l·",.�.. ão ['01' fe'!'-,. _
'+ meptárÍt! �pbr-e �Oli. últimos· / fi:, ,- � .. ,,"

'� ·QM4.. de- 1957. ';1 vo de propriedade. ·de tér-, , ,
-', � acon.tecfrnefi'\'p,s- no Vietnam: ; epi�óçlio.j� r. , :" '

.'

1;:.1 D010 Ministro elo Troba·
Enl' consequêrrcta: reno ou

1
�lltori;a.<),o dd'" 'ty" _:_ O :lle',n1ô., W'GCt'C.l-' _Ern Sâigon,""< gUerrilheiros

.
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'
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.�.\ "m�·.-,'"·a'·n"·,.."", .,' ·.a::'·.t·,·v.···':,,5'·Govêrn,os Estaduais; Jvrrt- II...t. 0s reque!"iUWnG0" para:1� soi·lciht<;õ'3;> dE" eons matando 6U07 �Q1Õtt�ró', &u}J "

V";!' ,

· nicipais, Entidad,es Chiís, devem da;- edrada 1:'0 QG truções' de .::amp<Js ele. lJQU- 'vietnamitas e 50 norté.ar�j'e. . #, . .

Sociedades Priva.clas e ei- da Sa. Zona Aérea (Ca- so.· rí.c:anü's após intenso bom·
dadãos bri"sileirc3, resjJon- n as) RS Desta �r ';lt JORGE J'O 'r" DF .O , Ca..t!·l O ;;r , ::; ,,, -

, bardeio aO yU<;l,rtel nor-
sáveis por' campos de pou- de Base Aérea de FloTiarió- CA.B.\[ALIIO te.americ�no de Ki-Nhom,
s'b, situados no território POlis,' (Florianópolis) se e Ten CeI· Aviador Os guerrilheiros ocupm'mn
dps EstaUos ao RIo G:'ande . Escota de. Oficiais Especi?.- CO!11l:Hldant:: o centro admInistrativo do

_-..,- ...

--------,--.----

Du-Hong e mantivetam sob

Juracy Magalhães Afirm.a: átaqUEi a Base, Aérea de Da·

Nham,

Política Extedôr independente
ci.Uk1:�élibtik, ilia:s; ci;' u,ma do Embaixador de' 110SS0

independência que' tem em país aos Estados Unidos,
conta compromissos inter- sr. Juracy �IIa.ga.lhães� defi

nacionais do Br!:tsil e as nindo éoS dimtl'izes. da poU
atuais ,c<:mdi(;ões' do mundo tica internaciow,11 do amaI

'jrrdé1Jendênda, interior". São declarações Govêrno.
independência ,

\
namentais ocuparam o cen

tro administr.ativo de Duk

Hon, a 135 kms. de Saigon.
O Príncipe Siàno, chefe do

Estado do .Camb0djia, ·en"

viou mens,'lgem Ho·Chi-Nim
do Vietnam do Norte, ex

pessdl1do a indignação do

povo' 'cain'bodjiano, pelo
cri.minoso bombardeio nor-,
te·arilericano a Than·Hoi,

ATAQUES RESPOSTAS
WASHINGTON, 11' (OE)

- O Secretário de Impren
sa da Casa Branca reuniu
os jornaUstas pa.ra infor

mar que os ataques realiza
dos hoje contra o Vietnam

do Norte, foram em res

posta às provocações feitas

pelo regime de Hanoi. Disse'

que foram bons os resulta
dos obtidós 'nesse ataque, e

que tomamm parte 50 apa

rjIhos Sky-Raidér, 20 F-100
a jato e 100 aparelhos da'
Marinha que decolaràm de
úm porta-aviões nas pró
xÍJ;nidades da costa do Viet-

.

rtalTl do Nqrté. • Acrescentou

que hão' houvê baixas.
.

I

---------_.-----_._---------�

Decreto do novo· salário mí-
;'p.

-. '

Rimo vai sair dia vinte e cinco

BR�SíLtA, 11
.

(OE) de enviar a Câmara nos

Anenas e\:n m:11'C:o O 'Presi- prI1l1eiros dias de mm'gol
cl;mte: da :rtellÚIJÚci1 encami�

.

projeto de el).18Uda consti·

nh:'1rü. mensagem ao Con-
'

tllcional âéstinado a ' solu·

gi:esso; çúspondo solução
.

qionar o prob1;;ma ,qa coin·

para o problema das che, cidência de mandatos. Ou·

fias dos executic10s de 11 vido esta manhã pela l.m·

I�sIG,dos, �ujos governado- prensa, o líde:r do Govêmo
res terãO encerrados OS na CânllltfL:·çlecl'a�ou, JI�\Cl:�O '

mancl{\t;os Ia 1" de jane�ro' ele Presidente' CaloteIo 13r'artco
66, ,A il1fol;rnaç�o:� q.q�Mepu- c,Ql!ltinlJ;} est'lc;ando. o as·

taela Pedrá Aleixo, líder- do s'u'tito, que deverá ser resel·

Govê:rno na Câmara, de, vido n0S p�·ó�i.mns (t<1s. O

pois de haver se avistado deputado Pedrl) Aleixo n50

com o Presidente da Repú· se pronunciou nem a favo]'

b}ic;l, ,:. , nem cbntra: a eleição diTe·
Q depu�a.tlo Pedro Aleixo ta nos 11 Estados, afirman

nàó confinnüu que· o Presi-· do que nao poderia fazê-lo
dente da República tenha- deviSlo a sua posição na li·

lhe revelado a disposiçãq derança dei Govêrno.

CONVITE - MISSA

.I
.. ':

o Reito:t João David Ferreira Lima,
profundamente consternado com o faleci
mento do saudoso Profess01' Othon da Gama
Lobo n:Eça, convida os Corpos . Dóceiitc�
Discente .e Adl'í1inistrativo da Universidade
de Santa Catarina, pa,ra a,lVrissa de Sétimo
dia que será celebrada em intenção da alma
dó ilustre' catarinense às 8 ho�as do dia 13
do corr�nt;e, sábado, na Capela do Asilo dos
Velhinhos.

Antecipadamente agradece a todos qUE

comparecerem a esse ato de fé cristã.
.'

- �JlIIIII••_•••2111

Avião Continua' Desaparecido:
"

.

ENfERRADAS AS BUSCAS
RIO, 11 (OE) - O Servi- _. ----�------_.- _.

ço de Buscas e Salvamen- Ainda os· Chf'ne�efto da FAB deu por encer-
'

;J , .... _< •.1
• radas ,sem res�lltados positi- RIO, 11 (OE) - As cida-
vos, as buspas .ao aVIa0 dãs chinêsas que vienam ao

PT-BFC,.. �esa.parecidó l1a Brasil visitar seus maridos,'
eonden�dos a 10 anos 'de
prisão sob alegação de'
exel'cerem atividades sub·

1.' ;r�Jvns, perm8.l':lecerão mais
t5 dias no 1)<ÚS, Nêsse sen

tido, o Ministro ela Justiça
deferiu peâlúo (tas

'

i!,1tcru::-

rota Guiabá·Porto Velho. O
.' .aparêlho que decolara dê'
Cuiabá no dia 8 de janeiro,
era pilotado }Jor'Arlindo
Gonçalves e";Je-v'Hva u bordo

dois engen11êirqs� :Pertel1(;.�a
i;); via. �m):Jol"at:(i;:(i 'L.;(l:"

lho, em entrevista com re

presentantes da Confedera
ção e da Federação dos Tra
balhadores ela Indústria
que com êle foram. tratar
do assunto.' O sr. AÍ:nalelo

B�ASíLIA, 11 (OE) �,A
Cámara Federal aprovou
requerirnento do deputado
Cid. ,Carvalho, solicitando o

compal'ecimepto do Minis
tro da Justi(�a perante a,

casa, pa1',"1. ciar a pal?lvra

•

Sussekind, não revelou ro-
rém,.3 percentagem do au-

rnento elo salário base, sen

do que os assalariados 'plei
-teiam 90 sóbre os atuais
níveis.

oficial elo Govêrllo sóbre a

realização elas eleições mar
cadas p�U'a o, cOIT�nte ano.
O· lidel!" de)' Govêl'no. fez

considerações em' t6rno da
questão, pão procu'rnndo
1>orém obstar .!:l. aprovação
do requerimento.

._.-:;---�- �_ ....._� _._- � ._---

'�.
,'i" .1

"t 'r':if: � �
�

�
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Afn'da á, Ãissalto do Meio Bilhão
"

RIO, 11. (OEI - Desenc,. Sales. Outras fontes dizem
volvem·se agora na Guina
bara, diligências ,para a caj)
tum elos irmãos Almir e

EIcyr Bumbell, que vêm
sendo considerados pos
síveis assaltantes dos 500
milhões do Banco Moreira

v

que se encontra detido a

bordo' do tr:msatlàntico
Giulio Cesar,� em Lisbõa,
os assaltantes do carro·

transporté do banco pau-
lista.

.

----_._-----,---�----------

TJ declara ilegal ,(I desfituicão
� I.'

de Vice Prefeito,
/

BELO HORIZONTE, 11 o sr. Jair NegrdO ele Lir'na,
(OE) - O Tribunal de Jus- deposto elo ca;.·go ele vice
tiça de 1I.1:inas Gerais, decla-:' prefeito fie BeJo Horizonte,
rOl! ilegal o n:to da edi1i- deverá dm' entrada na Jus·
dade de Caxambtí, que des· . tiça a qualquer momento,
tituiu o sr. Jair Matuchy, de recurso contra sua des·
no cúgo ele, vice·prefeito do tituição pela Câmara Mu·
município. �or outra lado ... nicipl'\l da Capital mineira.

.Módificacões nOs CQ',mandos
1

do Exercito
RIO. 11 (OE)

do Ministério
'Fonte

da Guerra

BRASíLIA, 11 (OE)
Vai ser soUcitada na Cá- Paulo, Minl;1s Genüs, Para-

111l'tra' dos Deputados -a cria- ná, GU'o1nabara.· (tomin90
cão' de nova comissão par- - pasado como parte' dos fes-

· Íamêhtar de inquérito. o' ór- tejos dO- IV Centenário) e

gão, s.e desti11'1ri�1 a exami- está com uma apresentação ,

nar as· repercuss6es sôbre marcada para sáb8.do' a tal"

economia popular do siste-· de, na pista asfáltica da

ma de carnêts, que vem se Prainha, nesta capital.
generalizando entre as ca- / E em toda� essas opor

S!:lS comer�iais. A comissão J tunidades Euclides Pinhei

se,á Dresidida pelo depu- ro, que vem sendo u1Jonta-

tado M;uniz Falcão, de Ala- do como o mais m:rojado
piloto brasileiro, conseguiu,
com seu Sirnca, sua períCia
e seu sangue frio, arrancar

entusiásticos áplausos e

caus,ando verda;deira sensa

ção,
Andar com o ·carro mn

duas rodas, cOlltrolar der

rapagells, c:L[UlJIbrar um 110-

tí.1.6l.,;'!. Cl.i:Jl " �\ltoméive! Ulo.

u:nunciou que várj9s coman

dos serão modificados nos

próximos dias. Os milit;a
res que não forarn ati.'1gi
dos pelo IPMs e que fOl'mh
--------......._---, -.-

"degolados" pelo Ato Insti·
tucional, c1everáo agora. dei·
xp.r todos os pontos de
mando, segundo informa
ção do Ministério 'da Guer-

.,'�

"�"'_'j--.",., ..-----,-

Manifesfacõ:es AntLComunistas
, .

.

em Washington
WASHINGTON, ·11 (OE)

11 (OE) Os estudantes
da Universid'lde ele 1,Vu-

tica.. Os líderes estud.antis
declararam que o ate, será
um protesto contra a :inter·

venção comunisla no Viet·
�

n:11n do Sul e ü ajuda ec'O",

l�oll1ica russa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P. Prefeito uttímará o pro

cesso de doaçâo de um.

magnífico terreno da l'1.u,:;i·
cípalídade, loca.lízado no

populoso Bairro Proletário,
ao- Govêrr.o Celso .l::'anLls

�'�e' através eh Ser:retarh
da Agricultura deverá; al'í

instalar um colossal arma

zem para secagem d'� atroz

pata semente. I

Não resta a menor dú

vida que '-:0111 a dívulgaçâo
das notícias acima a maior aptidões invejáveis na arte.

com o nosso Integral apóío sulense pelas obras I�ll� den parte deras em absoluta culinária, o que 3"<·"),Y('5
movido úru-a- e exclusiva tI'O dos próxírncs meses se

, primeira mão, os ieito'·cs destas 'linhas, mais urr a

mente pelo Interesse em
.

rào reali i,�des �?1c"is(,H:j\"'"lS melhor poderão avuinr o vez agradecemos COP1 i"'f'h-'

prol Ci,� desenvorv ':"l'''-:�;Q graças ao arrojo e a capa- dinamismo extr",orclInàr;') sa satisfação.
da C:�'.Jita� do, A. .'/) .Vu lc "J8 . cidarle ele trabalho por V(-

.
do Chefe do Executi.vo rnu-

,

Itajai. zés incrivel, do Prefeito �la nicipal de Rio do Sui.

Em :1i'"-.'· l'8.SS:1';."s ','Ti:iI cidade que nos recebeu 'de Dentro (ios próxíinos <];as

TANr,·-, ;:tÁ') De, SJ!--. '.lV� � braços abertos em 1942 e voltaremos com U(JV'C\S :D._
mos iIlj-:l',I' <" 'hs mais qi.le·. por motivos de s:urde fórmes sobre as. Jbn:,s Que

. felizes L ,.,�(.':'oV·E'CJVl !.S :l:.· ·tt:vemos que deIxa-la., em -tivemos ensejo [te visitar,

ronst8�:'lr:::1O'�;, lloS:s'l[l.lmei.-. janeiw de 1964.
'

pessoalmente, em·, cnmpa-

te, os !'l�ó;\1:L�lcl!�s ,\)<'C:fi'(';_,Ç, :Pass'l1.1'OS, pois ao', .fatos 'nhia do P,efeit:o. l?cJ;rl,"niE
duma R j. ".il�ic:Lr[lcão·. '�.:l.día.. que ...mais ln teressam a.}; 'a

OperOi>él ::l:d)·J 11l:�a"� 11 �llfS-' deptos do progresso (\2' rijo
..

ta. E' c.(·l:� ), ;ln�S:J
. gr:wC:c do Súl: V:tório Forncrollí,

amigo '-! es":'nút! 'I( , 0.]):1.-' Presidente da Associgçào
. drei ,!:'rt. "1';:: )�: \'H<)ric, F""- dos:Municipalistas do !llto

nerol!t cO!'';,' \"1;'('. nc" '?re_ Va,le do !talai e sesu:ldo ..

feito 'l11J. .. ': eflr.i�11 �(!' ..Jo Vice' Municípios de :::>:.:.l�,a

quanto, �o:,l."l.e,'cl1' i;: ':11,1". "catarina, iniciou o ano r.1e

1
.

196� t' De ordem c10 Sr< Diretor·Executivo
.

torno pÚbÜcO que
laje. ;) com um er eO (l�t l'ons'7.

trução da grandiqsa Est".-". as Inscrições aos exrnhes de admissão ao' Gin:isio Industrial

12.a Chamada), est<lrão abertas, nesta Escola, de 8 a 12 de
ção Rodoviária já �unclui-

fevereiro, no horário de 8 às 11 horas, exclusivamente para
do, estando o seu tér_nino

'candidatos do sexo masculino, os qUfÜS deverão satisfazer

as seguintes exigências:
a) idllde mínima de � 1 anos completos ou a completal

no decorrer do presente ano, e média de 15 anos, compro·

vadas por rerticlão ele idade;
b) atestr:clo de sanidade física e mental e vacinação

passqdos pejo Departamento Est�dual de S::túde;

c) Ce�rtificado de conclusão. da Curso Pi:imár.io ou a

testado de suficiente. instrução p:'imári::1;
.

. d) 6 fotografias 314.
c) os cl8Cllm"mt.o:::;· devem ter as firmas reconhecid.<:ls.

Os exarnes serão realizados dentro do seguinte horá,'

Conferência de Reitores Alemães f'

10
WUEEBUFG íO - VA

oI-- Iniciou-se ontem 11'1, U� longar ati .) c;'l 5 c:p 1'(\r

t'ft:::!-o--uiversida'�e cip. Wuerzbürg, rêíro, dev;�n \ I ser (IC':8.'1-

') 53a. Rel'.!:.:.:i,J Plr-nárta da ti0i os prtncípaís prool--
Conferêncls, de Rc·tJl"�S "1 as do ens.n., superior 112
da Alemanha (lr!Licnta:. Alemanha, 11 )l'111a:; e' exa

Sob a prc,Ct�I�r:ia �)e S.' mes bem corr-o o orçamen-

Mag. Dr. SI'�verLs, da Ui.r- . to necessário ao ensino su

versídade .•te Harnburgu OE' períor 'alemão para LJ1J6.

Escreveu: CYZAMA Austerídare, Honestidade.

Trata�se do único Prefei

to que conhecemos,' em nos

so imenso Brasil que recu
,

sou da Câmara o aumento
êle seus próprios vencímen

tos, alegando então em sua

jUiitiíicaü';a os p9.':C�lS re
cl.lr�·,)s (!() Municipío �·:F.!e o

tuncíonalísmo ant«.. de tu.

elo er=, ) ;Jtlmeiro a- ser

ate"'ldj\:i��-.

Através dos tradicionais

diários de Santa Catarina,
"A NAÇãO" e "O Estado",
na qualidade de. profissio-Conversações entre -Erhard e Wilson·

sôbre visite do "Premier"
nal da lmp�:ensa,
pautamos r�I.,:;sas a.uvídades .

.

em' favcr ú:ls boas eaUf'aE'.

Inúmeras Iora:n as ad

mínlstracõe. mumcípais
de Rio do Sul, "rincáo sa

grado e abençoado por De . Ern rápidas palavras po
demos felicitar o P()VO 1';0-

relatou, aínca r) resultado

da conferêncra em Ramhou .

illet.

Segu�1fl0 o porta-voz or,

cíal, estas conversáçêes 1.10
dern ser constele-adas pre

paratívoa ,rJ�n a próxima
visita do ,;c]Jrol:.-}i:>.r·' britâ
nico a Bcuu, que deverá
ser realizada na prrmeirs
quinzena de março,

ORBE-PRESS )-- pONN -

Quando de SEa 'estada em

Londres, ,'J;��·tje;pai1(b e:08

funerais .1 de Sir Wi115�(,n'

Churchill, i) chanceler ale

mão , Erbd.':d -manteve COI1

versacões com o primeiro
ministro Wilson, cuidando

especialmente dos váríos

'problemas eurupeux
r
'. c):"

muns, O cn.uiceler
'

f0{]cr�il

U8" que contaram sempre

.
.'

Caixa' Econôniica"Federal:'
de Sa'nt.a· Cat�rinéJ ....

.

CARTEIRA 'DE CO��lGN4ÇQES.

,
,

que no setor de Ób"l�S pu

blicas da mur�ic�pali::,a ..le
..,:

"

De ordem do Sr:' Diretor'; dest� Carteira,� convidamos

ps candidatos ins6ritos para' obtedção 'de Empréstimos
S/Consignações, a cOlnparecerem para. a retirada. dos res

pectivos formulários,' nQ horáÍ'io' das 12,30 às: 17 hor!:\s,
observando a: tabela que·.segile:

.

.

'.

Inscrições de ns. 28.801 a 29.000, ,<;I'. partir do dia 15 de

fevereiro;
,

. ,

Inscrições de I1S: :Ú.OÓ1 a� 31.200, a partir .do dia lÍ'i de

ma�o� .

Inscrições de ns. 31. 201 a 31.45n, a parar do dià 15
de abriL
NOTAS:

1. - E' indispen�úve!. a .apresentação eh inscrição e

de documento de identi'dade.
2. - Os éandidatos cujas rep<J.rtições e"tejam em a

tr"so, quanto ao recolhimento das prestaçõe3 há mais de

trinta (30) dias, rião serão a,terididos. .

3. - Se por qualquer motivo o candidato não' iniciar
o Processo ele'-Empréstimo até trintí]. (30) dias após a data

inicial, sua inscrição será cancelada.'
.

4. - Por motivos de ordem técnica, a Caixa Econô:
mica Federal de Santa.Catarii,.a' reserva·se o direito de al

terar ou revogar a presente' tàbela de atendi,,'P"to ele

candidatos ii,.scritos a Empréstimos S/Consi.g::a·�;õ::s.
rio:

dia 15/2/65, às

dia 18/2/65, às

dia, 20/2/65, às

8 horas Portuguf:'s (eliminatóri'))
8 horas Matemática (eliminatória)
i3 horas ConHecimentos Gerais

possui no bom arr igo Wal

demar Roussenq o seu au

xiliar mais: operosa.
Antes de deixarmos Rio

do Sul -retornando 1'10 BaJ-·

neario de Camboríú, esta

"nesga do céu na terra",
fomos obsequiados co.n i.m

lauto almoço na residãnela
do renomado Prefeito, ÜI,a ..

. - (I;....'----siao em que SUf!, exma. ' s_
j E por falarmos em Ca

pôsa dona Lindomar Pom.e-

rolli soube demonstrar SlLlS I beçudas, fOmOS ínror

,I mados que no próximo
r dia 20, acontecerá nos

I saíões do Iate Clube,

I elegante reunião dari-
1 çante, que terá como a,

I tração Neide' Maria e

. I Aldo Gonzaga
I ***

I

Necessário se torna �i�zer,

ainda, aue tão logo 'a";_<l11iu:
a direção da munícípaliua
de de Rio do Sul em t"> 'le

novembro de. 1962 PJ.<:S(,U
o prefeito' Foril,etolli a en·

caminhar ao Legislativo" cS

pias de tôdas as desp'}<;as
pa.gas pelos cófres p'.1b;;cos.

�,f D 1'1 A 1

Rio

Carteira de Consign'lçócs c':\

vereiro/1965.

elo r'l�l, en11)Ura. r(tp:clan�ri'_
te; vPtlfi.�unp� (l:A0 '), (�-

forços d;. Prjl1,cjn M.1:1ri::t

tário �aQ'.1ch ricLde en"1'a

vada no coração d,e Santa

cat�rina, estão sendo co

roados de pleno exito, para

gáudio de uma população
hispitaleira, bonís'3inn e

trabalhadora.

Para que os leitores pós
sam melhor avaliar nl;%3.S

afirmações, esperamos vol_
tar "ulna vez por Set11êul.,",
com o rneSI1lO título, para

de$tacar o l-lue .iá con��glil!l·

10/fe- . realizar o Pi'efoito 'hitorj'J·.
Fornerolli em)' seüs dois

flnQs. de' govênio oúd.e em

primeiro plana ser:1pr;� sur-

programado para (,s pri-
meiro dias de ollw1)ro cor

rente
Durante .) prhú,)iêo tri-

mestre do correni'e ane �'e

rá instalado em Ri;l cio Sul.

uma filial :la Ba�H:o ':lo Es

tado.
A in8.ugul'a;:ão _d(l ''':er;�ro

Cívico - P!·efeitetf. e re

partições pú�lic8.,� eS'Gi pra_
ticamente assegUl'<l.23, den

tro do primeiro SI,'nlE:S�l'e
ele 1965.
A locaHc�ade d:.'· li;oupavá

Cossui novo p;.·�,:li') ef:('ola1'
dotado de duas ",ua, de

�ula.
Dentro dJ!> próximos dias'

CE::-. em FI'lolis.,

(Assinatura Ilegível)

Florianópolis, 6 de Fevereiro de 1965.

Lnl"; Carlos PÍatt .,.!_. Ch.efe
14-2 ge o trinôl�1 ia: T':2.balno,

n

.,' t, 1

"._"-'.�' .�

o

CertWão dejidade OU ea)Samen'to
Atestado de vacma

Atestado de habilitação
Idade 15

Sem os referidos docurn-:entos não se fa-
.

rá matricula
._

leENTICAS, .

(na .,erfeicào)

----_ .._-

A Direção

FAZEM ANOS HOJE

menina ROSANGELA.

MARIA

Com., indizíVEl .ü':g ]'ja re

gistramos )J'l.ra �. efnn éri

de de hoje, a pásS,cgenl á.i.>
mais un1 ani.vE:!'sarjo nata-'

lido ela inte llf�,m t:� e gl'a

ciosa. mellinl.· R()�:lng81a
Maria 'VIach",r:t1,' ::lileta i"i

lhiF do nosso yre"7ado ami

go e colega dl')1 txab.ali1o ,for
.

nalista Pedfé) 2,WI�, ''vi:'<c�'la

do, I";iretoL·. �1il. p�igina l!)s
portiva dÊ'çte DLú"'l e Re

dator Chefe '�a lml)l'enSa
Oficiál do E::;(·a 'ú .

f' de &ua

eXl1l::t. ESpÔ�;," �l. l':'lari::t. tlas
Neves J\-Tello :\tI'l.;:lado.

_'\ . natalícianv. a�"i::ac1a
alun�. do C ,j,o;:;:i') C.ração
d,-� .:e�,��s, cn:-J.,� enrü raro

brilho ntismo entr').l 'Para

.a "1:." série pl.'lmana lJloti_
vo porque, est.amos ·certos.
será. muito ('um.\lr'imenta.·
,da por seu va�ti) circulo da

amizades, às quais .1 O ES
TADO" ·se ;;ts.;ocia cOm vo

tos de perene8 feliciüadeS
extensivas aos ,eu,; gBr.ito,.
res.

, ,

CondomfnlO Luiz Fernando
Incorpoj'ador I,yo Bianchini
Praça XV .de Novembro, 22 2°. andar:.. tel. 2828

'� '.

A '.lQVe do florrente n�es

de fevereiro festejou suas

hodas de pételo o distinto

casal HermÍnia. e Paulo

Pl�eis.
No recesc;o de suá famí ..

lia composta de 'I'!te filhos
. e arr0scida. de 4: netos, C')

memoraram os trinta �nos

�� ca�ados.
.

';Consorciad()s em 1925,: ,tm1

.

.'�X�.'
,

.,. "', j",.....�
..
, I" j���Jf;���g, \;%<:�;;�:

V",rlUelba, amarela. não impor,la:·é'magestade.
Perldta.. De Iodas as ftôres a mais.

Recu é planta? Flor da roseira.

Aglqocr-lhe u'ma rosa?
Er.lõo o ccndorr:inio Lui� Fernando ainda mais.

Como a rosa. "asceu de uma .planta. PeIl.eita
Todos os detalhes foram observados. Cuidadosamenie.

Espaço. Construção sobre pilo tis. Garagens independentes.
A sua escolha, fpdrtamentos .de dois, três ou cinco qun:rtos

Exclusividades Muit03.

Venha 'conhecê-lo. De pel,to. Nosso escritório está às ordens diàriamente da� 10 às 12 e

_ dqs i5 as 18 horas.

COllv,,):J,omos qgora:
Se a planta-roseira e pert;itci

.

e lhe dá a rosa rainha. a outra, perleita também, lhe dará a

':;" .

1,'

BODAS DE PEROLA

._........-.......l.ril!l.S••IIIl'tiIHift..", _",.__ .,_ .. ",,� . __ .

0:. •• propaqu.

'. I

formados, aue pensa 1-----
*"... -----'--1

.

seriamerite o seu pro- I Maria' Helena Garcia;· 1
prietário em uma pista I Ieda Silv[!, Cl.'3.udia ,e

I de dança ·nó· simpáticp II I Maria Tereza Dov«:ht,

ie acolhedor a!TIbiente. I no "Àmerican Bar" elo

1----- *** -----1· I Querência Palace, pa

I lestravam animada

I' mente com o Cronista

I Laz,'ll'o Bartolomeu, e I
1 o dr. Waldemar da Cos I

da I ta. I
!

**,. ----,1
\

Está marcada pará o próxi
mo domingo, a regata Flo

rianópolis - Balneário Ca

beçudas .

***

A senhora Rubens Pereira

Oliveira (Leny), ..
uma das

belezas, comentadas em re-
:,
cente reunião na cidàde de

..

Itajaí.

-----1
IChafarix", o restauran'

te que ontem reuniu

gente elegante d.a cida

de. Estamos sendo in-

,

De viagem marcada. para
Videira, o Governador. do

Estado senhor Celso Ra·

mos, onde participará
"Festa da Uva"

A Diretoria do. Lira Tenis

Clube, amanhã, estará rece

bendo seus associados e

convidados pam mais uma

festa: Carnavalesca.

12-2

------1
De Brasília: InstalQU- !
se em Brasília o 4.0 I
Congresso das ASSemr !.

_ bléias Legislativas Es- I
taduais, com ,'3. presen I
ça de representantes I
de todos os Estados I

1
I
I
I
I

----·-1

:r.**

brasileiros, foi aberta

em solenidgde que con

tau com a presença do

.

Presidente Castelo
Branco ..

Comemorou idade nova on-.

tem, 'a simpática loura .Le
tícia Márcia Palumbo. Em

,sua residência recebeu
.

con

vidados· para um coquitel.

�50ci(.t5�

Dentro' de 6'0 dias, a Díreção
do Hotel Royal, fàrá inau

guração de seis luxuosos e

confortáveis apartame�.tos,
situados no 6.0 andar, cem.
belíssima. paísagem. ,

\

----I
O simpático casal se- I'
nhor e senhora Alcides . I
Abreu (Sara) num!
grupo de amigos jan- I
tavam no restaurante" r
do Ql1erência Palace. I

- ·1

Procedente do Rio de Janei·

1'0; onde passaram sua lua

de mel, ,Q' não menos sim�
pático casal dr. Peter Sch

mithausem (nona).

Circulou num Dauphine
"O.K.", o Engenheiro �nón
Garcia um dos melhores

partid�s do Est�do.
•

Fez lançamento do mais
moderno oculos para 1965,
a bonita Hercília Luz, adqui
rido na "O'tica Scussel"

Também muito comentad<J.,
a elegancia da senhorà, Ge.

nésio Lins (Consuelo), "que
em recente reunião na' ci

dade de Itajaí, . usou, um

"ridengóte" em Schantung
Dior, perola, com 'botões

trabalhado' em
.

pedrarill.. no

mesmo tom.

·1 *** I
I Foi visto dirigindo um I
! belíssimo carro "verme: 1
I lho; o "blue boy" �s- 1
I ton Nascimento. I
I •• * �

o senhor Nilson ijender, no
no Querência paiace, rece

beu um grupo de amigos,
para um jantar.

EDITAL'DE 'MATRICULA
,ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA

. DR. JORGE 'LACERDA DA CAPITAL
Dias 15, 16 e 17

Horários das 9 as 12 das 14 às 17 e 'das
18,30 às 20,30

DOCUMENTOS

PROTEJA -;eU$
\OLHOS'
\&

.

,�/
t us'e Óculos •
bem ,adaptados-

atende,nos cqm p�n;,d:lo

sua rece;fO O.e G_,�.0·:)

O·'T'e cc pr·,-I Al'7;' f'" h

II 1''4.. L,). ·_'-tJ� .(_ '- ...,1/

MOíl.H\",··,ju" IA' °0"0 f, f" .', ')'�_,. _ O i\Hl)i·,.
..

�--------------------------------�

.L�CRITORIO DE ADVOCACiA
ABELARDO H. BLUMENllERG 'e PERS

A. HAHN.
Solicitadores

Rua Conselheiro l\lafra 48' - Sala 2

AÇÕES: CIVElS TRABALH1STAS,. CO'
MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL
Lei no. 4494 "INQUILINATO" 'CON..

SULTAS DIARIAMENTE DAS 14,.30 As

17 hs.

S9;) Bp.nto B",;.,..1, no mnni

cílP-' de Nov.:; 'J�nez::t, 0:1-

de Pl1tão OCl.\p ,V"2, .) lugar
de '1".ódesto Dro[e.,é:(i:' pr)_ �--..,._ ...,.._.... _

l1lRI"P' ,res�:)i ,:'1".1, )), an:lS

sub�'cquentJ?� 8:'1.1' ,(.';rciUl:la

.r.i '3,eo do ��Grt;f-, Higuaçu

Tj'JUt8S e clCD�i!.s n()van�en1'e

t::::�. C<clun�I.-\, OL1:h-; 1 c2.sal

d(-"<X:-::':'l largo CL�l�tl·lf) rle ';1'.

mi-,;:",des.
Nnstes trillt'l ·aN.. ;) o Che

fc ie famili? oeÜpo'.l (!JS

mali> v31'iadl):'; post0 na. v;

ela pLlblica: :->,�)fessor pri-
nu':lO, direto!" de grupo,

inspet.or escola�,' vereador
e' prrfeito de Crictuma, fer

roviário; assesso:: da Secre
tal'ià da Agrwultufa e de

putado estadual por dU3&
legisJaturas Fue!:Õ8i que
não 1.otilizou taetn IjIam si

e sua tamtlia mas, �pa
ções qut o DeIP,tq,t!o Paulo

Preis dedicou, aDtes, e s.ô
_

bre tudo, às \lat'la.s comuni
dades às qu!rts teve oportu
llidade de se!vit

. Representado, no Legis
lat!vo Estadual, a região
ca'rbonífera tf.:m nele o sul
do estado um ardoroso e

("mtÍnio defem' ," E CO!] La

o Partido SD.,:al Democrá
tiec um de se '$ esteios e

':'.ai1 legítimf':l valore:;, t" r::.

�c p!:'!a retidão de seu c )J1
�!� ::-tr,mento peswal e poU,,:
f/i',), como p'!lf, combativi
':<lC'e e. def�õ'a jnLran';;;;·�I]
t,<) €i contínua Jo.,. ideals e

da& ,convicGi).::;; que faze!.:
de' <:cu partido a pedra �,f1

gu�s: da al'l,'ia, vaci!aot�
de;'?;;(;cracia brasileira .

flO distint.o ca:,Rr .il1t:�lar
S}J nossas .,inc8t'<1<' felid_
tações emh<51'a com atra,sp .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COM EUCLIDES PINHEIRO

local: PISTA ASFÁlTI(A DA, PRAINHA
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\
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-

"

duas 'rodas

. Promocão de
• MEYER S.A.

\ .

"

,",'

.1:

E
. , , SIMCA DO BRASIL

./

.
.

De' Imbituba
l\l �nllc-l Martins realizft:: t':l seus :;a.(,c ')

grito ue carnaval de ··1l)1;J.
O Conjll'.1';(l "Ritlmi"t al' de

Imbituo[j,', estar(l, c;)l:nwn
do a :l.'l,·.'td:� il:,);!:�s,:a,
que' SIO ':l,"[r,c:,l;'t ,>,�:: bas'

GRITO DE Ci\RNAVAL

No 'prõxim:> dia n, I) !!1')
bituba At.ltSt.(� ) ::;1\11:

.

!:a:a'

'CONCURSO POSTALlSTA
Nôvo ordenado: Cr$. ·2ro.ooo�00 - A

POSTILAS de acôrqo. com o nôvo programa
.

Livraria Record Ltda. rua 'Felipe
Schmidt, 14 -:- Fpolis..

Exames -:-:-:- junho de' 1965
Atende pelo serviço de Reembolso Pos

taI - Preço CrS 9.000.00

Instituto de Aposentadoria e Pensões
.dos Ferroviários e Empregados em

Servicos Públicos
DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

SALA'RIO·EDUCAÇÃO

.tante al';�e ,

VTLA �;(�-;VA'
.

ATLETICO.
CLUB

A L?rL�j()r!�'tI .�()(' r!(d��r![)
do "Vil:>. �j"ya. A C" llU'!

Poíícla, ocaSlao €'1:::1 q;'!e,

grangeou sólidas amizu'des
por sua correta e eX('m

pIar atua'ção '\ :rente da

quela repartição, T�mente

Yirt>lij;e residf:! atuab':erJte
t'''''J ,a.' o do Sul.

gurará LO ;·L'.:·e,te hf-s as ENLACE· MATRIMONIAL
refornLls' PI'-l �U3: :;€,,1(' ';;1-

cial, OH,' '�'"r.{l'_l. :l.1i:nndo No prÓximo dia 13, con-'
baile C'.l.,:�,�,:, 0.;'20, a�s seus trairão. matrimônio . ner.ta
assochvJo" .e !la:;itn�!-- 'Tfl11·. cidade a Srta. Maria J'il'ca'
sido in�'l�;s2:7i' [ o ! r:: I)?t P o

de seus dirf'tercs na r":: o

delaçno �h' �ecle, 'esp<,:i-al_
mente' " .

i :.sa:i1c· tl'ab,altw
do se:l r�ep:, ;:€'li:,' sr, Ma·
lloel Mi'-4'. �j F' .ln,

Est'),Ve en� visita a seus

familian,: 'nest3, 'tlcbtle a

ilustre :CrJ._ Leda C'o: � in,

filha, d,) Engenheiro Dr.

Ernani Hitel':.cour� C(.t;-l::

Filho e 0X.'1" espi,sa �ra

Carmi�::'. C::Jti'!l:. "C 1111ila

de Im!):', ;t>a' c:eseiac 112

bôas vir '.h; (' fi,l!Z ;"I:1'a.

nericia. r.�?_ "CiU;}C;6 elas j'nd

Guimarã0s com n jovem
Augusto da SilV'l. Maria
Juca é filha do Ijistinto 'ca
sal Sr, Bernardo (lná> Gui
marães. Augusto, natural
do R!.o de Ja,neiro, :1tleta"

profissional, defendendo' a
tualmente as ccres do Na
ci.on3i A. C, oe CapivHri.

ôtitías da'
CONTTIA PRORROGAÇAO
DE; PRA1(,
PRESCRT.CI'J;o;:\ L

BONN OR.BE-Pl�ESS
Em r:'r�(::!' f�

.
entrevista

:.. n .c vímento, uma UH

+esta rnstítuícáo c:'� l' tt' 0_

0<." . qO
.

oolabor.v.orvs. fu.>

(h'�Jo pelo Go,,�rr;,;) l;··:(i'. r:i!
.c;n ,! G2 com c cajutal de
-:o H i!hFes de marcos eleve

coneedtda ,;-t''l Sueddeuts ... r>, (��-(;mpenha.r 1<111. 'r".
cher R.n,:u[lItlk'· 1'i.'!CCi'nu porra: h pape, junt: �;�

O míníst-o a.en.â: da,.Justl .. l.<lsses produto-a- alerrà
ca, dr B·'ilbe .. St.�S. ('[\flc:i- A L: t:lidade di':t:;ta rSocic�
deracóea cnntra a prr 'Por- �3,lc e" prover ''l_ ,"'(,l1C,:,lJa

rogr-',ção do prazo nr.es -rcío -! f J':.rl ·:los necessa :"1.0. ,(

nal, do Cl'J."\i.<j c,,"'ett'l,'s 'n:-�;.J�, para ap""c\,:'lO J1\'S

na épq�{l. n!r:i.ista. h�;�() nl7li�E's em desen :(.. vuner. i ('

querem:::<, rüsse, L!(1.� �e!'\i- ft��:i"'0::; de crei i. !;, .JI' I.�·

ar do d:.re't::l Vig;:.:i:t� «"1 ;i" r t cs da rec�'!t(t :.::tJ'tl :,-
para a "sqt·r·�;;.l ::t�!!l para (.,1.'> ::.forrru:' declarou '1

a dlrei+a . velL� ,·J!zC?r·. r.aG. '.!'r'."1' da 80C.i,,:I.('·I\:. 'lY,

gir o e,',,� "o .�h ·Iei r.;'ô:il�1·!' fl·c; e -er levanvi :I� :1,)�' .1'

O �df';)',,,,!,\ :�r,'rr�l' (;S ":;ril· . ·.C • .' tas da ,R-.";l:)):'''.' F. f', ...
'

." ....

zo de rrresr,rlc;i:, (1(>. trus I'rl deral cu dos t't' ",' ::; IJ' j_
ornes. 'POdr-';,(:';i'lCh1�f!·: .. :�'·�<5·��.i "',,'{ '>ril"" des';"il1"'Il\·'��;;'t1to.
suíta.í,«: ,: �!( agrntl:i.v.I\i�" "];.':·a" i-f9porçãQ', "U;)l par«

caso Pt��.� ); ..�:t :h·c��;�{(h:r.�1··,í_� .�'-n:�.�·rn:t-f? c_onsirÍ�r':Lj�;, péh'l
declaro), r-"n. hlptll'("Se- .:t., ,-',

',::;y; !�e, .ern .(' :_;;';}Xl.t'.t .

',r

virem ·t:.�:;'nS ... ;;:n,in ,�js :::\0,' 'f) 11.' c utras ini';;�", <c �::<.� "

.i .,..
zisbs:.\ ,t:;;.,:1pal.�,J>'. ',a,�[;(, r (:r.·;,rrcs, corno J,1, ,C<,"

cta .ins�í;.il: .:r:' o:· ;" n�··".7(!-r·) ,t:Ü!r., i:,t·eressfl ", ,,\, ..
,

'l·)'.r·s

çãO-de'��h�.""'�· ;�ériLa 'i:;')l,fl",:"alv8s�lt .;'" , LI PC". Justino COl'stjens
ma CU!I)';'; :;;IJ',i+ ·"!�S .."LJC-< L;htu:C"�"'l' phva;!.�:;-"·!,.) .'y-

._''_._'_'_:
'-'__� _

mães. � sétbi; 'Jrfént.::- '';'11 . pre�n<iIP.imt�, �,' >_.:, .1" 'a '. "
'/

'VE·�\�Vt"'.·�,\.E·<lemon."'�41,1.<:"!:tt.',-;'" '>.,:,� .t):1!,i'�<rf\-ção.'·da S:).(',�,d�ilE' ,.lI ..,

mento'>b8:·11. 'pritt(:c' ln! Pi, (�:. .
�'i'�\,'" logo' q'j"...... ,. I :, "

..
" "

.... ,

se em 'ap,:{,t:,'a, Rev-,i):r�iI. '·v'l1,tidü. â.O$' de cus' ,r·,:I'oi

Federa� :,Aj .•��.n.�-1.��· l��) .c··(,lh�.90,-
.

� lL� .. t;e que �'.�).� .

C!lri.1a'
ciIT):ent(', d€-;;t:€i' Qri:;ü's, plJssa sér' a'pu'cafo �m ;;\,-

". '." irivestíment,:r:.

queremos Bem' dar u ,r.. rra
.

Ço fin::;,l 110<: cr;!�:r�;> so.run
rio r..:; Ci'i:l1 Í1C'�'"S, .1,:' P.r<�s"S,
nem tftiJ��'i�l:i�;.i f1l7Ft if��;'\�

Derrapagens Conlro:ladas, Acrobacias,. Show sô'bre
,

,'j))ira, L,:,s em· �(liCJ[.,tivos ,I"

�:l;'[e
.

médio55, sendo ,":e
__ , i;',' .ta111bém; 'que o pr· ..

BONN ..:ê_"ÔH:BE-PE.ESS , _: chinelo emoregos e .1;m:1.1n

d·a'Es,m.,�
.

.,
.. ,:.,'(;"·�,�.'·'o����,,t,t<:'\':�'·�'··�.<l�.'.:'r'á,·,n!,l�'-::.: gêl1'cias' p l'r.:J 'l1:i n::t: ('5 ,o:'
,::". o

.'

".�" "- ,e.mp:·!:,·'t<,; �iilll.::rs inte-
hard f-._,. ,')" rÉ,pr';:s€,ptantJ's' res:n.:.)� tr:':·.t:!:;\>ll c,t"a

do p8.rtl:1r.s ,til. (;o�'.'i;�o: ,�. Vez '1,' ':, pliv;:unrnl;e' cm

vernalõ�.�lt;.:l, (�!(,�01d('>u:-ii;> ccn'<l!lç' :J) C�I1: E'xp",·ta �)

em ài)l1.iT- U\r a j(\t.:'l.�5 • '.ôr- res a.Iemães, 'que . pela sua

.
çamen::;�::-i t '. _l..'úa a:d8fC'�a prática podem fornece\" (,

em 77.0 IT".15'� ';.:2 ,m,tl'!?ns necéssário "know-how". A

para0 ar:.,) tl'lh"." .enl fe'-, té o'pr�l>ente,moml:'nto, aJA, TEL: 23-9349lação à. ", verba c..riginaL·' Sociedací� Já -api-oi:ou dez

empreeridimentos com uma

apli�açf\o de' capital da 01'
. NABARA .

dem, de 11,5' milhoE'.' de.

DIMINI.:rç:..') '(1:.4,0.
'?ERBAS r l\ín,'.A
IlEFES:�

,',
,'.. :_

Exrc:,slGAt:) ;EURnImtA'
."IMAGF.:'.d l'�" PALCO"

"

, -

"','.. .'

B}".D·<];·'�-BA.riE�· ...,. � �Sob
"

o tí�úlo i�Í�a.�eÍn. e Pâleb;'
foi iIlauglfr�(:16 cgte' fim 'de
semana e1l,l. llaqen...Bade.l
mpa lit�osjc�o sôbre traj�s

. teat1!f;;: contando com, a

eolabornç5,o '

.
.4�. • •

.

'-!-- .n:m.,\e,,:,cs
JJaisi� �e.... rope�lil '.' o . J9.
p5.o. 'l�l;')sta\ úxposit;ão', . S.�0
apnset.l.ados mais de 40.'
mor:l�l.)s de 'vest.lmeli-tas �!;i
.liZi'l..:l0S: nestes ''-úJtim�s .cin
co anos:

�'i(l·l}!'·.f.t a mesut ,( ''''/,.'

t:::I:-ia, s+é um ::)11do do
; :,,�, giobal dr- um y'·lic·':.

. ,\ ,1.'nto qu,= ,:,

Eur.E:, .sãD 2, Fovad;..s
'

marcos.'
Elmbora' \1:10 dGV3.D.\

cri!l.do� 'qua�"qlíel: Gb!�ps pa'
ra êstes fin[l.nci<ln�en t!),�, 8.

maioria rlos projet.)" apro-
.·v?dos '10cr;,!jzam .. ,,;�. �1:!

.

Afl'i

Nada. de
REB:TES'

INAUGURADO
DOS DIREITOS
Hl:MANoS"

Ext:l\ em I se\' ,carro
.

".

Lon�
.

de �reics COLADAS
::r

_ ")�N'O - 60°1.; mais .no apLlveita
. :.:

'rn�nto dá.o L",nas.

Serão reaUnti.a',' 'coro',
t 5nrti'lé éin Ftn.n. f,�� t fH
li.(l r<óím; MÜ:':'I.1;liJi,ei .Éfll,·
.,. ·a· ...r

.

,-

l'..I::; L .J:
\ � ,/'... ..

') -,[ :CEI:ADÉ A GE'!:� l;lIH

--�------.-------------------�------�--

J�O:"i'� O�r-1��·.�'!{F.2�:
A E; (,f(lade :u \ 1. ,de De-

as".

I DEPUTADO ALVARO

CATÁO

\

Deverá permanecer até
fins de C()rrellte ;nê�, em

::'U'1 luxuosa rnans�,C' ne�t.:l

(l'1o.ta·e 'o Dêp:.l�r.i;;) ''Pc:le'
ral, Engenheiro Dr. Alvaro

J. B. Catão, Diretor ctn Cia

Docas de Imbituma. O ilus

tre parlament':l', se fa,z a

companhar de sua exma,

espõsa
.

e filhos.'

Esteve em visit.a a lS 8-

migos nesta cidade, o Te

nente Manoel 'Vicente P'f

reIra, que por longos ayos

10.12·2 foi titula�. da Delegada, de
,

� _,

{.. _,;..;--,-�',-;

L,UEBECK Foi f, ifÍne
men/;e : inauguri\G') 'n�ste
fim de�. sema.nà �m Luebe-. Rua.' Sari.t:os Saraiv<1
ck, o ,"Ano. dGS Direitós"-Eu. ,'ESTREITO
man()s'�, p.rofl1tlvi�b pela' .Ás'
so'cncüo; Fedf'r:al de Refu-'

'-
, l

. 6Iadt::'3 i" Expu!sljS. :·P.H:" :.:11_
,-'-----.------r----------_.._---,,.-..�

.;;j�',� ..{. dêste .:;i.·{i.r, .!evCro'io
'e.: promovidas vihJn,i, rur
;\�.·�.···r_'i!.s . comp'·rl')�àn't,., I')
..0:1 ato '40 re��"r.('::��:� �

do� .

:\.'�\: 3t�E.

Centrais Eletricas de Sta. Catarina S/A
"

C E L E S C'�
('

Assembléia Geral Extraorclinárb

ORDEM DO DIA:'

1. - Eleição de Diretores; . , .

2. - Outros assuntos de. interêsse da Sociedade.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 1965
\

(ass.) CENTRAIS ELETRICAS DE 'SAN�A CATARINA S.A
"CELESC�'

.

!�;:�••!..TúÍio H. Zadl'ozny - Presidente

Hermelino Largura � D, Comercial

Wilmar Dallanllol - D. Financeiro

CASA DOS FRE:J:

I

Alemanha

O Delegado do I.A.P:F.E.S.P. no Estado de Santa C'1'
tarina, comunica que a contribuição relativa ao Salário·

Educação; instituído pela Lei n.o 4440, de .27-l(H 964, obe·
decerá às seguintes normàs:

.

a) - DA .OBRIGATORIEbADE - As emprêsas vincu
ladas ,l10 IAPFESP estão, indistintamente, ilujeitas ao pa·
gamento do Salário Educação, ressalvada a isenção fome·
rida pela administração' estadual de ensino;

'b) - DA tNCIDÊt,:WIA - A contribuiçã'J será de 2%
sobre o salário mínimo ,mensal de adulto, Jocal, mtiltipli
c,lldo pelo número de empreg�dos .qualquer que seja a ida

de, estado civil ou número de filhos,a forma de admis·
são, o regime de trabalho, 'a modalidade d3 remuneraçã.o
e o valor do salário corresponden�e;

c) - DO INIOIO e FORMA DO RECOLHIMENEO -

A contribuição é devida' a partir do mês de dezembro, com
, b'lse no número de empregados registrados nesse mês, e
recolhida rio mês de janeiro de 1965, juntamente com as

contribuições normais devidas ao IAPFESP, constando
da mesma gula- q,e recolhimento no espaço destinado a TENENTE VICE!'i"'l'E

contripuições' de Terçeiros.
.

PEREIR'A

Observação: Nenhum valor relativo às contribuições
Previdenciárias, será ,receb,ido sem que 0'1 guia de recolhi
mento figurem as quotas. referente ,q. Salário-Educação
ou néla conste a declaração competente de isenção.

PEDRO ROSA Delegado Estadual

.

Ficam convidados os acionistas, da Centrais' Elétricas
de Santa Cat.arina S. A. - CELESC -, pata se teurureIrt
em Assembléia Geral Extraordinária, ruL sede sociàl. à rua
Frei Caneca, n.o 152, nesta cidade de �oriàn6poUS, nê dia

/ 24 de fevereiro de 1965, às' 9,00 horas, e clelibe-raretn sôb:re a

seguinte .

'

indo a necessidade de (1Í":'� cá. por razões de rC'1'l.(l!llia
sas do país onde f�ll feita ,políti'ca de um reduzida nú
a aplicacao. mero na .\p1e1'ic) do Sul.
A fUll de

1961' BARREiROS
Festa de N'ossa

1965.
Senhora de Lourdes

40 ANIYERSÁRIO DA PARÓQUIA
Dia 11 - 12 - 13 de fevereiro'

TRIDUO COM MISSA ÀS 19 HORAS
, .

, DOMINGO - 14 dp Fevereiro - DIA
DA FESTA

às 7;30 h.: Missá com Comunhão Geral
'

..

às 9,30 h.: Missa Solene
às 16 h.: .Procisão de Nossa Senhora

. àsL? 11.: Missa Vespertina
No-sábado .día 13\e domingo, dia 14

haverá .• 'BARRAQUINHAS .com música,
prendas, 'b,ingo) cllluTasco; etc.

'Nossa' Senhora de Lpurdes abençôo a

todos que, ,tróuxerem uma' prenda,
Visto: O VIGÁRIO·

'. 1 �ala: de .jantar com lU�sa eJástica de
2 lU,. 6 cadeiras e 1 buHet com espelho.

1 plano' Essenfolder.
1 P,enteadeira. Prêços. razoáveis.
Tratar à rua Anita Garibaldi, n. 47 ou

pelo fone 2922.
r

• __ ,.. __ • � __ .L_.__��_ � •. _

TRATOR, INTERNACIONAL MOD. 'fD-G
,

1 .

COM LAMINA .. 'IRATAR COM O SR. HE·

LIO AV. RIO BRANCO 43 -. SOBRE-LG�

ESTAl)O DA GiL�-

•

spr

AUJOM,OVEIS
0JJ

453

':Sistéma de Fundo Comum
'aq�lisição de automóveis e camionetas Va1-

� t- ,

aquisiçoã de automóveis e Gaminonetas Vol-
kswagem 'pdo sistema de �undo comum, que
estão abertas' as inscrições para a primeir2
série. Maiores ei�larecimentbs os interessa
dos poderão 'opte,i: 110'escl�ltório de nos,sa Ma
triz à �Ué\ CeI. 'Pedr.o Demoro, 1466, no Ef

� treito, no, 'hor�i'io comerciaL,'
'

. C. RAMOS: S/A:· COMÉRCIO, E,AGÊNCI
;'. .:,

'

R-�ve�dedofes' Autorizados
.. ",' </�.'" '. ;f,'-�_U�'�n:ii���'i)(�;."i /, •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I: ': ' RELATÓltIO DA mUETORIA

1Senhores Acionis�ai?: iníciO de suas atividades, enquanto que no,

'r t· f
-

d b
"." ac·.ÍÍo$' '2de1"60196b'�lli7:gistdrou ven�a� na ordem dt� '."emas a sa}s açao e su meter a a-

.

'
r .�

.

1 oes e cruzerres e uma par 1-

precíação de Vs. Ss.' o Balanço Geral, De-. cípaçâo- de '42010 do'.movimento de. seis 80-

\. monstração da Conta Lucros, e Perdas e cíedades
. que' então operavam.'

.• Parec�r do Conselho Fiscal, referentes ao' 'A. taxa de custá de. fínancíamento e

exercício social encerrado em 31 de dezem- renda.das-Ietras sofreram diversas altera-
bro de 1964. ções durante ° exercício, acompanhando a

Cumpro-nos prestar 'alguns ,esçll:\reci.· 'conjuntura financeira, a-.qual evoluiu condi:'
meatos sóbre o desenvolvimento dos ne- ci��1!:ida sempre pelo regime de íntlação cu-

góe.los· da Companhia' durante o �'fXeJ;cíci0 j' mulativa, n0S. primeiros jneses. do. .exercí
fiú,do.

.
.

I' cio;'e inflação corretiva no segunda -semes-

O mercado ele Varares no prímeíro trí-. t .tre, E' cie se esperar que estas taxas com a

mestre do exercício ficou sensivelmente' I' consecuÇão da estabilidade monetári<:1,
j.rejudícado pelas sucessivas crises políti- meta fu:ndamental do -nôvo 'Govêrno

.

no
cus que atingiram () país! as quais tiveram ,. campo econômico ...:. venham a cair gradual
o efeito de minar a confiança do público in":1 mente, P0tS elas' pelá sua elasticidade sem.
vostidor, emprestando,

.

cm' consequêncía,'
...1 pre foram, mais do, que outras taxas do

urna grande instabiU�ade ao mercado de mercado fínanceíro, um efeito Ida inflação.
valores, A. partir de maio porém, .restàbele- I' Em assembléías�er,llis realizadas em 14
cída a confiança', pelo nóvoGovêrno, reagiu do' outubro e 31 de dezembro QO 1964, alte-
apreclàvelmente o mercado, tendo as ope- ramoso capital da Companhia para .500 mi-

racões da Companliíà v�ltado ao'. ritmo an-" Ihões de cruzeiros,' os quais somados às 1'0-

teríor, em quo é. característica sempre foi servas, fundos de previsão e lUCI'OS não dis-
uma acentuada e constante.' progressão. A tribuidos a'tingem a expressiva cifra de Cr$.
despeito da falta de estabilidade no ilúció 847.848-.900 (oitocentos e qua;enta e sete mi·
do período o .mercado dE)'Letras de C'âmbio ll�ões, oitooentc;s e qua.qmta e oito mil e

no Rio GT!1ude do Sul, .durante o ano' de novecentas cruzeiros), q1.(e é SCrJ.1 dúvida ,'11·,
1[)í)4, apr�sentou 'um deseil_volvimento

.

ex· l,·. gUÍl1a, um .dos fatores da segurançà abso·
trl1ordinário. Conforme dados fotn�cidos luta 'oferecida às Letras d� Câ.l1).bio CRE·
p�la Bôlsa de VaJores 'do Estado,.el!l: 1964 FISU,L. E� bom verdade .que lJara atingir
réninn negpciadas' Letras, ãé Câmbio no va� êsse �ontantê de capital que se elevou de
101' de Cr$ 21,651 bilhões 'de crUzeiros, con-' '20 milhões em 1961 para, 500

.

milhões em

tra CrS ,5,lE16 .llilhões de' cruzêiros 'em' 1963. 1964, vçirÍ(ls vêzes tivemos que recairei- aos

C01110 se verifica, o inC1;ementb· dos neg9� nossos acionistas que prontamente atende-
dos com Letras de Cãmbio tió Rio Gra�d� ram nossas solicitações, ensejando ass'm

.

do Sul atingiu 319%. :F:a.ze�ós 'êste registro que o cápital social da Companhia acom·
com a s!3.tisfacão, de ter coritribtildo decisi· pa:nhasse o desenvolvimento dos negócios
vanlente para'que fossem atingidos tail'j ie- soCiais, gU'lrdando sempre. uma relação té,-
sultados. Com efei'to, á .cREFI�UL negociou; cüic.a aconselhável 1 entre os cúpitals' pró
em 1964 Cr� ,7,741 bilhões de c�eiros em priqs e os recUI�sos a111e'0<;, cáptados do pú·
Letras de Câmpi9, o .q\,Je represent:il. 35,76% bUco através das Letras ,de Cámbi'J tREFI·
do movimento efetuado Por 10 Cotnpanbias SUL.

do gên�ro qu�,operam'ho- E'sta�o, ma�ten. I .

Durante o ano' (!]:e HV;{ tivemos'a �at's
do a liderança ,apsolutá que detem desde.o " fação de ver: incluido o nome da CREFI·
.'

.

,-

BALANÇO GERM.; :ÊNCÉliRADO ElVl 31 PE DEZEMBUO DE' 1964
,

,...
, ,I,__)

.'Y'T I YO"

. I

'I

SUL cutre as 10 prímeiras sociedades de

crédito fi)' rínancíamento do país, classifica
ção feita pelo capital e 'volume de negócios

'

,

.
. (I'

-

realizados, sendo interessante assinalar que
3 empresas pertencem ao eixo Rio·São Pau- .

lo, uma do Ést'ldb, 4é Minas �r.ais e a nos
sé. representa o. '�io Grande do Sul. ,

O desenvolvimento' dos negóeios da
Cornpanhía nas. praças do RiS>. de Janeiro
o São Paulo; determinaram a abertura de

,
FILIAIS naquelas cfdades; devendo' 'estar
funcionando plenamente ainda,' êste mês a
de São Paulô.« em meados' de 'fevereiro a

do. Rio, do Ja;1ei�o, .

Os resultados do exercício foram satís
ratoríos .' conforme se verifica ele dérno..s- ,

tração da conta de Lucre S je Perdas. Desta
carnes da lucrq apurado a parcela de� 194.3

milhões para a amp [íação do Fundo ele Pre

visão, que "atúige agora 215 milhões. Forrnc
mos ,':l. reserva legal e reserva também para
o Impõsto qe Rend" do 'e erctcío de 1935 e

sug(li·imcs. à Assembléia Gec'u1 Ordinária,
que irá "apreciar as contas do exercício que
distribua um· dividendO de 6% "prórata·
temporis", 'corres�ondente' ao, 2.0 seme3tre
elo eX,ercicio, .t�ansferindo para' as, contas
de, reserv'as o s,).ldci ainda e· btente.

.

AproveitaJ,Uos a' O}:ottuni.dade para [l.'

gw.decer a eficiento colaboração recebida
.

dos fundomkrios ela Companhia. Nossos
..( � .

melhores q,gradecimentcs também ,,"os in·
vestidotes das Letras de CâÍübio CR,ÉFISUL
quo nos honraram .com suá." confiança, às

emprêsàs nossas Ünanciadris,. aos Cqrret>
res OIidais ela BOba de V'üores o Agentes
AutorL:arlos, e, a· todos aqu'Jc:s· que dire a

ati .il1clire:amente c::mtribuircm para os re

:3uJtÚlo:;
.

cbt�dQs.
.

Forto Alogre, 18. de janeiro cl.� 19':;5.'

'.�RON BIR})1I\NN

HENRIQUE ,SlROTSKY
ASSIS LITVIN

",.j .
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Em Moe,das Correntes . � .

Em Depósito em Bancos' .

Em Outras Espécies i ••..

Em Depósito à Ordem' da SUl\�OC

.. ') ',;_..,,' /.

12.150.000,
,

.

190.590.644
(;ap'ital ., , , . : '

, � ..

Allmento do Capital ......

\ "; .

'.

FUndo de Reserva Legal .' .

.

O "
' ,

. ,.u"ras Res(=ryas., ,':, '.

F�:.nd\) do F'revisãó '
.

'

, : � " .
. \

"p:mviMtO }J/lmpôsto de HgncTa .':"... .'
Saldo, Ü Disposi'�ão da Assembleia

3000.000.000.
. 200.000.000,

, 21.653.806

24.115.105 i
215.000.0QQ .l"

.

,; .; tl'�.t::664.24& . �,

Iii.ooo.aoo'
.

, 87.031.006 305.771.644

REALJ;ZÁVEL t _

Devedores p/Respons�bilidade Cam-.
bía1 '

'.' : .. �. :
'

.

Duplicatas Descontaçlas , , .....

Lotras do Banco do Bràsil S/A. ,
.

C'apita'!' a Realizar � ,' , . , .. -. .

•
I Títulos Patrimoniais .

Empl"éstimos Compulsórios Federais ..

Depósitos ,<t Disp. da Sudel1e .

Devedores Diversos', , ..... , '.\ , ..

,

i 75.415.818 847.848.969

,

I
"

EXIGIVEL A' CURTO PRAZO
�

Q.70i.0�7.812
• 520;Q98.532
190,432.729
85:000.000
3.000.000
2.790.300
2.555.593
2.043.800

Titulos C�t.1nbiaiS .. , .... , . ' '.
��.

, .

" ,.�,
, Gm tificações a Distribuir " .

Credores Diversos

7:507.018.326
PENDENTE

Reeeit<:1 Diferida
JMOml..IZAno·

Móveis, Utensílios e Instalações A. , •

Correção Monetária , , .

Imóveis de Uso Próprio J .••.•.•

31.373.503 COllIPENS1\DO
2.767.3-;-2

51.692.478 '

. 6.749.375.ÓOO
6.500.000

33.84,3.896.
. ,

6.790.218.896 .

, .
• ó • • • • • • • • • • • •

�
• .. • •

' 262.332.131

Menos:
Doprec:'ações

:'

83.833.353
3.742.931

Depositantes de Valores e:11 Garantia,
Cont.ratos Garantidos por Fiariça·;e por'
Pell.hor Mercantil e, Títu�os em', Co!-
b!:ança , .. , , , .

Titules Endossados.. . .

'82.090.422 "
,

PE�nENTE

Despesas a Aproprier
Mi'lterial de E1\pecrente

Contratos de Crédito
..••••• , •.•• ,. I

1.400.00,
4.169.104' .

Tlti.tlcs e Valores MobiliárIos em CM_'
teira, Valores ,s�gurados e Cau�ões

_
dlil. D��etoria .. , . , : , , .,. , .; ..

\

214.872.600 16.808.386.352
. r

5.569.104

. COMPENSADO,
Valores em Garantia, Gar::mtias por,
flan��a e' pcr Fenhor ]\,;e1'can;;11 e '13 I).'

.

GOS c/Cobrança' , ,

: ,:
.. :.

Responsáveis pnr Endosse.';

Contratos U3 Absrtul'a de Crédito
Letras e O.n·igações a R2�'e])e:;, C ,n:t"'á
tos. de ,Seguro e ú; ,es CleciJnád s ,

.

�
,

-, 8:49Ui10,782
491.912.9'70

:7..609.9ôO.000.

�n4.872.üOO 16\80.8.336.352
------ ---------

24.703.S3G.34.G

f'orto Aí'e;re, ;} de ianei�o de 1965

,'\'P.(W RHUfANN
HENRIQUE SIROTSl\Y
ASSIS LlTVIN

IJi.I'ei.v r.cs

n'EBITo

S,491.d40.7ü2
\ 491.9!2:970·
7.609.960.000

'.

./

j.

Custo, Ad;nt:J.isi.l',:..J.tivo, OIJel'::'.c e,hD). o 1I1�IL�
Ls , .

Fundo de 'Reserva Le:,;al. . .. , , '.' , . . . i .

Fl1.nclo de Previsão. . '. . . .. . ,
"

.,' .

G t·,..
-

.

D' t 'b' . ,

.•1'a 'l"lCaçoes a IS 1'1 UIr .. f ...... '. ' l . . . .. ."

Provisão para I'l11pôsto de Renda . , . . . . . . . ..... , .

Saldo à Disposição ela Asseín�)léiá ..... , ..... , .

'j -"', - ..•

-:
..

':
.....

_._-...) . ',' !
.

"

,_l0 EXerf!lCIO Antenor '", ':. :.' ,

476.335.837 I Meno.s: .

.

.

.

; 'I '� :'
13.8!111·9'35' Tl'(tIlsfel'ido p/Fundo. de Réserva'Gera.l L ,.,4l.912.882

. 215.ÕOO.00o
.

r lYyiC��nd?� n.o 2 Pago a�s ACÍonistG:s, . r·�, ,,", :10.6,72..(j69
'6,500,000·

I Gl"ltlncaçao paga aos Dl.retor�s 1. .

.

3 ..396.000
i t66J.:l�J '"Í
'. l;

7'1,41" 318 �(::sult3do· elas Qperagõas Sociais ,.

";{1nndó de PrevisáQ - Reversão "'. /.,. ;1, "
Tn iJosto ele Ren<:l,a - Reversão "

, .. ;. j:'

800.tw,.a,50
,

Porto Álegre, 5 de j� neir J d�. 1935
--� •.

�.-:-.-

A1WNN llIRMANN
HPNRHlUE SÍROTSKY::_;.J. � _

ASSIS LITV�N
DIretores'

,

DO éONS�LHO' 'I<'ISCAt

,
,

•

Fl()riai:�ópolis,

.' ,

I' "

' .. !

1 ;; :1 -';

,

-_._. :,t�aro Bartolomeu
.

. �.. �
,

. ,I

,I ANA -, MARIA DlA. 2'3'VÂI APAGAR 15
.

/V�LINHAS ,-:- "'ltEI 'DÁ, NOITE';,
.

NO

B.f\IL� MVNICIPAL' DE FPOLIS 65

FLORIANÓP:OLIS: em preparativos
para o' Carnaval de���965 'uma· das promoções

. já' considerada tradicio.naaÍ é o .Baile.Munici-;
pal, que o deste ano será o· quarto promovi
do' por=esta -Coluna, Promoção que visa dis
h;::rtar Q interesse dos turistas e visitantes;· l'lJ

. f

levando para os grande progresso e ativida-
des da nossa Capital, que está muito "ver
de" em matéria dê turisfno.

"'_�"""'III'I'��""'�·J"''''''''''''·''''''�:!.'- ·='�lI!...""��"'·""-· , ...... �./ .�!",,�I�""",

o PREFEITO Vi.elJ:a da >

Rosa. "iR1)l dinamiziw.eL). as
obras na Prel"31türa j\íLmi_
Cipa..L Os .calçan1ent03 de
i'liV21'SaS ruas ',la r;::lade,
foi bem ,rec21�ld:\. p8�,1. s6-

• dedade nOl;ianOl1()Hta�a\

, .

NILVO EDISON BEI{WIG
Gerente

.
, "

PJlEli>RO M. F. DA SILVA
" 1·' ,

,
. i �

,

'ContadQr Reg; CRCRS - 97.95

" 1,.., f •

.

DE),l()NSTf\.AÇAO DA CO;\T,} LUCROS & PEIlDAS DO EXEuOtClO FINDO EM·' �1' DE' DEZEMBRO DE 1�64
'-

.. �- .'.� _�i:;
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- O BALE; M\inicip�l,' ã,e
Flor,a�'lópolis '65 ::_. "sta

'pl'OgTD1;'18"do dia 26 - :
..)cx_

ta- feJ.l':J. ele -carna val' no

('lute Dl�;::e ele Agõsto

qU!U1
.

o S'::rá escoU...

·.Raipha Jo Cari1ayaJ de'

1955 e çl3;;'sificação ('las'
faritas'as de luxo, orlg:::li'J:>
lidade e conj�nto. .'

'" '

IVAN VARD-É, de Gurit,i
.

ba, . venl daquela ci'd !de,
·com a FantasIa' "O R�i ctn.

Nc1.te". Dara o Bailo." 1\�1l

niciPaÍ de F19rian6poIi ,. ..
�

.... \
't

"I,

CONVIDANDO para

I
í
I

t
I

I

I

O JORNALISTA . Manoel.
do� 'Reis Ma�jó;· .do Est;�fl0
de São Paulo foi�co,1VtQn::lo

.

peio-, colunista pará púlt;c'i
par e'a- Comissão Jq.lga:lora,

.

que elegerá a �àií1!�n. do'
Carnavlfl e ''júgàr as ,)mti_
siaS. Ete" é 'o prêsidenie do

� . ,", ,

Sind\cato dos JO:l1I'iálisb.
" ... ' .,.

··r
São pau:Io.

festa de �luin?e- ['.!lO'> G.e sua

. Elha Ana' Mai':<l, o �'r. e

(sra.. Dr. iÚi \{itr.:fee de

Melo) que no pr'Óximo· dia
>:vinte e' três, fls, vint!�, e

uma horas,. na�l'l\a. confor
taveI

. resicj.ênch à rila Pa",
elre ,Sehuler q� !"ece'p;;iol1?v-
'fãq 'eonvict\':l!dos:

.'

.1"'" 'R]l:UNIDÂS DL: A',1lencan
·

Bar do Querêi1eip. r'a�ace;

Yeda .sirva ';_ Ramha do

Atlâ.ntico
.

é�tar,il1ens0, d�·
1984' . Claucth t)(wiébi, He- \

.. ,' ":
.

-

_ lena - Garcia, . �i.VI,ar.'a 'Ple- .

.

".reza ,.�ach�hQ.. ,jiau:'ià e

,lvüiria Ther8za" . cstã.)
. de,.

partida para .5{,,'J Pal�lo·
próximo . sábado. Na reu_
nião participaram, 0 cro-

. ,nista Zuri' Machado, 't:;r
.

Wa.lel�lll::j,r Co:sta. e 9 Ccll.-·,
'., "1i.':-c ':"l'n�ta.· .�"�.,, '

•."� , '

'1,

I
j

I
I

i
"i

I
.1 '.

A rquivo federal
:::::::: COlo.pIelaQuinze
766.709.694,

.

uma nova feição.
.

fita e material vari:?,do,
20.500 ..000' COBLENÇA, .10 i/.tL - P.ssim é que sãlJ arQJi- cartazes, mapas e bt�HS dei
ia.65!l:l56 _ O "Arquivo Fed',i',U", vados nã,o apenas os .üocu- ,�dos ,por personal).dades

• em Coblença., na Re:;Júl)llc3. 1110l�tos 'escritos, .

éOlUiJ ain- políticas.
,�;

.

800 . .8.64.850 Federal da "Alerhanha, ;;',:11 tia filmes,' ·:gtavaçãas·' em
1 _�

..

_.-- �.....,..____ •

' .�. y. ,. f

'" pletou quinze anos ?e • ;,I�- -'---'f ---.-.-------

NILVO Eíns6p :BER,V�G.' ,tência. Ci'hido pára j)'! ,sse:'
. ,

G' 't
',. . guir no arnuivamenta :iís-

" . e�n.e .,' ...

PEDRO;l\1. F::'DA'SILVA temático de tódos os G.C'(.ll-

Contador R�g. CllC.RS,":':: 9795 'mentos de intoi'esse 'hi.stó-
. ,., �. rico; ·continua a obrL ôo

. -.

d"
.

d d
.

r' f" ;'d- /" 3'!'''d'' d "

b' .1
ànti!Zo Arqu.i.vo !ô.::aljzad,)Exammamc3 com a c01abo.taçao dos Au ltores ln ,epen entesj, os .doCl'1mentós :çe atl:Jes âo an(l ln 9, ell_l ,:Oe e' ezem ro ' �

ele 19B4 que ncs foram alJresentados' pe_1á Diret01'ia éla.Compahh(a iJara fins d,9 artigo '127. 0-ctso. �:II, do beci-etq-p�1 n.� 2627 de �

em. Berlim: e se ':ev(:'; ',C d8

1940Baseada no exume efetuado e n�s infor:nar.,ões 8uplement}.'rcs e exvJicações' obti:das�1:� ;Dü'e�oria: somos de párece� que' a� con'�r'=R:':�,
t 1

�

d " .. J
.• ', "

! c, _....
FIL'A.OA A <apresenvac as mereGe.m a aprm'a(\:ao os .senüores aC10l1'.SLas.

')
Portb Alegre, 10 ele janeiro de 196i?, � ti) �

... J\d8çif > -

.'

O SR. E SR�. Almirante

Aureo (Niee)' Dantas 'rOi'

res,' deverão chegar do Rio
. de Janeiro', prÓxima segun
da-feira. /

��':' .fi' •

...,
11:.. �� \' ...� :'';' i, .iS:.t Jf- .�

.. 'DURANTE"'Ô BdUe -Mlmi':
cipal, só acontecerá: uma

inte1'rupção, d'ue "será pata
a coroação da Rainha. dU
Carnaval 1965 e leitura: e

aPl'eSentp.ção das fantasiás.·
classificadas:

I
I

I'
I

• J

I

I
I
I

OS ASSOCIi\;)0;]

_ ESTAVA previsto que 11c-'

H�, o Governad'Jr Celso R3.

�110S, Viajaria ;')ara. I
a \'ida

de. de Viq,eir,a, 't fim �e
.presidir a irauguraçã.J da
Festa da Uva, amanhã; na
q-uelá cidade.

...

O SR. -HEDIBERTO Hü.l_
se Diretor-.Presidente da.

Caixa' Econoüuca de Santa

Catarina, né'- Querência Pa.,.

lace, !antou com JS' 8rs.

Dt�' Dieter Schmi:'t, Dr.

Nilson Bender, D\lP:ut�doJ
Arno .. Enke e �enriqu,./e
Berg.

anos

Clube Doze, com a apre
sentação, da; carteira e111.

dia com o Clube; tem aces,' ,

'so 110 Baile l\1ur.iclp(d.

o. TRA;m par:. o sâHe
Munielpál, sei'i à figor',':_
ou. fantasias qe lll,';w; oHgi
nalidade ou d8 conjunto _;_

Smoking (lU s'amer, pará.
hómeilS. Para as Snas e

Srtas. gala' OU moia gala,
�lélli das fantasias mencIo
nadas.

\. '

"

AS' MESAS para G B'aile
MunicIpal,' ,estão a disf,osi;"
ção dos, interessados, na
SecretarJ.a do CIU'b0..

o LIRA T. C.,
.

awahhii,
promoverá o seu terceiro

grito qe Qarnaval.

FAl:.,ANDQ em Grí�() do

Carnaval, O· C:ube Doze de

Agêsto, programou um pa
ra (> pró:>.:imo dia v).'lte.·

._--------'

.
.

TERÇA':FEIRA, ti·ocou' qe .

idade. o MÚ1istro H,3,uI
Schaéfer. '"

OS SRS. Professor Ald
· des 'Abreu, Dr. Walmir Dq,

'la.nhol e Dr. Júlio Zadroz:
ny, mantendo contatos com

financistas americanos

EM CURITiB,.\., ruí p!:'o,.

gramado para o c1irc 20 .'tJi'Ó
ximo o BaHe MUhieipal.'>E'S
tarão pres�ntes ·)s Srs, ·Cal'�·
los La.cerda e Ney 3m�a,"
'conforme divulgou' o Diário

. Ç10 Paraná.

NA:
RUA SANTOS. SARAIVA, .N�. 12·69, :NO
ESTREITO,' COM () l'ERRENO M�DINDO'
61 METROS DE' FRENTE POR 90 D�.
FUNDOS, E 'CASA RECEM CONSTRUIDA
COM '11 PEÇAS', GAI"AGElVI E PORÃO
HABITAVEL. TRATAn IVQ LOCAL

VENDE-SE

-

o'PORTUNIDJ\DE
UMA ·PROPRIEDADE

,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LIRA TENIS CLUBE - DIA 13 SABADO P,S 22 Horas 3. GRITO DE CARNAVAL - Traje Esporte.- M'esas Relojoaria Muller. " ,

TERPILL

GRANDES TAREFt\S
SE RVIÇ o S

NAS

P E·Q U E N'O S

Assim é o D6C CATERPILLAR. Vigoroso na execução dos
árduos trabalhos de lâmina, escarificação ou'madeiramento. Nas ta
refas menores, destaca-se pela' grande agilidade. É trator para todos
os serviços. Motor de 120 H. P., equipado corn turbocornpressor,
SUq Serva-Transmissão possibilita rápida mudança de marchas ou

sentido sem necessidade de ernbrear. Equipado com Roletes de Lu
brificação .Permariente; a exclusiva Est�ira Vedada Cate-pular;' -que
reduz de 20% a 30% o desgaste dos pinos e buchas; sensíveis
comandos hidráulicos, de construção robusta. Tudo isto e muito mais
Ih'3 garantem' um equipamento altamente produtivo. Venha conhecer
êste excepcional trator de esteiras. Êle o ajudará a trabalhar melhor

com maiores lucros! /'

flGUfRftS S. I. ErGENH"Rlft E IMPURTrcãn
,

Av. Assis Br lsil, 64 pO '(TO ALEGRE - R. G do uI
FilÍals: Cachoeira do Sul, Florianóp )Iis e Blume ..�a·u

.

Cate.rpillar e Cat são marcas re9istr�adas da Caterpillar Tractor Co.

S DE IMBITU·OTl(l,
.

'

ManueI"Martins
.

tive a satrsracão da yerifi_
car o bom gosto dos p1'o-'
prietáríos da nova cusa de

espetáculos da cidade. M.o-
dernas máquinas, amplo

Com solenídade : real1za-. auditório;_'magrtHlé�t ílumr
da às 18,00 .h.or(l.s, foi mau nação, com fartáveis poitr0;'
gurado terça feira última. nas e atraentes .Iínhas -ar-

,com a presença de autorí- . quítetômcas . NCSht opor-,
dade s o nôvo Cíne. Ma>:abá

. tun�dade,' çumprímenta ,
O acontecimento contou mos os srs Abady ,Rufi!1o
com a'presença do Revmo. de Souza' e Boaventura Du
Pe. Dr. Itamar Luiz da Cós arte; :por mais essa' con-

. ta, Sr. Presidente :l!!- Ci- quísta, em pról do cresci
mara Municipal, '\Terea40.:_ menro· ta. cídaíe. Agor�,
.res Sr. Dílson

: pam:lto re- símr .« população ímlntu

presentando a Rádio J?i-' -bens= 'po�e. ;:?io;::" '!LtP. P,lS
rusora, Dr. Ernani' Cotrín sue U!I1 bom t'1.Ie1J1n..
além de grande número de ,.-

corwídados . especiais...,.As CJl.:lV'!.;(ill. MUNICIPAL
21 horas foi ínícíada a IlÍ'i-.
l�eirà sessão no' �ôv� -pré
dia' do. Marahá.- +;á -

..compa- .

.recendo c01J:Q,. convidado,

INAUGURADO NOVO
CINE MARABA

.

Dia 2 d.. 'r:t>rrente, a Cã
mara Ml.lli�'i)rl 'JC Imbí
tuba,' �In sess&:.. especta',

---._.

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

UNIVERSID.l\.DE DE SANTÁ ÇATARINA

F4CULDAD� DE DIREITO

-"....".;;��:.
As inscrições .para o Concurso dé Habilitação _ 2..9.

chamada _

.

acham-se apertas na Secretaria da Faculdade
de Direito da Universidade de Santá Catarina, de, 10 à 15
.do corrente-mês, das 8 às 11$ horas.

A SECRBTARIA
.12,·2

VIBLOK

Você me conhe�e?
Sou uma máquma que ajuda a cons

truir sua
J
casa,' com barro e UIna pitada' de

.

cimento ou sejà: lO latas de bru;.ro e uma de
� ,

'r '

cimento.
/

l\T'=I.o precis ... queimar l tão' pouco rebo�
car, melhor·es esclarecimentos procure .o éh.

gente autorizado e exclusivo nesta praçC3
sito a Rua Be.niô:GünÇalves:, 14,

I\/linistro tal
�

ço
'kt .'

aas
BUENOS AIRES, 10 (OE)

_ Verdadeira onda de c'Jn

f1itos .' trabalhistas assola.

atualmente a. Arge:ntma, e mi�. A zero hm�a de 0ntem
se ref:ete, prinripâlmente. terminou a greve de 24 ho-
em sua deter!oracta. cconv.. ·ras dos 160 mIl trabalha-

dores ferroviário3 que rei
vindicayam melhores sa�á_
rios. O movimentf) de ar.-

-------

Comunicacão da Secretaria' da Facul-
, ..

dade de Filosofia� 'Ciências e let,ras
da Uriivers�dade de -Santa 'Catarina

A Secretaria da Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras da Universidade de Santa Catarina; commuca pa- .

ra cO�hecim�nto dos interessad�s: \

1. _ O Concurso de Habilitnção para os Cursos da

quela Faculdade realizar-se·á no periodo de 16 a 22 do
corrente mês, com início às 8 horas, obedec:endo as pró
vas, a seguinte ordem:

CURSO DE FILOSOFIA

Portugu'ês _ dia 16
Filosofia -,- dia 13

Francês, Espanhol,' Italiano, inglês .ou Alemão dia 20

CURSO DE GEOGRAFIA

Geocrafia Geral _ dia 16

Geografia do Brasil _ dia 17

História Geral e dp Brasil _ dia 19

CURSO DE HISTO'RIA
História do Brasil .:._. dia 16
História Geral _ di.'1 .17

Geografia Geral e. dó Bras:p.
Português _ dia 22

_ dia 20

CURSO DE LETRAS
Português _ dia 16

Latim _ dia 18

Francês, Espanhol,. Italiano, Inglês ou AlemãO. _ dia 2ô

CURSO DE PEDAGOGIA
.

'

Portug:uês _ dia 16
História Geral _ di.a 17'

/ Psicologia _ día 19
.

Para· prestação das pr6vas, os candidatos d�"er'í.o a

presentar o cartão de identiflCa;ão expedido 'pela Facul
dade. I

2 .._ Os exames de 2.11. época e 2.a ch'\mlJ.da, realizar·'
se·ão no mesm'o 'período, isto é, de 16 a 22 de fevere'ro,
af'h",...('l�-"e o respectivo edital afixado na Secretariá da
Faculdade.

3. _ Conforme edital n.o 2/65, afixado na Secretaria

d'l Faculdade de Filosofia, o prazo para matriéula' será, de
24 a 27 de fevereiro, devendo os in"eressaclos instruirem
o requerimento co�n QS' s<;!guintes d�cumentos: '.,'

.

a) Certidão de p,romoçãQ' ou' ap'"cvação (expedidas
pela Faculdade). _

b) Atestádo dé abreugrafia.
c) ReciOo da taxfI. de matrícula

ma él'i.'l).

/:t Florianópolis, 4 ele fevereiro de 196:3.

"».

entr'ada' e 'saída ',de na�lios
de grande calado. 0s tra
balhadores da emprêsa te

lefônjca também ·estão em

luta com a' empre;;a esta_
tal até ql,Je chegyem a bom

.1e�onlUnicações impediu que
o pessoal· de 120 deps! t·').
mentos entrasse em �ervi-

....

ço, o' que i agravou a siL'ua
ção entre ambas as· partes.
Em con.sequência de atA)S
de sabohgem .cu.;; traba
lhadoré3, ct:rca de 1;0 mil

aSl)ir:antea ficaram C/Jn1

seus telefones intérrompi_
dos.

A
elegeu,", €mpUS'l:.. h cs m=m r to de 00:1';,'; ..... ': c' ':11�i- zemos ,(.�;s pela :::L .. �',·I;L
bros da ��'fV 1 Mesa á· qual: tuba, ..J -(I ,Q' .G',:\;-u.a I!1dü;5- zaçãc 'd:l Jcié!:l
ficou .:15":",1 :)n",'i·· ida ,:tl'ial 0,1 ;:1,1 lilt"",::;.". Fa-

.Irenspenedcre Riberro Uda.
Com 25 anos de �ons serviços em

.transportcs de cargas entre Pôrto Alegre e
'Foi �v:m'!cl.' pelo Le�·;.s- .. Florianópolis. Comunica que mudou-se pa-latívo M l.·!'·!·,a' •..1' a-

I

menta :n:3. l',R�. Jl;:n ra à rua Pedro Ivo n. 1 com telefone 3835.
montan« ele �3 m:lh·,:·s li",

Pres�'l�:�cf::; "ti':' Otavio

Possenti (PSi,) -' Rel'.Pl_
to; ,

V.ice P;'bl Sr. Antrmo Rtl-,

zendo I" Frei'Ciu; P�H,

10. seeret: Sr. O�hy J:ào
de SO�:la t'FSDl
20. seeret.: Sr. .�ro�:l( vi.

chíettí
.

:P'T11

além dos cILlt'; o!' srs, ve

radores tt imeu Pl1'.,i" xtau

ro c e
.

Souza Vieira e Tait
Cardoso. ',0'1:>s da t:aúC<i.:.ia
da UD��.
Para 'lo presl.iêncla, da

oomíss'í ;
'

• ::d. L·i ·"l,ito

o Sr. Í;{'.llFU Pll'E:S ,UDN' '.

ORÇA \Jlt:NTO PARA

cruzeiros.

PFí.E�' t;I 1·)
INDE�BO

AINDA

teontem causou. prejttiz_o,>, - :mo as convel.'saç,"íes Sô-
, nas seis linhas estatqis, de. bre melhores ,>alános. Em
cêrca de 90 milhões de pe:' . virtude das grev.;-s 'soHl.d�t
sos. Esta foi a terceir.a gre- que vinham sendo' fe.itas

. ve ferroviária neste ano, por êsses trátartiaclore$; .a
.

num· total de !iii hora3, ('au Emprêsa.Naciop:al de Te�
sandoJ prejuizos enonn�s.
Cessada a grév0., os &i.�,ji-
catos ferroviáí'103 .Jx;uam

outra parede :le 24 horas

para 16 do corrente, :ú�m
de greves de uma hora, por
turnos, nos dIas 12, 18. 1 '1,
19 e 20 do corl"eme. ü trá

fego nó rio. da Prata foi
feito ontem' sómzute

.
por

ba;:cos estrangeiros, uma

vez que a União l\:Ia::Jtima

Argentina ,. deé!!'et.::Ju uma'

greve de 48 ho:as, r'!I",indi
·cando 11m aumento de 20

por cento em 'seus salarios.
Outra disputa no ramo de

transportes provocou uma

greve de duas horas entre
os empregados da A'Jroli_
neas Ar!:?entina ontent.

. Domingo _ 28 _ 2.0 Baile Carnwalesco,.De 8.,(..,',.0.:,':,1",.(,0111 inf\)rma- , '.," ..
. "

' l' ,-,,:, ' .. ,,;

BaEs InhntiLção Pf(l:)L()"i:�. ':0 povo de

,rl31.bitu'),?;�r.pel) Pr.. Dr Ita_
mar L4iz da. Cost<1.,1 el}1\ \.''I�,ll
serm9.o· ;j.] 31 p. passado,

INICIO DOS BAILES... , na -mis'i!;\ v:esl;lertjl�3.. Imbi-
tuba de\TE,,·.\ te:: em breve

/ Adultos _ 23 horas
um "As f) ,Da' '1 d '�II)!"e

. Infantil _ 15,00 as 19, horas.abando:u,l '1. o "lIal u,,·\'''_

acompana v,
..) ,\ .: :�-S'::o

do Prefl'!�() sr \11a,'lf ort

ge, em re .u .1;i:t� "', ;."']

cargo. f "\r várias ..C:Z"� I s

teve às p·'l'';,'S da rClll1w';i
Entreta .' 0, ta: ai., c'a

.

n o

acontece .;

O sr, ;fiü"!.·r ')rif,w vo.i a

novame a �, ,ai) ·t:J",U:::1tu T:..,

rormarrío que po:,·'·;Vf.: 'r :t'�

te licen': 1 :-se-a i.(- 1:1. ,ra
zo de 't:/ls !'l.l'�<;�'), dE.ven0'o
assumir ,;

. Prrsidr;nt.e da

Câmara, �r. otat'Jo:). F:Jssei1
ti. "I"" ;i

ASIL::>. PARA
VELHTNHA3

rá ter ","n Of'we um
.

"�lIO

o qual deverá ser c o n fi _

truido ,B.) l!ldu�t,.na: .uJ.
J'oão í.h ns�, ne l'�:,mento)

ainda :l"r..·nhe:·t.'lIlC1s· .. f1-

cialmen;� 'd, fat I, ' :·r>rprÚ
se tal :':::: ')'.l:,\�"r�, (' .:lJ.;Jre
nos pao J� , .,' � o: t:.dús
trial �jr J,; �tL : _m��� p\..;ts
em 11l1ili;,: �a. 1:5. 'l:'��.XJ.n:\
d,:ur.eht€ l()''; ve.hinhas a�
bandOld,n" d,,,, qU&lS la

.perçebe.n st.'l11alla.:t!0J.te,
auxílio" ',a (h' � ,.)".� r· ;'0·
Por I')GL•••ado, ;nformá

se que: o dr. Ftancis&) Ca
t·ão está. nc I'rl',e p'l,·}.,)sl·

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

. ESMf1T;�DA
1 S cm. Cr$ 1.100

Felipe Schmidti 33
'Cons. Mafrat 2 e 4
Fúlvio Aducci, 597

------,------. - ---- ...� •. .. __.._._. . .. �. - _o_.__ .

Agradecrmànto e Mf,ssa de 1 Dia
.' Joaquim Pinto de Arruda, esposa e fi

lhos' agradecem mais uma vez, todas a ma

niíestações ·de pesar pelo trágico desapareci
mento de seu filho e irmão ROGERIO PIN
TO DE ARRUDA e do seu sobrinho oe primo·
FELIPE ANTONIO- BUENDOENS, ocorridc
em 10 de janeiro próximo findo.'

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

Anunciam-se' novas lle

'gociaç.ões eatre os sinctica

tos e funcionários gO�lerna
mentais. Estas �1egodações,
entretanto, seráJ feitas sob

a ameaça ..de' se :l}sisti: em

.
medidas' de fôrç3.,. em .,face'

.

.

da' suposição de não se ('on

seguirem acordos' finaIS.
Até ontem não' havi9..m si

do' concretizadas medidas

do' Govêrno pa.C'éI. fazer f:J.

ce à suresão de greves, :1e

,qua's tinham sido anuncia_
das na sem;:l.ua. 'Ç)assada pe

lo Ministério ::'0 Interior. A

única resolução, qu� estiÍ
vigorando con'.lJst'J f'm des

Icontar a remuneração tor
.

respondente às heras e ,1i1.s

de interrupção. io. t,rMego
.

�\erroviário. O .:Je'cviço ue

navios para os POl:WS uru�
guaios teve de ser Sllspen

(Cr 100, cruzeiro.,S P9r' �o em virtude' d'a gl"eV'e' 'ma
. ritima e n�sta capital'

.

o
'. 'f

serviço ele reiJoc'3.dores tnn;.
bém foi reduz:do, em Vll'- th

Atq'Ol'p, qo:u.��U't __ Seçrétáría tude ele outra '
.. :jJ�mli,:<;í!Ç';itt.· '�;.

/ '
"

. _" 1.7,2 de traballlol o �Uti afe�'l' a.

.

'

.

'I'
.

CLUBE 15 DE OUTUBRO

'Fundado em 1921
"-

Proursme do C[rnaval
FUNDADO EM U)21

: PROGRAMA DO CARNAVAL

Comunic:à'Ção

Aditetoria do Cluçe "15 de Outubro" em re'Jniã'), to
mou as seguintes '., ·soluções que vigorarão nos' fe�tejos
C.�:rnav:alésqq�i .í.

.

,_. ;,.,'
, - �-_.�' .. _--

PROGRAMA'iDOS FESTEJOS

Sábado _ 27 '""" Baile de Abertura·

, .. ..,
.,

MESAS PREÇOS

4 Noites·"- 12.000,
3 Noites _ 15.000,
2 Noites :..:._ 10.000,
,I Noite - 5.000,

'.>"-

INGRESSOS •

1 Noites .....:;. 20.000,
3 Noites _ 13.000,
2 Noites _ 9.000,
1 Nbite _ 5.000,

_
,

,

,

A posse d� mesa não dará dire.'to á '.�ntrad' send.
.1ecessário a Carteira se,cial, accmpanl1a::l0 do talão do
lnês vigente, Q.U anuidade de 1,S65. •

ROLHA

Por Rolha _ 2.500

RESERVA ,DE MESAS

1 _ Q pag<:lmento será feito" no, at.o da a"uisição da mesa.
2 _ Os convites obedecerão as IêXl- e-cils Gstatutárias e

pod�r�Çl: ser adquiridos, a partir de. 22-2-:5, na Secretaria
do Clube.

.

3 _ Nos dias de Bài1es a secretaria s6 funci:::nará parll
venda de ingressos.
44 _ No ato da aquiSição. de convítes o sócio deverá apre-
'sentar a carteira social, bem. como o 'w'ão do m2S vigen':e.
5 _ O convite não dará (lireito a mesa, a qual será paga
a parte.
6 _ Os convites s6 serão d�stribuidos pela secretari,'1.
7 _ ;A secretaria estará a disposicão dos associados até o

.
dia 24, diariamente das 11,30 as '22 horas.

DIsciPLINA

I _ Se'rá pr9ib.ido a eútr,qda de menores nos bai'es notur·
nos. (de 14 a 18 anos). S6 acompanhad�s pelJs pais.
2 _ No baile infantil só pcde-rão dançar menores de 14
anos.

3 _ No. baile infantil não será permitido o uso de lança-'
perfume .

4 ,.- A c,'H.teira Social e o Talão do mês· ou anuidade se

rão exigidos na entrada.
'

5· _ Os portadores de n,�n'-i'es terão de ser. a r sea'·ad. s
com documento de identidcde.
6 _ SERA' RIGOROSAMENTE PROIBTDO O USO DE

LANÇA-PERFUME. COMO ENTORPECENTE (Cl-ereta).
Obs. Tend'l' em vista a prá"ica: .da di:-eto�ia, ne de�or·

"er dos bailes não srrão r.tel"didos t-is oc-rr·n-:Í'ls:
1 _ Esquecimento da Carteira Social

.

ou talão cio mês

vigente.
2 _ Pedidcs de aquisição de ingress-s (C-pv·tes).

,

3 _ Não .será permitido ingressos a "ot6 mios
-1 _ Terão livre ingressos os j'lrnq'is"as (Im.i.)re 'sa Fala·
d'l e Escrita)' devidpmenté credê�.c:ados:

.

5 _ As mesas nos bailes' il'lf.�,ntis serão GR r rn, e s6 será
�)ermitido' eentrad'l' a fi1.h�s de "f'''lo-j"do:;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Â"bo reo r
\

riÓ apresentado pelo minis
L")�' Alímentav i» o .'_T .

cultura, Schwártz reteren-

deverá ser, levado à .consi-' 'namc>'ltal,. o .
mínístro . S/;h

deração do Parlamento -wartz considerou os resul

Segundo pbta-voz govef . tados observados ext-rema-
-

.;

mente favoráveis. Tal é de

vído especialmente às co

lheitas abundantes. porém

te ao ano econômico'
1963-64. No dia 10 do cor

rente, o referido relatório

também às inversões rea- nuiu para 21%, saüent-mdo
lizadas no setor dos produ se ainda .no' relatório, a

tos de aprímoramento. As parte referente' ao "plano
dãferenças de rendimentos ..verde" para o nróxírno a-

entre o camponeses face, no. A quantia 'global neces
.

aos índústríáríos, que em sáría para' o próxímo exer-

.1961 atingia a. 38%, dimi- cí9io é de 2.517 l�ilhões de·

. BONN - (V.A \ -- O Ga
binete Fet'eral .aprovou em

sua última sessão, o relató

�onler�nc:õ em Hnnuo ESTADO' UdafmprêsR Editnr�

CASA OU APARTAM'ENTO,
Procuro casa. ou apartamento com �trés

quartos no centro ou próximo, Aluguel. àté
oitenta, mil cruzeiros.' Informações" poderão

V6NDE�'SE ser dadas ao sr; Lázaro' Bartolomeu
_j_ Rua

Automóvel Volkswagen 'Luiz Delfino, 24.
Sedan modêlo '1961, segun-.
da" série, todo équii:lado, Fa

cilito pagamento. Trata,' â
rua Sete de Setemcr'o, IS.

Nesta,

.nA (;o"" .. lh .hr. "IN...�. '.,. ...., ..n,., ('!"b '0_111
- Endereço Telegráfico "ESTADO" BONN, 10 ..;., V.A, ..!...' 'I?ú junto às priccípaís Cal)�":

�i'é.� 10. 9;':" eia 4 +e ,fhverei- +aís da A::;l,. : o observador

ll. realiz 1 x-se no :\1Ül::;te-' G[\ ONU »m Nova York

1'10 elo Ext�t" � � em Ronn --...----.....,....------.......----"..-

,':::J':' a pres'déncía do YL�r-ris
- 'tério dó 'F.;-':knor Dr Sch

r, eder, urr t '!onff'Tél:rIU' :!;>.
embaixadores ·.lu ('ual par

ticipa-ram 0.:1' Secreta n ..s :11'

:E;<::ta<;!n }'1n't,1l ao Ministérío
• os embaxauores alemães

O tema, dêste conclave
."nl a

- sitt1.J,\,çl�j no s ...êíeste/
astátíco, .na-urestan-ío-se

tlQOS, os problemas vsrtü-
rados nac ue a Íw:'!, .e do

continente. I, 0RnENTF
'1,-.,v,lngo<; Pernandés de 4.rm1nr

,A Família do
Prol Dr. OTHON DA GAMA,·

.10ROd'JEfA ,l,�

Agradece.sensibilizada, ·a todos-os ',.que
\\ \ '.

a confortaram no doloroso transe por· que
,

.

passou e convida os' parentes e amigos -

par�'

assistirem a Missa de 7.0 diaque, P?r i!l!�n- Quarto
cão' de sua alma, manda rcelebrarno SABA...

_

'

c

P"
� •

DO. dia'13, à;:'8,0'0 horas, na Capela doAsi- .' ,reClSB--\e
.

.. .'
. :U�n' 'quart.o TJar:t , -'alla-z10 dos Velhos situado à Av�. Mauro- Ramos. solteiro. em eass famj;iar.

Por I'lah3',êsse ato':d:e ',religião 'e amiza·· ;Tl'ata� 'Com i) �'.',-C"m:\cho; .

d' t' d
.'

t· 'd
"

.

.

'. : pelo fel'.' 379.!J. HÓl'ádo Co-.

e,an ,eC1pa amen e agra. ece.. . '.

"1
.'

",
mel'Cla .

12:2:
.

�Fn ''J''I'llf·, 'f'F.FF
'lI "''1; "'p�nlHlr'l'" "Ir 1I';'�'!'f-ll 'I �P'l'7r
nFPHf'1'II,'Vn"1\J'TO nF FHJ'f{'!'RT.\T

'Pr- f';"N'- """ rr C:c i'1ptihfl -- p",t1.,.r P';"11n,

- Osvaldo Melo -' Divino 1V,[ariot" . - ' .. '

.

Machade

'1'1; rJT Trrnum' ,

"l�m�" I\.ntnl��('\ ""r.l.i'�r1v,,..h VOLKSWAGEM'
·�,!<�pi.J1''f'1\irF.N'l'(l rOl\{l"T',ill\l'

Dívíno '\ifario'
, Vende-se um·Volkswagem

.

ano 62, se

gunda séri�. E-Stado de nôvo: Prêçd,Cr� ;...

3.65Q,000 somente à vista. Tratar pelo-fone
3767.

CINEMASçm.Annn .\nORJ;:!-'
Pi'of ' ��. r"lff" '·iH'!/) p,onf f')!':"alck ·-lQrlf'!ffllp.� Cnbrs.t
Tito .(:"pqjho P-rfj'f A:Gjde� Abrs» ·'rof ntllrin. ('4::mH
f,nhp li""'«<\ ,Mil'''''t:!'n 1\?iJt01'1 T.p.itr> i�< ';\":.... 'rir :R,"b",n
r.,,�ti!., r,""()'1P' '("irl- n011Z11Q'fl Ma ;r" l(1;·'f.:nC:f) Juvena':

''tVRltf> T'1nP'P' nr A-rr"lrin "lrntill""r"I _")!:"�1cS('i(l �f",<t'!'e!"
n"m:;:JV �i'1'r;I�.,'� n.,.. "'P'I'..,.�r1(';�"(, F�( '"'l)rt: l7"�\... . t,ÜT''l'� ,,�!,"
"�"'l'''l-,... r -)'3,"" "r; 'P�r*�("'�rt'�..,.('"� 'D \'1.- :o:""';,.1r"' �.... ,"�" ! q�í
'·".....,0 :I\"'qt· 'PP'" ",,,il?"l1 nr:,f'l1f.. -rY '"'�,�J �_'" 'C\�1i< 9t�
ti"' 0t;",�rflrlr 1\,Jf<"", .... it? l�r(ir � llfr'J"-S"/-} �J3t'·�,:·: í,lfgj_r:' 'Fr""
T>.llrfln 'D",«fi)" T'�nii'l"." lBrrl'mà.p." Ja).:p.s, (;.llf';'fa. N'elsor
�raS\.:1er . .J()!':.� Pe,.-p;n-, rJn C::l1Vll ClfWleT1��ml .

di') Ama
"!i� p <::!i1"'1'l T,,"'Tl" i'l/rpn,'1"", r.v�llrnll :"'hf:� 'R0hp,.tlj. �up
'1hp,'lr',. 'To""\;'" Tt"\r:"'p 'r1�lN�'"!;T'P �f;!c;:tn«:'

..

·:- T/'�� 1\TH", -, 'nha-es..

Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'�êampora
J RFPRESRN'J'AI"1'F�

,

. Repre,entacõP:;l A"l LaTa T.tda. Rio U1B) -- 'R,na �en&
no" Dar ":'<; 10 - '- fiO <mtlar - Rfi.o P'3,U10 .. - �,l1a Vitória
fl'i7 . ..\. ,.,nn;llnro 'l� - 'Rp1r 'l1nri'7,ont.1" ,.� �TP - Rur. �o�
r.<l?'nr:" r;<;q -- '�" "mr1?>, .� prrt,n A.le!r"� 'PROPAT
'Dm:, CP' "<rir-",,tf>, 1l1;(; ',-- 2° <l1"nflr
o\nl1n("";(''''' l��r'';'"'nl{:. "'0T�tT�+\' n('l ·,,,,,ôrj,' ..... fl't1'1 a h'lnel'
�� �"';n' .. -Y'\ �

A��r'l\HrnTTRI\ ANUAL Cr$ 10,000.00 ...... VENDA AVTTLSA
Cr$ 50.00.
(/'; T'-""p.F'r�í) N'ÃI') �F..H'P.RP()l'H�A.B!T,l;f,A PFT,oS con
CEI'rOB EMITIDOS NüS ARTIGOS AS�TNADOS)

.Sâó Jose

OdonfopediafricaClín�caFone. 3636
às 3 e 31.'2 hs.
Boh MO!l-khouse
Leslie Philli!Js
Shiücy Eaton

Dra. Iara OdiTá 1\1oceti Ammon
M�tod6 �icolÓgiéo tiloderno espec�aH

Lado para crianças<.
'

Alta rotação
Aplicaçã.o· tópica de flúor (para. preven

çã(l da' cárie dentária)
.

Atenfle tambp.m sr"'\s.
. SOll1ente :orr hora marcada - d"\�

8.30 às 12 E' das i4 �c:; 18 horas

11-I-'.

VENDE��E
UM LOTE MEDINDO'
12,50 x 20 - PONTO

'CENTRAL EM' COQUEI
ROS. TRATt\R. COM O
SR. MAURTCIO NO LO
CAL - AO I,ADO D�\

CAPEI,,\

SEM.lQ'Zi,
até 5 anos:

FIM DE

Censura:

Ritz
Fone 3435

ás 5 e 8 1/2 hs,
O melhor filme do ano, no

genero "sexy"!
William Duba
Anilza Leoni

ELES ATENDEM PELO
TELEFONE

, . �

PROGRAMA DO MES' -----_._..........,---�

-- - ..--" _ .....- ....... ----.:.._-........__._--_._-...._---

Lera, Assine e

Divutgue
"O ESTADO"

DRA.
Clínica Infantil

, Consultório: rua Jerônimo Coelho no. 325··

mconju. 207 - Ed. Julieta Fone: 2495 - ho
rário das 14,30 às 18 hs.

E V'ACOMUNICAÇÃO
A Diretor.ia 9-0 Clube "Dóze de Ag6sto" reunida, tomou

as seguintes resoluções, que vigorarão par,a • os festejOs
carnavalescos:·

P�i{.oGRAMA nos FESTEJOS
BAILES A' SEREM REALIZADOS NA SEDE SOCIAL.

Sábado - 27 - Baile de Abertura
.

Domingo - 28 - baile na Séde Saciai
Segunda - ,Lo - B\llle Infantil na S'éde. Social
Segunda - 1.0 Baile Adultos na Séde Social
Terça - 2 - Baile na Sede Social.:

.

•

Censura até 13 anos

Roxy
......:. .....-----. � ....-

REX�MA�Cf � E'PA��NTES
.. '

Aqent1 OficldJ �a Propriedaf1p'
In�ustria1

ás 4 e 8 1/2 ns.
Robert Wagner

AMOR, PRFrI.UDl.o
MORTE'

DE
--�--------�----------------- ----�-- ----�--_.-

CinemaScope - Tecnicolor
Censura até 18 -anos

.,

- j.

Registl J' de. ma,rcas ':latenk'" de invença< .

nomes, comerciais' tít.JOb de estabE:}le,cUnentc "

insíg-hias freses de prq:<;lg-anel? I

e m�Tcas df'
- Glória

export!lçõe�-. Fone 6252
Rua Tenen tE:' Silveira. 29 � 10 andar - ás 5 e 81/2 bs,

, Jéan GabinSala 1 - \lt. s d.q·�as� Nair - Flotianópol�� Madeleine, Robinson .

- Cai'Ã{·' P"st�l, S'7 - fOTll 3")12' .o MAJOR DAS BARBADAS
Totai Vision

.oS BAILES C.oMEÇARÃ.o: .
"

Para ,adultos as 23,00 horas
,

Pi:j,ra infp.ntil as ·15,�f) �$' }9J_OO hp_ra�."\�4·�ll �' .

MESAS - PREÇ.oS:
Na Sé1e _Social, �,4 noites - Cr$...12.000..- para não

proprietários
Na ,Séde Social - 4 noites - Cr$ 10.000. - para pro-

prietários' .

Na Séde ,Social - 1 noite - Cr$ 4.000.
OBS. - Cadé. s.ócio só poderá Ildquirfr" uma mesa.
ROLHA - Cr$ l.�OO. por noite.
CONVITES:
Cas.al - Cr$ 20,000. para todas as noite.,;
Casal - C$ 8.000. para uma noite
Individual· - Cr$ 15.000. para todas as noites
Individual -: Cr$ 6.000. para' uma nóite
Estudantei;" devidamente credenciados

.

Cr$ 10.000. par,a ,tôdas as noites
.

Estudante devidamen�e credenciados,
, Cr$ 4.000, por uma noite. �

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendó
necessário a carteira. e· o talão do mês ,ou· (anuidade de
1965) .ou o convite. acowpanhado de documento compro.
Yf.Ídór da identidade.

.

INTERCÃIvIBIO: Cr$· 8.000. por todas as noites
, Por uma noite Cr$ 3.QnO.
RESERVA:

BAIRI{OS

".

----------------------------� -�.--------�� Censura até! 5 anos

,

Dumie1se de �aula Ribeiro
, -

Império. SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

Fone 6295
Oportunidades em Imóveis ,

,-' CASA NOVINHA DE ALVENARIA FRONTA PARA MORAR Bem funcio
á� 81/2 hs,

C(_'�lt::lbl1H3(tf-' Econn,n'f) Advo Vict01' l<'ren�h

d � ". A
.

MORTE ESPREITA. OS'�aci8 Tmnô::;:to {h. Ren a - r,.rmnresÍlmp
HERO'IS

Comyulsóri( -. 'Rpa\Ji;:"i;.)<?�(. ,fio Ativo \las Censura até 14 anos

F,mnr�"�- ,(T p; t�!)71 lml'1(lo;;tr. \clicilma,'
.

. Raiárlf' Rt=>.,np (Lürroo;: �xtr:aorflhlRr;os)
_ ás R 1/2 hs.

Escritórlr' Rua Cóns Mafra, 51 , stev':) l\1t:Queen
Caixa Postal ô13 - Fon" m��'" Shirlf'Y Anne, F!('.ld

-;"1 � l' \
-' cr \ ?m

I" t)) .dr_ "')0 l� �--- .

o AMANTE' DA MOR'r!TI
.

.
.

Ce a' t' 14 1 ....,... As s�.�nhas serão· distribuidas às, 7,O(l- h'oras ' do'"" . nsur, a e .. anos.
l1li'-_ ........... 'ta---- - - ... ... dia 13 de fevereiro (Sábado), e a venda será iniéiá<la às
II1II ' ,

, 8,00 horas do mesmo dia....

O I
· .. ,

h • � - O pafÓ:amento será f�ito no ato da qlJisição..• .

.

uem· CO!!S rOI, Ja sa e,' • 3 _:_ Os convites obedecerão às exigênéias est<lttitárias
• e poderãó ser, requisttacÚ>s a partir do dia 22·2-65, e se.

II1II Tacos e Pa1.fuels .'� rão eq,trégues jpós 481,horas.' ','

... '4
... 4 - ,NOS DIAS DE BAILE A SECRETARIÁ ,PUNeIO-

• Rodapés Forras '1IIf NARA' NO HÓRA'RIO DE 14,00 'AS 18,00 HORAS, EX.
II1II / II' CLVSIIVÁl\IIEWf.E·,PARÀ VE�DÀ DE 'CONVITES; :.... Porias jé Ferro e Madeira • 5, - No ato'.:aa aquisição do' convite o sócio solicttan-

: Janelas ae Ferro, ,de Correr c Basculantes
_

•. te. d:��á�pçes:��ar a carteira .social e o' talão;' do mês;

II1II plPil,r3nes de Ferro
. ;'--.'

' � 6 - Os. cónvite's, só pod�rão ser fornecidos pela Secre-
...

lU' lu

'I ...
tarb. ;" i" .! "

.l"! ., -I �':, I
• Para p:r�nfa enlrega e por prfço lDais eçoDomices • a p�r;;: O con.Y.i�I(-,nã(1 'c;lài'ã. direito a mesa que sç,rá pag�,\

• ',> .

• 8 - A. COlVIPRA ' DA .MESA TERA' QUE SER FEITA
• Cnmpenf'adflS Qi�r'aDa" 'Lt!ld'a • PEL��S:?;Jgt���amente vedada à entrada de m�nores.' UP�I-' n� b .

• d' .

. 11; • nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acompanhadosII1II de s':'us pais. )
,..

�. RUA DI. FÚLVIO AuuteI; R.o 748 : .

a id!:e-;'eN�4 ,::�.hiIantil 00 ,er.i permitido a dan,: até
� TA-Iefo....e 1:277 1I!f. 3,- No raile infNltil não será 'permitido o uso do
- .", �;; U l1li' lanç� perfume.

'

"""'I

E'ST'"''':-110 , 4 - A CARTEIRA SOCIAL E'O TALÃO DO MES OU.

D�
�

.

!li! (ANUIDADE DE 1965)\ OU O CONVITE' SERÃO RIGORO.
ii' SAMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.

�omnenssados de: 'inho Imhuia • 5 - 01l port<:J.dores de convite terão que apresentar,r'
documentos de identidade.

- Amendóim Pan�·Marfim • 6 - Os cartões de frequência não terão v,aiorJpara O

• carnaval.
LQro G:1)nf,�,Jo�AJves III SERA' R.TSOR.OSAMEN:fE PROTBTDO O USO DO

JI LANCA PEHFU1\1E COMO ENTORPECENTE (CHE�ETA). /

Moçuo • Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece os se-
.

C Ih • guintes pontos' relativos '10 Carnaval:
a,rvá o 1 - Não serão atendidos, no Ç1ecurso dos Bailes, ca.

• sos de esque.cimentos de carteiras sociais ou de' anuidade).Pau-Oleo . II1II 2 - Não serão atendidos, no decurso dos bailes, pedi-... dos ou· aquisição de convites·ingressos.
• 3 - Não serão atendidos pedidos' de ingressos a fo-

. • t6grafos.
,

_
,Florianópolis, 29 ·de Janeiro--,de' 1965.

nal � COgl 3 quartos e demais dependências.
Pode- ser visitada de :a.a a sábado no horário comercial.
Com entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses:

.

Rua Santos Saraiva esquina da Odil0n Gallot.ti no Morro do Geraldo - Es-
treito

\
.

-

"

, )

1
_ Na Uua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende-

.

cias - Tôda de tijolos.' I
'.

,- Na Agronômica casa de alvenaria com 2 residências: Na parte de cima
'2 quartos - 2 salas"':'" cozinha e b,'1nheiro; Na parte de baixo - 2 quartos - sala
-cozinha e sanitário.

-

- Estreité -. R�a Balneário - Gasa de material com garagem. Terreno fren-
te para o mai', e fundos para a Rua Balneário medindo 10,40 de frente por 54,80
de fundos. préço facilitado. Entrada minima.

,- Fina residência 'a Rua Visconde' .),e·Ouro Preto _:_ 2 pavimentos em cima"
quartos - 4 salas -:- banheiro - cozinha e varandão; em baixo 4 salas -:- 4 quar.

.

tos e dependênc.ias sanitárias.
,

- � .;
/

_. Casa no centro - Otimo ponto comércial - Rua João Pinto c�m fund6s
pará o Caes Libeydade.

'

\

.
.

- Praia Pereque - Casa nova !!em ser habitada -:- 2 pavÍDwntos 'preço fa:
cilítado.

- Praia - Lagoa da Conceição - Casa com um grande terreno. Boa opor-
tunidade para loteamento.

. ,

I
-, No Jardim AtÍâtico - Terreno' bem localizado - metal'e dos preços �or.rentes. ,.' . ,

,

- Praia Coqu'iJiros - casa de madeira de lei !la praia da Saudade: Aceita o·
fertas. Bom preço.

.
�

- Casa no centro - Rua Conselheiro Marra - .otimo ponto para comerciO'
� Casa com.3 quartos ,.....: 3 salas -:- cozinlla _ banheiro e dispensa.

,
•
•
•
•
•
•
•
.-
•
•
•
•

- Sonrado Comercial e' Residencial bem no c�tro ....,.. Rua Arcipreste P,alva.
Na. frente dq cine Ritz. No terreo Loje comercial f' �Srri�6rio, no alto ,ampla re
sIdência. Possue ainda amplo porão para depó.:;it(:).I' .

- ApartawAnto no centro - Edificio Eduardo _:. 3. quartos - sala...:... cozi·
nha - banheiro completo - terreo

�

- Para a venda ou troca por carro.Cahi'ellva
Cedro
Faalasia'

,
- Rua.'São Jorge 1).0 51 - Centro - Casa de alvenaria com 2 salas - 2 quar'

tos -:-, Ba,nhe�ro completo e cozinha,
.

- Terreno em Capoeiras - Otima localização de esquina - pre'ço !acilata· �do -; Oportw1idade Unica ...., 16 m x 30 m.

. _" Rua Bento Gonçalves - travessa da Conselheiro Ma!ra - Centro - Casa
..' ,,- I..:a .

•

com 2 quartos - 2 salas -. cozinha e banheiro COmpleto ';:k. ITerreno em Joinville - No Jardim - Colon Bairro Boa ;Vista. o,�;�ol,er'ir\ renQ. _
' .

..,
Geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NO SETOR DOS ESPORTES

49 ANOS DE LABU'rA

CONSTANTE EM PROl...

DE SANTA CATARINA

------------------------------�---------------------
Ca,mpeonato prosseguirá', domingo
•

REDATOR

P.EDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPEClAíS
MATJRY BORGES -'- GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA,

COLABORADORES

I .' M.t}.RIO INAÇIO COELHO - DÉCIO, BOR1'Cr lP.ZZ
RUI LOBO - MILTON F, A'VILA - uRILDO LISBOJi

"

ABELARDO ABR/mAM

"

,

....

.

Na rodada de domingo próximo, a ter

c,eJra do. ret�rno do certame da Zona Litorâ
nea o �Iguelrense receberá a visita do'Metro
pol, tri-campeão do Estado mas, que tem o"t t " ,.-

e ra ameaçado, hajam visto suas incríveis" ." .L �

p:oe.s,as no campeonato em andamento
pOIS ja deu para perder pontos até em seu
reduto. Um dos bons encontros "da rodada
no qual o nosso representante. procurará des
for:��.-se da. tunda de 3 x Õ que no turno, emCriciúma. lhe infligiu o 'conjuntn de Idési ,

P
esio.

orta�to, Metropol x Figueirense, o cartaz
sensacional de domingo nesta Capital.

Os demais encontros da rodada são ês-
tes:

\

Em Jo�nv�lle - Tupy x Barroso (sábado)Em Joinville -, América x Caxias '

Em Itajaí �'M�rcíIio Dias x Olímpico
Em Blumenau =: Guarani x Hercílio T

.l.1UZ,êste o choque principal da' rodada.'
.

---,--/----.....-- .�--

Âmanhã as
Escreveu: Abelardo

Al)raha:r.n
'Ao que tudo Indica, ."; S�

nada '�10uver [)�o -coáüu·.:o I

sábado teremos a tão .'0-

mentaàa eleição na I�A8C

para sabermos quem será
o futuro presídente para o

bienio 65-66. Exist.e-r; di
versos candidatos f" todos
com enormes possíb'Iídades

,

de se elegere-ri, digno�' mss
mo' dos votos dos clubes
náuticos de Santa ,C'fLr,Jr:-'
na. DepOIS ::le muita �rit;_
ca por parte da Imprensa
falada e escrita da e;apól1
o dignissimo presidente ela
FASC senhor Oswaldo Sil
veira resolveu marcar eleí

cões para o próximo sé ba
do às 20 horas na sérl�� (ir:
entidade sito i rua. Felipe

).

Na 2a. rodada (returno)
'H '1· 'OI Schmidt, altos da .Corueí-

. erCLlo venceu,' impko empatou taria Chiquinho. D�2,em que

F o G.N.F. �
. .-rartineUi lançará

e igueitense'conheceu. nova derrota �e���:i�:tu��iv;�aD��n�r�
, . ?

Em prosseguimento ao Campeonato da apoio do c,,N. Ria:chuelo e

i:�€:}a q'nA,',�1';"�s·.fi " ,..l_L, 1__-t_'� .talvez também do C. N. C'1

�,_, .,
-. ', "

;/
..

�� .u,cara. ���l-WJt!�'rlioetE�E'rum grande carl-

,� .
para. a etapa fmal do Estadual de Futebol, fo' didáto, pois já fOI presi-
ram efetuados anteontem à noite' qu t

dente da F,A.S.C,. e Yla sua

1, . d',··
, ,"

"

' a ro gestão o nosso reme· bl'ilhou
pe eJas, ten O SIdo O confronto Metropol x intensamente lá fóra. Tem

Marcílio Dias transferidõ' para' o dia-- 27 em grand1es possi'JHida·ies, q
Criciúm

,- --, -

-

' 8, R. �ldo Luz pa,rece q:c
.

a
_" lançara .a candIdatlE'a (la

. Em Blumenau, foram protagonistas o Maj�r Ary Mesq�üta, ?tual

vice-Pder Olímpi T' "t 'd" J .'
. presIdente 00 clube. E' um

,

.

co e o upy, es e -e Oln- grar.:de eSDort:sta. tem cre

ville. Nôvo empate entre os d0is�clubes ,des.. denciais ��101'illCS para se

ta feita pela contagem de 1 x 1 ( eleger, maIS se\Sl1:-'c!O soube

li' d'
.

•

o destacado hommn do cs
'

.1.:.1m seus orriínios, em Tubarão, ti líder porte declinou �10 convit;
Hercílio Luz repetiu acontagem de 1 x O SÔ-

feito pelo seI' ::lEbe ])Clra
, concorrer as i)}ei�·i)e; parabre oAméric�� _de Joinvilfe, .ficandó, agcrn presidente da __ S,C. 8ur-

distanciado três pontos do vice.-'1ide:r� ge agora tamb":;\l '-� c:1.1:d!

Em Joinville, o Figueirense na-o fOJ'
catura do esportidià Ody
Varella, que segundo me

bem. sucedido, pois sofreu a única
. goleada informaram terá o �woio

-do d d d d
" . de dois ou três clul1e.:; nau

.

_

a ro a a, sep, o errotado por 4 x 1 peld ticos.. Por último vem a.

Caxias que, assim com 'juros, altos, desforJ candidatura tio atual pre-

rau-se do révés sofrido no lá. turno. sidente da F,A.S.C, scnhúr
, Oswaldo flilveira, qu� rú(,s-

Finalmente, em Itajai,� jogaram Barro- trou desejos de cOlJ.I:i:lUar

so- e Guarani ,venoehdo o primeiro por 2 x 1 a frente da enttdarte, pois
no seu entendei' o seu t:--a-
balho foi muite bar," e es

••

pera mesmo a vüta';ã'J dos
Clube:> da capit',!. Eu nada
posso rJizer é um candidato
ningué:u poae eonr,8:;f.ar, eu

apenas admiro a sua cot'3,

gem e o seu e.'3pú'::;J e�puT
tivo. Pal'.t mim E3.i.-lJ, féz
pelo remo em S;ml.'t Cai;:;,
tina ç I).ada Ia.rá 30 ;'01'
eleito, t.enho certeza disso,
mais como tlldú j}o'ie a�Gn

tecer, Aí estü,) sP',hores os

mais p:::ovaveis Gandidatos
a presidência r.:'a / F.A.S C.
Espero que tudo corra bem,
e que o eleito saiba corres

ponder inteiramp.r,te aos
anseios dClS e;;portistas a

mantes do rem:) em B';;nta
Catarina, e qUe nós pos
sarnas para o futuro Juta;
de igual para, igual com os
nossos, mais perig()�!.)s ad
versar!:n na canoagem na.
cional C1ue são lr"di&rlltJveI.
.,.,_._----,_

Maurv viajou·
Em gôzo de merecidas

férias, viajou �ara São
Bento da Sul acompa.nhado
de sua exma. espôsa e fi

lhinha, o nosso companheí
ro Maury Barges, funcioná:
rio dQ I.A.F.C. e que, além
de emprestar seu concu�so
a �sta fÕlha, p�rtence à

vigorosa equipe da Ráelío
Guarujá.
Felicidades.

A CLASSIFICAÇÃO
Efetuados os encontros acima, 'a classi

ficação passou a ser esta:
'10. lugar - Hercílio Luz, 3
20. lugar - Olímpico, 6
30. lugar -'Metropol,' 10
40. lugar _'_ Barroso e Gaxias, 11
50. lugar - Figueirense e Marc!ilio Dias, 12

':c. 60. lugar - América e Guarani,14'
-

70. lugar - Tuny, 15
e

AGRADECIMENTO
"1/ ARTUR ALVES OURIQUES

'

Viúva, filhos, gemos nora; e netos de
Artur Alves· Ouriques, profundamente com:

ternados com o desaparecimento de seu espe
so, pai, sogro e �avô, ,cqnvidam

'

aos parentes
e pessoas de' suas relaçges para assistirem a

missa de 7a. dia, que será celebrada no dia
. 13 (sá1;>ado ),. às 7 horas, na Igreja São Fran
cisco. ,\

Outrossiw ,agradecem a todós que o

confortaram durante lUa enf,rDúdade.
Antecipadamente agradecem aos que
parcerém a m,ais êste ato d� fé �ris-tão

'", ...:."

.
'

• .i

'-S. .

na.'
, mente cariocas e, ganches, tem reítc em noss � benaíí-':

. Apenao peço iss presí Jan- cio, e' eutão vetem com 'Cl'
f:es de',

.

clubes' �1� 1'81';'0 de consciência tranquíla, .iJa-'
Santa ,Catari:na, que medí-> ra mais tarde não se [;,1'-'

tem fi estudem 08m.0'3 can 'repen�erem d� -voto que
dídatos as suas tag::l�en;; deram. '!alue,> aguardar,

.

dentro do rernr-, U (JH,e cl2S, �ortanto as :leiçôe3, que' GILSON QUER 200
\

renho' certezn serào: desen
roladas num.' �H 1.1:1'- de ','<;1'-'
da)eir'à' . ·esp'M.ívidade,· e;

sir.êramentc· c o -que+eu .

des$jo.',
.

se-á mediante o pagamento
integral da anuidade.
O presidente dá �'\CESC

convocará o tesoureiro tia

entidade para um expe-li

ente na sede socíil, esne

cialmente para a entrega
das carteiras, a partrr rias
10 horas ?a manhf de se ...

gunda-feira.

--------

-,,--.-,.,
o ,rolondo de (odel rà &u J

Ir;!l .I (// 1/
'1/, ")" /11 , jt /'1 i I.O,�{_,(;, /lA_(J_)�,_'/,�. ,.t._II.V·,',I

_O "player" Gilson, revt!- - ._ _
-

lado pelo Avaí e que tantas
-.----------- .----i

vêzes integrou o quadro li- BELEM _. FEVER'EIRa _ Cortesia de"tular, algumas com real ,�

destaque, está com seu cou- Cruzeiro do' Sul - Fala-se agora' nos jornais
trato pata expirar, Ao que "

'soube a nossa reportagem,
oe com insistencia. que na próxima reunião

o "colored" Jogador já rêz da' FIFA em junho próximo,
'

se debaterá
sua proposta para a remo- ôbre :

-

d f b Iç�o de sue contrato; 200
SO re movaçoes na regra o ute o , ou seja

Em conversa com a rné- I
.

I B dmil cruzeiros' de "luvas e na nternaciona oard,dica da ACESC, di' Mauro
Xavier, o presidenzo da

40 mil mensais, proposta Realmente, é a FIFA a única com pode-essa que está sendo �St:UU&-
entidade, Jorge' Cherern, da pela diretoria '.Í'.l clube res para alterar as regras 'que, diga-se de pasconsultou-o sôbre a vlabi'f- presidido pelo dr. Fernando sage f - -

lt d bda�e. da feitura de um fi- Caldeira Basto. m,
.

az anos, nao sao a era as, em ora
chárío dos atendimentos. A

_

'

bastante tenha � o futebol desvirtuado.
resposta foi artrmatíva. PIZZOLLATTI Acredito qUOe' alguma coisa seja aprova-A providência objetiva o U

contrôle mensal das ativi- ACERTA�A da, já que, por tradição, foram êles própriosdades no setor médico. COM O BARROSO .

.

'
"

.aí estão, e a. reunião D-ão poderá ser comparaCom o fim de acertar as '

bases de seu contrato cora OS ingleses ,,'quem nos legaram as regras que
o 'Ba�reso . que est.á viva- ...... frll'·eGrnf-'.aquela-:r:eu:nião de �pã-Sseio que houve
men Interessado r.,) seu .

.

. .

con concurso,' deverá' se-
na Guanabara sob os auspicios da CBD, com

guir amanh� para Itaiaí o grandes gastos num congresso de árbitra.-
atacante PiZlOl'.o;;,Ui, l'eve-

d 'd ,.,. . -

lado nó' Paula H.amos, pelo gens que na � e utIl apres;enotu, a nao �er a,
qual vem de se tornar cam-· palavra forte e única do sr. Armando Mar�
peão da cidade.

. "ques, que dom.inou o· plenário .Trata_se de um ',alOr jo-
vem e de promi:3so1' ftlhu'o, ,As besteiras que apresentaram naque-
devendQ muito l:1cl'ar o al- l' I ba epoca a e:uns ar itros nem. siquer serãovi-verde itajaiefls," raso VI�-

'-' "

.

nha a tê-lo é"-n StlaS filei- levadas em conscideração' pela FIFA.
ras, Agora, Ãrniando Marq,ues diz laconica-
Iâ ... ,. ..._. '

mente' que as inovações te.ndem a tirar o bri
, lho do FuteboI Em absoTuto. As inovações
trarão benef'Cios ao futebol, fará com que
seja jogado mais lealmente, não existirão O�

tais casos de "impedímento duvidoso" e dar6
ao árbitro maior visão para marcar com co�

.

fiança as' infrações penais.
A qUEstão do lateral ser chutado, ao

invés .de cobrado com as mãos é ponto pací
fico aprovação e merece aplausos. Não via

porque o arremesso lateral com as rp.ãos se

em futebol só o arqu'eirb pôde usar as mãos
e ainda assim d·�,ntro de sua área.

O aumento
-

dà grande area, prolongan
do-a até as duas laterais, só poderá ter tido
um objetivo: PU,Dir o fôgo violento que vem

imperando no fútebol, marcando-se penalti
dentro desta grande, á:r:ea.-

Logicamente mudarão até os sistemas
empregados pelos técnicos� pois ao que pare
ce tehde a acabar com o impedimento esta

nova lei, e defesa é ataque sofrerão reparos
indispensáveis.

Fazem anos, se não ;me engano desde
1924; que' a$ leis continuam as mesmas, apli
cando os técnicos os ,mesmos recuros, as tnes

mas "chaves" para
'.

se defenderem, criando
'< acima de' tudo sistem.a defensivo capaz d,e
barrar qualquer ataque.

Se os
<

homens da FIFA decidiram..se la)
. fazer inovações, ê porque Chegaram a COR.,.

clusão nêstes anos de disputa de certames
mundiais que, as' atuais regras do jogo, es--

.

,tavam permitindo aos Clubes criarem siste.
mas que de ,há muito vinham acabando com .

'. a beleza do futebol.
.

E�perê'mos e vamos ver 'os resultados..
já

. qu�?; todas as v,�zes que alterações fora;J7'j
feita,Jqrªm plenamente �ptavadas .•

. .,'".. 'i.i
.' . c

'áM�,/ffP.�;

'Notíc_ias' da' ACESC
Consoante o deliberado ao Esporte Clube i'v!et .opol,

na, ú�tima assembéía gerai a propósito do operecu.icn
da Associação dos .cr0' '��-

'.
to daquêla agremiação de

tas Esportivos 'de �,ac:ta 'jogar, em F'locranópohs,
Catarfna, 'a entrega das homenageando a crônica
carteiras modelo 1965, tar- especializada.

A TCES'(; aguarda ,'es

posta ao rfício que dirigiu

Avaí· X figue1renSe" fJuveffi.s);--a preli
m�nar de dom�nQo

-

De conformidade com a ante o P lUla R'lmos, pro
tabela do ce�tame, juvenil, metem 9.0 mL1UtO.:l de iu
para domingo, como preli- tebol cCl'l'ido <} '3en�aeional
minar do confronto Fi-

gueirense x Metropol, ja- Será portanto,. uma tar
garão ,Avaí e Figueirense, de e tanto a ele depois de
os quais, vitoriosos na Lil- amanhã no estádio da rua

tima rodada, '.!e):Hb q,l') o Bocaiuva, razão porque é
Avaí iS0lou-se na lide':ança de esper.ar-se um público
com o 8;.Epate dI) :\t.l�'tko numeroso e estt'rsiasta,

'
·

__0·

\

PORQlTE NÃO TEl'v10S O 14

r.enhum museu dE:' "relíqUIas aél\::'US':Nela

Fazemos �ltJ(jS:(IO absolLlto de G12reCer rapidez e :::c .i .rto. ,)utTO

o l4 bis DOO oferecia Dado di�;to e rtuncCt v,eiú J Flo;lan",po]is,
A Tac,Crnzelro \ré::1'l ',-,d.es os dias (coisa que outros !lã;.:.' k17elTlJ

ropldeL. CcntlllL1(� pre!e�'indc :-1 Toc-l:ru . .':iro.

,\,
i

.��IL(')
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Festa da 'Uva em 'Videira:.
freSEe a expectativa Dela' 'soa ·,apresentação sábado

,

"O retardamento da Fes- reàlízação", afirmou à ím- preparada para recep-tonar do Peixe, ganhando' expreso a�ções gerais, pois esta-
'

ta dq Uva por urna semana; prensa, o senhor, Dante €lS turistas que para lá H são 'naeioqaL 'rio' à'mostra preduto$ ln
trouxe um beneficio à pro- Martorano, presídente 'da dirigirão, com a finalidade A- Feira Industrial. que- dUstrializados' ,daquela '�
moção, qual seja o de au- Comissão Organizadora. da� de assistirem a unia festa será apresentada como Dar- gião; 6ompraVIUldo G espirl- ,

Iy

mental' o interêsse e a ex- quelas festividades;. �ue se constitui
.

na maior te das atrações, .j��mente to progressista de sua gen-

IV B I "Mpectatíva em tôrno de sua _V_idelra está�.._.. J' efetivada no Vale do RIa vem.."....-o a_ ..

::.:'=00: ',' ai e, '. unicipe]Govetn'adf,r, rece.be' resultõdo �_�rou;a_:
FI

.' ,'" .

"'1'"'i::�su::a=�:�OIC: '-', m,
,-,

"0.'rla..:t"Óp·· .0,' '1·5' '.d' C r: I'
..

.

re Será apresentada duran-"" C'
-

':0'
.

-

,

'

.

e'
.

n .S.o L,-. S', C"O"': a r'
te' as festividn.des. progra- O IV Baile' Municipal ele
madas, com a

.

demonstra: '

. '·Fpolis,· programado no Clu-
ção do uboi de mamão".
éXibição t!lue se Iará pelá. be Doze de Agôsto, para o

primeira vez em terras dó dia 26 sexta-feira de Car_
Oeste. naval, abrírá as festejo.'; de

,

Concluíndo que tem, fun- lYIomo de. H'65, em nossa

dadas' razões' para afirmar .Oapítal, que com esta Ies-:

que a FESTA DA UvA, se ta de gala 'completará cm

�ónstituirá em êxito abso- co dias de carnavai em

luto, informou' o presidente Fpolis., numa promoção do

que as cidades 'gauchas' . de Reporter Social' r. á z a r .o

'Porto Aleg-re ' e' Caxhs do" BartolC'meu. No. programa'
Sul

.

estarão representadas "consta da escolha da" Rai-:

�a Feira, c0l:l\ .produtos de nha do Carnaval la Cíct'!l

sua fabrícação] o que dará de e oorfcursos de' 'Fanta-

maior realce à mostra. ' sías ....;... origínaüdade. luxo

. O deputado Dib Cherem, e de Conjunto. Uma pw_
autor, dó Projeto que insti- moção de atl'aç�') tlli:i.sr!:,�

, tuíu a FESTA DA/UVA' em que vert sendo dívuigada.
Videira, seguiu para aque- em "diversos orgàcs de Im

la cidade em comnanhis do prensa do' Pais G que atraí

deputado Lecían Slowinslty, rl:\' turistas pano 'nossa ca

à: fim de' partinil')ilr dos di- prtal. Sabemos !;ue " erga-

versos atos festivos. ' nízador não cóndícões fi-

O governador ,CelS() Ra- nal�ceiras para prcmOVtr

mos, igualmente, deverá se- esta fe<::ta.,orçamsnt::<da r.u-

guir hoje p-ara aquél<\ cjda- ma, grande despe:>,a r.ST'�_
·

de, 'presidindo . as. cerimô- ra-se uma colab ..
• .', � �) do

nias de inauguração da Govê:no
.

neste �:f'ntido qüe'
Festa da Uva.' prestigigan- por cprto será re,,0ivÍl!) :,j;

que . � promoçã.'), tornClu-Gt>
tra:'ição em nos�� Capital.

----- ----- ----"_

iJ�ESTADg
,.. O lUIS Al'IUGD í)(AiIfI DE SANtA CArMINA' •

Florianépolís, (Sexta-Feira); '12" de Fevereiro de 1965

Na oportunidade; usou
. da palavra o Presidente da
Comissão Estadual do Cen
so Escolar, Orlando Ferrei
ra .de Mello, que' fêz - uma

prestação. de contas dos,
trabalhos desenvolvidos du-

tenção de metrícala,".
Mais adiante. afirmou , o

Chefe do
.
Poder Executivo

de' Santa Catarina que o

Censo Escolar s�rá muito
útil para o· seu govêrno,'
pois revelará outros pro
blemas

.

que �i!lçia Lo. desa
fia; icomo .por ,exemplo, o

de críáncas evadidas antes
do final do curso. 'Será co

nhecido também, quantio
da apuração final pelos, ór
gãos centrais; na Guanaba

r, s causas de estarem,
críncas e jovens

-, fom . da

escola,
-

sem· terem procura-
,

do as "";".'l� que o' 'govêrno
lhes, 'oferece.

' , '

, . Eneerrando ,seu c:iiicul'-

O Chefe do Executivo Ca

tarinense recebeu, na últi
ma quarta-feira, no' Palácío
dos Despachos, das mãos
do Professor Orland > Fer:

reira de Mello� o resultado
do Censo Es::oJar realizado
em Santa Catarína,

rante quatro meses pela re

ferida Comissão.
A seguir fallu' o G"ver-

nador Celso Ramos, fazen
do um relato das atívídr des
que vem' 'desenvolvendo seu
govêrno no setor educacío-
nal, que pelas proporções 'e

considerado o' tempo em
1 I'·

que foi realízado.s-não pa-
rece .

encontrar precedentes
em todo o país.. Frisou mais
adiante a mais alta autorí
dade catarínense: "Já no

(

ano passado, através de vá
rios atos. determi'1ei não
fôsse permítddo ficasse uma

críanoa ou um .moço sem
. mabrícula nas escolas pri
márias ou médias de todo
o Est"po. Ao qué sabemos
'- prosseguíu.". o Governa
dor Celso ;Ramos, - ,o cum

primento daquelas' determi
na�ões foi integ-ral. 1\T;'i.o
cl1egou ao nosso 'conheci- .

ManHestação de Pesar
Recebemos:

Campinas, 1 de fevereiro
de 1965.

nhecimento do infausto pás
samento do Dr. Rubens 'de,
Arruda Ramos, digno P,ir'
retor dêsse importante jor
nal catarínense, motívo por
que venho apresentar a

seus, familiares
'

e a todos
seus colaboradores os. meus '

sinceros pêsames pela:., la
mentável perda.

----------

PAN'AIR CASSADA:- À ilm,t.,;.,rl'l
_"O ESTADO"

Redação de

DIVE AO BAN'CO DO BRASlL
VINTE MI1HÕES/
DE. o.ÓLÀRES .

R. Cons. Mafra. 160
, Florãanóuolís.. SC.
Saudacões:
De retôrno de minha via

gem a. Matb (Grosso, tive' co-

.
,

, �

J..1: Sousa Martins�
.. ' .i.'

.

soo o' Govp.rllRdór Celso Ra

mos azradeceu- "ã: operosa
Comissão do Cenc;o E�co
h'r nne. \ num trábÍi:lho pa-

" .dívulgada pela t.gência de'
,

notícias da .Alemanha 01'1-
ponsabilídades -do, seu
soaL'

",'

SAO PAULO, 11 (OE)

.

RIO, P (OE) Fontes

do Ministério ' da Aeronáu

tica informaram hoje· a im-
I ..

.'
-

prens,a, que lil decisao do

Presidente Castelo .Branco

sôbre a' Panail" do Brasil,
foi tomada depois de vá

rias invest�gações que apón-

pes-

enta�, em despacho prc.-·
. 0ede!1t� de: S<xü,!;on
._ O Óíanceler Vas�o

Leitão da Çunhn. S�'l'á c;n"'
:vidado ,a il; a Càmara Fe,-

A UueLJna da VARIG em

São I;'aulo, ,e�teve reunida
,'1certando as providências

: :necessá.rias para' operar a

concessão outorgada.: pelo'
Govêrno Fedetal por 60,

taram a 'precariedade ,da se- dias, nas Íinhas' internacio-.
gurança de' vôo dá empr� 'nais que eram exploradas
sa, le que sua situação fi- pela. Pan,'1ir' 'do' Brasil. 'AS,.
nanceira 'era verdadeira- passagens já emitidas ,.,ela

,mente' caótic3,. Prossegui- ,Panair C0m reservas feitas
ram Os informantes dec:a.- para .OS vôos de dom!ingo e

rando . que: para se ter quinta-feira,. �'li3rão aoei,tas
UlIla idéia da l'eaJ·sítuação pela Varig. A decisão de

da emprêsa, mesmo que súspender' oI3:S' �sões-
. toda a 'verba de 'aviação co- .ou,torv,â.das a Panair -do' Bra

mercial do Bm3iÍ fôsse des- 'sil, foi adotooa· pelo Mare

tinada �quela "Companhia, chal Caste!ó Branco, após
ai.nda assim, ela nijo ,se, re- receber relatório do Bri

cuperaria. 'Além disso, _ a
.

gadeiro Eduaroo Gomes,
Panair .do Brasil cOLneçava 'iniormando $:1.. situação «!la

a faltar, aQs l,0�p:r9missos e).:l:ipFêsa. Diz p. �,.óvêrno em
.-

de horários que não 'pode· nota oficiaÍ que' a. Panair

ria
.

cumprir, ocasionando do Brasil Elsta etn situar:ão
pretestos que chegaram ,ao :financeira inecuperável,

'

e

Presidente, da República. que suas lipPQS serão dis'

Somente ào Banco. do Bra- trihuidas entre óutta's �
sit. a \e0l11panhi.� deve 20 ,w:êsas internaqiófiais. A Di

l1'iJhões de dólares, estiln-, 'retoria de Aeronáutica, Ci-,

do na iminência' de ser de- vil.- U;{orrp.o�, que
.

�nà narfe
cretadl't sua fal!\ncia face da tarde. serão tO)'nad<ls as

a0" débito. As informações urovtdf\ncil'ls tieness"r'as na

acrescentam ainda ,que a ra que· o servlço' nã" sAfra
VARIG na('l' linhas interna- sOlução de continllinacle:
drmais e outras cO"11pa� N'" 'n"'l.'1".hara, a p.,'n"'ir 'dis

nh;'ls ",!iT"e<>s nas linh�s n:'1- ,trj1;lUi:r�, �ota; 'iriformancto
danais, dirão continuidade 'que vai prôburat sflher' r'1e

lh"r o aüe ti�ier- dizÀr o Go-

vêrno com. se� ,!rec;ri>to. Ale

Q'fl em S11"l. e'lCT,tica,tfva l'l,'Di
re�ão elR, Pàn�it.; m\� t�d'lS
as e"""nrp.8as '�st�b 'há

,.
""'es-

triót,i,no e invuhrar. f')i ca-

paz de, l1ntes mesrj,o Í'le és�,
p"ento U"'1 só (';0,,,,,, iS�l"�f)
d� ter sido Úustadã. a von-

tar t�rrr\i.nqdo o' pr"zo es

tp1'lele�;do pl'lra a conr,lu- <leraI para explicar o icôr
do sôbre' g::j.rantias de in- ,

vestimentos, fÍi"luado cut;:e
,o Brª,sil e -'os Esfados Unf,.
dos,

-

'

-- 150 caças bombardei
ros 'norte amp.ri.canos, ata
caram esta' tarde oDjetIvos
militáres do ,Yietnam do
Norte nas' loi-;alidades ce
,Than-Hoi' e, Fuin�iXn.
_: O Kremli:l'l advel tiu

hoje que .os Estado3 Unidos'
r.eceberiarií. uma forte ·re

pulsa, se 'eJecidissem conti-
nu�r os' bomb>l.!'C!crfJs de'
represália ao Vietnam do
Norte.

'suas respectivas sedes, �o-. '" I
ordenando o' nlovimento _ O Superiül:ende·lt.e co.

grevista 'l'le .pretc'Hr:!em rle- SUNJ?]3 ,será c0�w(:)cado pe
flagar a L de março. ;) mo . la COl1}issão Párl!.llUEntar·
v:imento .

'ler,i em favor dt; de Inquérito que >1;pura os

melhores salános.. problenias do' pap61 na -Câ-
,- 1 noyte· umer'.Q.fl.no mor mara Federal Ser� �n8ja-'

to, 14 fel·i.dos e "?:J iesap::,.- lado a eXIllicar' sôbre os

recidos; (' o 'r-balanço do" recentes, aú\n�ntos' no pr('-
a,teptadó J.' bO�11Pfl, cl)meti- ÇO ,dp papel.

, ' ."

do" 'pelos, vietcnngs no ho- -'- Vão ser eOl1vidadu�s
terolilde!Bé'.n'�tt)(!'i,a,nl tüiJi", p�rà. dep�r 1}U, Cãríl,al"\1 'lfe- ,

tarés "no.;:tê :a,i:y.;,i�:;üpnos;�:oML deral, entret;i:í'!uyos, '(',8 .srs,
. tuaào em 'Ki-Maom, .

no Magalhães piiit!�; dar19�
VH���l1m do Sul. O anúncio 'L�eMa; Mauro l'hibau,
fq��_'é.ito em WashingtClll, J�i���:távDra' e G�ú: pery
p�If:O'-'pepal"tamento �a De-. B�Vtlàqha,. �

enh;e outra
Abri,ndo um n.,ovo ciClo mento. foi, feito 1'810 'P3ili- "

fe�a. 2 vj_et�ong'3 '110rreram personalidades. Ontem, o

(te sua.s i'!-tividr,�P'l, �) Tol' - tanal, Trindade P. Lagàa no tirotei.:J que se' . segui U deputado Celso 'Passos', de-
ring Clube lo Brasil, por da Conceição com pa,rad� ·�o 'atep.tad0. pôs perante ..I, �'Oll1issão;
sua 'Secç,ão d", �aht'l Cata- de duas horas. O ,�a,rdápio O E t d d

•

- s ,s a os Uni r;s tendo tecido $e"l('ra�' cnti-
rina, instul�'.,ctr,· em' Flol'ia- do almoço foi o conh(.>ci1is- realizaram� hoje' novó 3.t;t- cas aos negócj!)� da Hanúa
nópolis, pro.p'Jvcin!lou do-' simo caldo de' camnao.· ,

'''lue aereo ao Vietnam' do Minnirrg, Compan7 em 110Sr-
passeio a elementos de Im-· Finalmente, o veiêulJ di- .

N t
'

, -

'

.

,
.

ar e. A infor:naçao ,foi 80 'país.
prensa. O roteirO cumpr{no rigiu,..se a Sant0' António

· atingiu as praifls da Sati... de Lisbôa, Praia ::lo Forte
dade, Meio, ,Itaguaçú . e com p!.ws.da de 15 minutos
Bom Abrigo, tôdas' d) Co-- . ,e Praia ele', Canasvie!r'�s
,queiros, A seguir, a vlsit.a éom parada. de 10.minvtos.

> extendeu-Se às locali:'ades No regresso a Flnt'ianf'llz-
de Saco' dos Limõp.s E Mor- lis, houve visita a Praia de
ro' das 'Pedras, 'C0m j)ara�la sambaqui.

de
. 15 minutos: O prossegui

tade de u'�.a crümr.a' ou de
uma família qW'Ulto à ob-

do-a sem dúvida, com
presença.

!'i'l.i. l'lnT"P<::pntn)'" ,,� résulta
dós de sua tar�fa."

sua

--
. 'I,

Atividades Oficia·is
- As famílias dos fun-
donários públicos' demiti
dos' pelo Ato Institucional,'·
.receberã'o :pensa0 'especÚl.l
paga pelo Govetllo Fede
raL O PresidenÚ da .Repú-

..

blica efetivará e;ssa provi,:,>
dência enviado :�nen�agem
ao Congresso nei( próxlrno

...�
.

Sul, São José, e Paulo Lo�'
peso Com essas medidas, os

funcionários daquelas Pre-'
feit)lras paSS'1lU, como con

tribuintes do IPESC, a ca

tegoria de seus beneficiá
dos.
**'" O Deuutado Arr.mmdo

Calil. e o Prefeito Paulo .car�
" Ca);lsou plOfunptL. C0nster

neií"o, de Laguna, ioram 'te- �çãô na jmprel\ss éa�.lri�
c�oidos em audiê�ia, '-pelo' 'ne�e 'I) !ale�ll:e�:t() 3t:H0r.:.

governador 'Oelso Ramos.' mÜlsta Her�chtJ '. Lobato,

Na oportunida<fe. ,for,�m tra- ocorridJ e;.m Joinville, onde

,tádos assuntos de relevan- ocupavfl �om taro )ri!flan

tes i'lloortância pára a his- tismo as. funções de Reda

tóri.ca '�idade dé sul do Es- tor-Chefe de A NOTiCIA.

tado. '.:'
,,','

O saudoso homem
'_
de

.impre�sa erà CilS!;l:do wiü a

e�ma sra. 'Maria �� Cor "'eiro
Lobato e possuia ,uma {mi;:'

C[j. fiiha.

?el':1a bri!hante do jor:-

,**" Imp.ortante decisão
acab.'ot de ser tomada pela
Comissão Geral dos Con
cursos Regionais de', In""T"es
so e i?,eingresso de Profes- .

sores, Primári0's, deéidindQ
. não dar provimento, aos re

cllrsos impetrados por ai·
guns professares. Argumen
tando que todos os rec"rsos

interpostos coqtrariam 'o

que dispõe o art. 75 do de
creto 753, de lO de outubro
de 1.963, uma vez que ';8.
oportunidade cfere�ida a?s
candidatos de recorrerem,
b,<l,seoa-se numa' reclassifica
ção decorrente' da ré liza-

_
cão\ çlo concurso ,de ingrés
so ao cargo de insnp.t"r es

colar, que foi anlll�da pelo
de�reto SE-16,12 64/235�, pós
terion:nente, Fiw)1t Tnl1nt,in.a,
p�.<;i.m . �., clãissifica�ão jni�
clal 'P1.ihri�,,)i:ir:��'::in"'; �:n;�;*i1'
Oficial n° 7468, de 23 'de '}i-

Ealeceu em JoinviUe o. JornaHsfa
'Heráclito Lobato mês.

- Metalúr'gieost de 30 ci

dades 'do .intp.ri6� pa'ulisla,
realizaram assembléias em

nalismo catarinense Herá

clito Lobato era profunda
mente admirado· '�1n-, nossa
redação, onde., peh intelI

gêntia e �impatia gr.1.'::�eou
sólidas amizades.
"O ESTADO" a0 regis

trar o triste acoc'.tecimento

apresenta sentidas, cónp.o
lên'cias :... família enlutada
aos Golegas de "jl. \ NOTI

CIA" que-- f..e viu privada de
.

um dos mais bl'i!hantes'

*** A Prefeitura .do Bal- ,

neáFio de Gn.!l1boriú .está'
urovidenciando ,no 'se�ido
de melhorar a sUa 'rêde de
distribuicãó de árua.

"

tli'�
tando de � ,

.

re.suonsabUiZa:r,:
se 'pe'1�', exécudi,..,.,· 'tid%:rser-iTi�

, , ' "1 '�'l f ", "j' '.'
, cÓS!�" ,dii,st�ibuii)gb fiMu�Ié<
i��ol'fiúirê' cenÚ6 tüti:i!�
de Santa Catarina� A infor
ma"ij,n' p do deputado NU
ton Kucker.
*** O Q'O'Ternador Celso

R,Hmns re�ebffil' ·,frelat6ri.o
�onr,lllido si)h"e_ os rp,,"lta
dos das nesouisas rFlfpl'Êm
tes .'10 Censo Escolar em

nosso Estf1do. A �(\:missão
encarregadà 00' assunto. es

têve etn Palácio, qmmdo o

uresidente, Prof. Orlando
Ferreira de Melo ,��resen
tou o imuortantê tr,abalho
ao governador Celso Ra-

.

mos. Maiores detalhes em

outra p.'1rte desta edição.
.

,,' ,�..
'

�ornalist�15 de nó,qsa terra.

aos,'vôos da Panair do Bra
sil.' Prosseguiram afirman
do que não ,:(oi excluida

'\d�s conversações a- posi
'Çoes ,dos' 'empregados da 'Y'R, ";t,,.,n�'1 junto "0 Bqn- de '01.Í1:llica, iniovel ,a SFlr

emprêsa, ó que, o Brigadei- co do Brasil e o' G'-'vêrno aàrrlliri.do nelo PLA,MEG,
1'0 Eduardb Gomes mante- não tem motivos 'para Ipro_ estão tomadas as medidas

ve entendimentos com o ceder desta.lmaneira, cóm Wciais para a c"nstrução
M�istro do Trabalho p!'o- uma única emprês':L; s"lien- de U1'l1 gruuo, eScolar em-

curando uma fórmula para tando que a decisão, develia :Mrirretes, município de Já

a solução do problema. A de ser tomada de niocto ge- guaruna.

id<\11l. do Ministro çla Aero- ra1. As linhas nacinnais an·
.,** Amuliou-se a rêde de

náqtic,'ot é a de que se . as' teriormente outorgadas a' behefídós previdenciá"ios

éompanhías aéreas 'que fi-. Panair, 'serão' dist.rihui0as 'do� IPESC, com a HSS1T\".tU-·
caT'em com a conceSsão da ,prov"aveIIPent,e eQtrfl a Cru- ra de outro� conv�nios da

Panair, : assumirao as res- zeiro do Sul e' �. Sadia. quele órgão com as Prefei-
turas 'dé, São Francisco do

nei.ro.

Com a determin"Gão
do Q:o<7"'l"n"dnr r.o.'l",n R'l
mos. c1e"l'1rand') de ,utilid�-

o Preco da Carne e a Sunab
, .'

\

RIO, 11 (OE) _ "Se'o' �finn.a:tiva do Suoerinten-
preço da carne não bacrar,. dente d9 ,órgã'J, depois de
a SUNAB tomará providên- manter reunião com indus
cias enérgicas, inclusive' a 'triais e comerciantes da
proibição da expertação do ,Guanabara.
produto pam a Europa... , A

POUC'A· AGRAnECE
COLABORArlo, DE
'RAD�OAMAnOR '

s
. 'para" Brusquer;ra,s a.fenções de' Iodos

círculos' automobilísticos' d),' [Sta.�a
.

\

Será realiza Ja em' Brvs- do, inclusiv� um �,carioca, (SC), tendo em vista o di - .'!Desportiva' Automo,bilisti-'" �

'lDÚSl' PR)l;MIOS I, Categoria � Fábrl,:aç'io
que, promovida pelo jor- com sua, possante Berlihe- ,vertimento público, promo-' ca da AABB,.' eximem-:::e Art. 8' -. Os pí:êrp�ios�, EstrangeIra (qualquer. <:i-'

nal "O MUNICIPIO" sen- ta. ,verá com assistência técni": tanto por si como peJos. serem disiribuidos são os' Unctrac'a)
sadonal corrida de áuto- Será a primeira I ;;>romo- ca da Comisão Despott.lva seus órgãos de tôd". e 'qual seguintes: 1 colocado
móveis sob ,a orientação da ção dêssé genero à reaii- Automobilística da AABn, quer, resPQnsabi!idaóc' civil, Categoria até .1.300 "A.A.B.B."

AABB. z::j.r-se em território ,catR-
.

desta cidade, o "1 KM DE ou penal pelas �nfrações ou (Fabricação Nacional)
,

2.· colocado
A p'rova, que já tem re- ' .rinense e por isso lnfSmO ARRANCADA C A T' Â R. 1- ,acidentes ocasionados du- 1.' colocado"'; 'Troféu "Buettner' S. A."

gu�amento órgani7,ado �e- está atr'aindo' pa=á Brus-
.

N E NS E", previsto a ser rante ,a Prova 0U treinos,
.

"Governa -'01' do Rstado" 3, colocado - Medalhão ,-

'rá lugar dia 21 de :r..la.rço. que, as atenções de ;'to'dos os iniciado ás 9 hs. do dia 21 responsabU'idad�s exc1usivas 2. co_locado _.::. 'Taçá Fã;;; Jorn:;l "A' N_ação" de, Blu�
circulas automobi!htlcos 60

.

'de Il1arço ·próximo .. A oro':' daqueles que tenham 1'0- brica de Tec. Carlos Re- menau

Estado. \ va será para veículos de metido ou ocasionado aci- ,naux. S.A. ' , i
4. ao lO colocados -}vIe-

fabricação nacional ou es- dentes. <", 3.� colocado _... 'JVIeàa-ihão ""'rlalhas" '-; ,
•. ,�

trangeira de acôrdo COrll as Art. 4 - Os concót'rentes Jornal "O Estado''., de VIo:-
�

Na c.ía'ssific�ao
.

,geral,
disposições presentes nês�e ou condutores não !Joderão- riahÓpolis. teremos 6s segutntes ,prê-
:Regulamento Par,ticular, recorrer a PodereS púb).icos 4. ao" 10.' colocados iftloS': �,;- .:;,
sendo permitida a partici- ou Judiciais para dirigirem Medalhas �, "Ven�(:)1o:r �bso!uy) tia

pa'ção de veiculos tipo ca- questões que se relacionem
"

prtw'a Trof,�u ':'0 :M:unicí-
_mionete e Jipe. éom a Prova, reconhecen- Categoria '1.300 á

• 'HiOO 'pid""'; �
"

';

dó cOlnô' ,Uhicos JUIzes 90m C.C. (Fabricação' Nacion,ap,,', ..2. ("AliocadG .,...;:. T'l';a' 'i!l�

:petentes, �' ComiS'lão Des- ) 1. colocadO ,_
Troféu' dúsfi:in,.. ÂptQll1ol;lilíst-i'ea Na

pc)];tiva e o Prómotor da "Prefeito de. Brusque'i � . � ciollal" '.
'

'. ,.., '

Pr'ova." 2. colocado - Taça "Cia 3. JOlGcado Méda:hão
Industrial Sch1osser,i. ,"Jornal <;IP Itajà!'".·

'! '3. colocado _ �Medalhão I 4: c01')(!ado· e 5 .•
Jornal "D·. da' ,Tarde" "FPlii- dos _ Mt>clalhas.
Iis.

. ,

4, ao 10 Golocad0c ._ l!r8�
.

ções pnbUC[trelúü,,,

, ,-

, .

I �

I .

I.
A

, J;>elegacia' de Fu,.tos· buiú para' a ,solução ráp�.aa
distrib'lliu _

ontem a (seguin- de dilÍl�ência policial,' (lue

'te l'\fnta, à i"njJrensa: teria sido inviável nã.a �ôs-
"A DELF.GA,CT� n� -"TT'Q,_ se a intervén�âo. 'do alt'"lÍls

TO�. ROUBOS E DEFRAU- ti.co F.Rdioàm:ador, de -vez
DA(:Õ�� F: D"I: Co'STU�!fES que não hfJ,vJa D':lssil-Jilid�de

'

E MENOt:?�S ';�"'1 a. u_úhU- ele contAto pe1,;'s' vi.'l,s re"11-

co uara externar seu agra- lares. 'PÓ�, : defi(:iên"i� ,'do
'dectrnento àr) e1'l1érUo ra�iQ� .sistema

.
tIs, . cn....,nni.�a,..ões.

,s;'''d''r, . P!'()fes<;(rt" JOÃO com fi cidade de PQrto Ale
D'"'� �A.NT0� A""R_��ÃO. �O� gre. :..,',.

eS+JÍ<;!l?�, à Ru� Df'ltn Jr.lime L '}:Glin atós como o do Pro

Cíl,f\'lé�a , J 1. () .("\'11. nl".""ti- t'ec,o:;nr. Air.e<b, �"Tlha a Ci-
, n1''S'''''':ente, dei'C011" suas hÕ-"; d<>riFl tr<>'1f'1nili,;pne e ", �;r)

'r;. �ip" :pe fa'7.Ar �; fÍr'rl de eyta·, ciedadp.JrlR. qual é " Políni"'"
heler,er �ont�tn c"m POT"to s\t1't Cl,ef'p'."''') - sabend" DO

,.Ale"'rp., n .f'11'P 1""'ro11. e�bn- der c,,;:;t.",r· ('óm' nps"oA.S

""'Tl'I':l'':s �H'i�,.,l';.,�p" ",'t""�sfé-, (l.í"�O:;Fl "nil"tp, -. poçle saiber-

, rin8;S, Jdl'!
-

qi,'it� dlld�' a" _ s�a �p. . ""''',;0:; sP'l"p.T\a; .' .

T,""" '" ..... .,<i')�. El irrefutável FlnT";"n"'-�H". ·al de feve- '

,
, i j .. \o.

,,_e"C?-f':\l";Ancia.7J:.... ,..t:" ,.r.-;-� n�' !,O�� ','

,.. F....., �C'�� Q'O'i��f). o (Pro- . �O':p:'t1 n� ......';n,.;",: M....n::z"

'\fes�or A�ã�.%>muito c��n;ri- Coronel Delegado
-

�' ..

'"' ... "'.' li'
'1
__

. r .... r.""If\ .()�rn!,n�n' ('m\ A,r':'lvf4 ,

'

Troféu
..

T 3. ,ç U.

MAIOR. INTERÊSSE
,
,

o REGULAMEN'l'ÜEstá' despertand:> I) nU.lor

interE'sse, nos meios des'"

portivas
.

catarinimses, a

s�""sacjoI'al. corrida de au

tomóvel que o jorpal "0

"

O regulamento ql;le rêge-

rá a provà já foi publicadO
e consta de vários. cápítu

"

los, referentes il P!,"OV8., aos

carros admitidos, �os ;>ar-·
·ticipantes, dos 'prêmios, da

'classificação etc.

Quanto a prova h regu-'
lmÍlento estabelece:.

MU:nlcipjo" vai promove",
sob orientacão técnica da

,AA13B, no dia 21 de Março,
nesta cioade.

Art. 2. - Este Re�u)a
mento terá·fôrça de leí"des-

· portiva, comptOl:netendo-se,
·
todos os concorr.ente.;; >

• e

condutores a, l'.esp(;its-reõi} e

oul11!)rirelll integra.hnente,
todos OS seus .diSi);)" r,t'vns,

Art. 3. - O Jornal "0

r�l no ·('1)�9'.l·Pi:;.�n n� .,(I""l'n

vnl,,;,.,.,,,,...tn rwril)Y\(tl.' Pal'f;_
.

\
r.�"':B-�.(l 'do '�0nç:':"f-,";;0 3()�)

participar" (1"') Dpverão
prova. ql1P se à"l"ornina I

'KM DE, ARRAl'T(!ADA. nu-'

lna pista Tet.a r]� 1-.(100 ms.,

�.FO"'Toln.�l_�t:t., ..... 'llf\' )ty nro.,i"��'!1:"
-� fLor' (Y1o;l�t.("'1("'o n_'.�'.F'P·': '"(:�'':�''''O"'''I�'''\ OS PR�MIOS.
,rl(\..,.,i.�O'n nr<).'llr� J 1. c;n�1I16"

'�dp A"<1"','!. a !':�,1 (It" 1'.:,',';;...

�ess�ô de inaugu-.,

,VA PROVA
_Á.Í't. 1. _ O "O Q.uanto aos prémios

te�:uhü��C!1t;j t:;;,,;t2tüie..;e;::.
ú

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




