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O.E.A. Examinará Hoje Moção Venezuelana
Solicitando Medidas Contra Cuba

Situação tensa em
"focanfado"

TERRA
TREME
EM
VIENA
VIENA (Áustria), 2 (OE)

_ Dois ligeiros tremores
de terra sacudiram esta ma

nhá f' cidade de Viena. Ao

que parece, não foram pro
vo,!p.dos danos nem vítimas.
O epcentro foi localizado ao

�ul da capital austríaca.

�rário �e
��rao

1:10 2 IO��i o Cpn�e!ho ,Ir

âg'J�" inr"""n" 'lu/, t<:Il.Hzunl

hoj"e-a·l.afde um",.eun1Ito II Tiih

decstud"r""I,!lC((çi,od" horlO

<!e'vlráo ·em 10uO o !'"h )l�n·

5a;:em nesse 6l'"ntido será en

""minha da nO Ministro de )Ij.
nas e �:nergia, sr, Oliveira

Brito. �ef.!undo um porta V07

do conSelho. a n,c<lidn 5� pro_

posta "O govhno d�vcrá en·

Irar cm vli:or ["doB os anos.

Montoro llirma �ue (xistem Dois "Gol�e8': em ��arc�a
BELO HORIZONTE, 2 dois golpes, um marcha pa- mocrãuco. Declarou ainda :-.,---------------

(OE) - Em palestra mano ra direita outro para a es- que seu partido terá ceedt- A"Indatida a um jornalista, o depu- querda e tolos eles rotula- tI�to pr6�rio .para as elel- a aprovacaotado Franco Montara do dos de contra golpes com o coes presidenciais de 65, es- 1
PDC de São Paulo, diz que pr etextc de defender as tando as preferências volt�. dopinião existem \nstltuições e o regime de- das para Ney Braga. O orçamento

C E L E S C Promove
-

Excursão, as Obras da ��:���:::n:�,�O,�b;!�� ;i���;�:�:::E�u:,P:;ll��
a pagar imposto a União ciso a autorização orcamen-

U· G
· tendo detalhes e eeusresen- PUblicas, estiveram presen- aso se c o t t tarí 1 t

S Ina ' arc Ia
d '1 curiosidade natural das tes as funcionárias Marildes �a; ao or��:���o �:r� 6�, f:�:ra�:r�o;:aemo:erm:::r��:.
futuras Assistentes Sociais, Jardim da Silva e Regina afirmando aínda qtie con. dados em cada exercício.
(I pessoal da Empresa coro- .Maria Moura,

.

sequência pior como o cães
(( 11 as ao par do grande em-

No local da usina, Iuncío- j
' €cndimento e do que êle -

_

�'��:a!a a�Ev�:.��te,:'�:� :;::::;�,p�::t� �::��;:: Manl·festaço-es Naz,'stascorrendo com êles todos os Ap6s ter percorrido todos
locais da grande realização os setores da Usina Garcia,
do Govêrno Celso Ramos. a caravana manifestou a ex

Dando tnrormações. fome-

:�:::"'i;�:,""ãO "COlhida

Prosseguem 00,l' EU II
As !2 horas, foi servido ;� II

um churrasco aos excursío- WASHINGTON, 2 (OE) - desfilaram ontem em freno SUpreí1.10 Tribunal Earl war-
nistas ocasião em que re- Sete membros do partido te a Casa Branca contra. a
gtstramos elogiosas rererên- Nazista Norte-Americano etesignação do presidente do
(!as ao Plano Quinquenal de -, _

EletrifiC'açfuJ do Govêrno

JAN<iO VA I A O'Celso Ramos e em parttcu-
'a. • co,', visitada, sem du
vida impulsionadora de
-naíor P'DO""O • "0"0 PARA<iUA IUfl Cautal do Esta?o.

WASHINGTON, 2 (OE) - Reune-se mesmo amanhã' II
Organízaçãr, dos Estados Americanos, para estudar a mo

cão de medidas contra Cuba e a possibilidade de convo
ca, a reunião extraordinária de chanceleres solicitada pe
la Venezuela. Nesse encontro, segundo revelou o embai
xador venezuelano Henrique Herrera, a Venezuela soücí
tará aplicação de todas as sansões estabelecidas no tra
tado de assistência reciproca do Rio de Janeiro. Ainde
hoje, o Itamaraty responder a ofício da embaixada da
venezuela, definindo a posição brasileira no caso.

Dia 27 último, professõres
e alunos da Faculdade de
Serviços Sociais, assistidos

por sua Diretora a Madre
Olma Aquino- Cassas, estíve-

rum em visita às obras da
Usina Garcia, ne municlpio
de Angelina. Viajando em

ônibus especial, os excur

sionistas partiram às 7 no

ras, desta Capital, retornan

«o por volta da 18 horas.

PORTO ALEGRE, 2 (OE)
- É tensa a situação no

municipio gaucho de mncen
tado. Telegrama recebido

pelo Governador' Meneguet
ti, e assinado pelo Prefeíto

Francisco Bozzatto Filho,
informa que foram "sotíct
tadas medidas urgentes ao

secTl�tílTio .

do Interior. e

Ju ....r....l1 e as autoridades

militares, para garantia dos

cidadãos e prédios públí
('OS .0 Prefeit.o Borz.atto Fi·

lho, afirma no telegrama
que o Prefeito eleito .A:dilar

Bertuoli, está incitando o

covo a desordem, tendo o

mesmo armado 500 pessoas.

l'AltTICIPI\.N'l'ES

Visita 4a Çasa dc t'ôrça, vendo-se além da Madre Diretora

toe costas) um grupo de esccrsíontstas

ren p-ira dirigir a comissão

que Investlgn o assassinato
do presidente John xcn

nedy. Os nazistas que ves

tiam camisas pardas com

1':S G,r11ll:>S gamadas nos bra
. .-05, c-c-ravem uma bandcí

re.. virias cartazes e uma

fôrça portatü da qual PElO,
dia a esiigie de Píde! Cas-

BRASÍLIA, 2. {OE) - O guaio Alfredo Stroissnes. a troo
Presidente' da Replib)ica de- questão do aproveitamento _

Madre Olma Aquino Caso termíneu ao ltamaraty pro: integral do Salto de 7 cue-
sas, Diretora; Briolandi vidências no sentido de das, cujas obras pretende

HKneípp de Oliveira, Secre- acertar sua viagem ao Pa· atacar com a máxima ur- firnen;!fienStarte: Clernentína Tonelloto raguai, para janeiro próxí- gência. Sua Assessoria Téc· l U9 1,
e Marilde Rodrigues, Pro- mo. Pretende, na oportuni- nica já está procedendo ao

Kfessoras; Elisa Faustino da dade, resolver em definitivo levantamento de todos os

â
.

"nned�Silva e Dagmar Batista da com o presidente para· estudos sóbre o problema. ii URosa, Supervisora; e os
- ---

acadêmicos Stela Maris D .d t
- .

�
Pi.". Sou,", Amélia r.eo eSI ra aeao conti-poldma Koch, Edl Sachet, 11 .,
LéUa Maria Meireles Spe·'

d
.

randio, M!11"in_ da Graça tCoelho. 'I'errw,inhp. sereuba. nua ma an o
���:, �levl��::' D(f;�t�o��: lUO. 2 (OE) - A desídra- das. Este ano houve um au-

Irmã Regina Giacomct. Ma. taçêo o'; atingiu mais de se- menta de cincoenta na íncí- '

ria Bernardcte Sobierajski,
t(!c('nt�s ('rianças, das quais dência na mesma época do

Valda Martins. Zuleima Bra. (..JJ7( lflwreram e oitenta e ano p!lssado.
quatro ainda estão interna·

Moura Andrade fara sõbre a

Personalidade de KENNEDY
SÃO PAULO. 2 (OE) - O Kruschov já teriam passada

Senador Auro Suares de sua fase áurea, e pela prõ

Moura Andrade, que pns- prtn Idade entrariam em

COMECAM IA SURGIR OS
SINDICATOS RURAIS

sou o fim de sémana em

S. Paulo, reLornou hoje a

Capital Fedoral. Em Congo·
nhas, falando a imprensa
abordou aspectos da juven·
tude c liderança mundial
do falecido chefe da Nação
norte·americana. Disse o

prdsidente do Congresso Na·

cional, que o assassinio de

Kennedy, não permitiu ao

estadista
.

uma liderança

mundial, o que viria dentro

de 10 anos, pois até lá, to

dos os outros líderes exis·

tentes hoje, entre os quais

Salário movei
vem aí

BRASiLIA, 2 (OE) - De·

verá ser encaminhada ama·

nhã ou depois ao Congresso
Nacional a mensagem pre·
sidencial propondo a insti·

tUiÇão do salário movei a

tOdo País. De acordo com a

mensagem, os salários se·

rão previstos a cada perio·
do de seis meses.

13.0 Salário para os funcionários
AUTAROUlCOS

declinio.

ga Diniz, Guida Loocks, Ori·

PoljCNiaacFII·OonreaSllal :�A��!:�'��;:;��:�:::�: Arcebispo fala da
CELESC, além do Chefe do

BRASiL!A, 2 (OE) - O Dctalhe da tubulação forçada Departamento de Relações U· - d IMinistro da Agricultura d�· nlao a's greJ"asvxd',�m��o':�d�,:,�:o�;p",toal:�p�;Ao nobre povo de S. Catarina LONDRES, 2 (OE) - Num d,bat, p,la t,lavi-
o> o> Doi"). John Em, arcebispo são ,o arcebispo declarou

t.:riação da Polícia Florestal Envio a êsse povo culto, para a::: lutas cívicas que se do cal.ólico de Westminster, que nas reuniões do concí.
:{aclOnal. A nova corpora· trabalhador e progressista, aproximam. Estado de São Paulo disse que a união da igreja li" Ecumênico de Roma
ção terá inicialmente um

a minha Mensagem de Fé J'J'ecisamos estar unidos São Paulo, 14 de novem· católica com as demais não mostraram que as causas

efetivo de 2.000 homens.
nos destinos da naclonali· r:'1 t.órno de homens dignos, bro de 1963 será conseguida "em nossa da unidac!e cristã poderiam
dade nesta hora em que se democratas autênticos, para Prezado amigo época". beneficlal·se com a discus

procura perturbar a tran· enfrentarmos os agitadores Deputado Manuel Sanios s5.o de divergências entrc

qU�I����e n�osB�:�i1�!r��a. �uSetiru����:a:staSOI���Jun:U� aoT:�i�OPra:�: lie�O�evi�I;: FBI Investiga ��v::�:��to�ru���tu��íst���
nhã porque o nosso pais ra amarga que vimos atra· rêsse o manifesto em que WASHINGTON, 2 (OE) - "certamente não ocorrerá

possue reservas' espirituais vessando. �,lerta a população dessa ci-' A'-ltoridades norte·america· em nossos dIas esta grande
como êsse grande povo ca, Envio, por êles, portanto, dade contra os elementos nas estão desenvolvendo es· reunião.

tarinense, tão identificado a minha saudação afetuosa q"e professam o 'credo ver· forças para descobrir qual
com as nossas tradições a� nobre e grande povo ca· velho. o misterioso personagem

cristãs e democráticas e tão tal"inense, na certeza de Receba 01" meus melhores que envl�va pequenas

quan'lN---IIl-C·Ocioso das liberdades que ,::'E: contarei sempre com o agradecimentos por sua Tidad�,; �e dinheiro a Lee U HTII COMelevam a criatura humana. apõio cristão e democrático Rtenção e os meus cumpri· Oswald, o supôsto assas·

Venhn lutando por um dl2"sa terra livre e altaneira mentos pelo trabalho que sinio de Kennedy.
Bco,iJ M,lho" of",c,ndo paco os lut" que vanho ,n- vem d,,,nvQlvando, m",c'-

,Greve conll'nua NOVO ESTIDOao PO\'O paulista um govêr· frentando, com O desejo ar· dor de todo o meu apoio,
.

no de realizações dentro da (lente de realizar o Brasil de acórdo com a orienta·

�;r�:�� �: r:� ep�:e����ç:. ��ai�o;:��r:S:::taau�:���� �.:oG��:r��n��UIi��:.r��i�:: tr:uI���O�d 2qU���� d� Edn� KOHIMA - India, 2 (OE) ptiinitivos caçadores de ca.

to em que haverei de colo- das liberdades humanas que tido de serem preservadas dumção a greve dos traba. :t
Os �eztano� de rebilião _l_;r,,_�_,._-,-_--,__

('ar a técnica a serviço do são os horizontes propicias ::� nossas liberdades huma· lhad'ores em cinemas de je e;::ms: eM�m���ra�:gu�:
Homp.m e não O Homem co· ao desenvol�mento da per· nas e combatidos os prega· Niterói. Na tarde de hoje, o d t

fi
.

mo um 'ser a ela escraviza· sonalidade do homem, co· dores de ideologias exóti· TribU::lal Regional do Trn· �l'Ig:�:�dl �o a�ec��:ver!::�� DI�O-eSov, n Exemplo do que se pas· mo ser útil à. coletividade e ràs, afí'ntat6rias à tradlclo· bulha da Guanabara, rcnli rr.tado dn União Indina. O II
sa nos países que vivem à Pátria. nal V(lr�ação cristã e demo· lizará uma audiência de 'd t f d

.

�;;�: ��:'i��"�:�:o�::�,�:: At�d;::::; d, Bam, "����ial��:'�VO b,,,iJ,i,o. ��:O�i�;��,:;;�:,,:70:,go� �r��:��::n��;���aln::':�;! Venezuelanasd,,',m'nd�I,.�dt"o�.es travestidos de
Gabinete do Governador G��:��:;�I�I�oB�srt:�o '

( �:.mas' d:l capital Fluminen· ')ltal do novo Estado que é
... " " o menor do P&is. Nagnland CARACAS, 2 (OEl _

eostâ na fronteira com a Bir Prossegue hoje em todo o

mânia. Sl.Ia� montanhas território venezuelano os

l�m l\lturas Que variam 1:'11· !rahalhos de apuração do
,." mn metr" .nhtê"'Pl"'!1i"iPl !to�f "til

WASHINGTON, 2 (OE) _

Milhares de oesSOM, incluo
sive

.

o presidente Lyndon
Júhnson e sua espôsa, com·

pareceram ao cemitério Na.
C'Lmal de �rlington, ontem,
afim de visitar o tumulo de
John Kennedy. Tambem llS

igrejas dos Estados Unido's
em memória ao finado pr".
sidente foi homenageada,
sendo realizados sermões
que destacaram a ação do
presidente John Kennedy
contra a violência, a discor.
dia e a confL1são.

BRASILJA 2 (OE) O presi
dente Goulart deverá assinar

nos p!"6�llllos dias a carta dr

cOnstituição de nUmerosos siT'

ujClltos rurllis do PaIs. pele

menOs, cem organiza�õe6 desSE'

nlltureZIi reqllererslllBo che!.

do governo o seu reconheci-

�::::�B:oqu:e:m:e::��OdO �:�
rente. o presidente Goulart ins

talars em BrasiliJl. a Confede

raçiio Rural dos TrabalhadOf&f

rurais qUe abrange quinze ie·

deraç6ell.

pr(lgl"es�i<;tno

mos resultados dão a vitô·
ria parcial a R.lul Lean. que ��conta com 19,200 \'otoS•

. ..-,\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Omst'lhelro Marra, 160
Telefone 3022 - Caixa Postal, 1:�8

Em!en't;O 'fcle;;Tweo ESTADO
DLRETOR.

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

Domingos Fernand'"'s de Aquino
CliEFE DE REOAç.>\O

entõnto Fernando do Amaral e Silvll
REDATOR·SECRETARIO

pértcles Luiz de Metipiros Prade
REDATORES
Osvaldo Melo

Pertro Paulo Machado
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Schlindweln
SECRETARIO COMERCIAI»,

Divino Mariot
nF,P1'O. nF. ASSINATlm.\�

Major Virgílio Dias

.AN{JTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

10%; o .tempo de construção é 7Q% menor; material

mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebôco. As

paredes não deíxarr- passar ruido, umidade ou calor e têm

.rurabntctacte ilimitada.
GUARDE o enderece: - EsOFit.ório à Rua F.elipe Scb

midt 34 1" andar. Fábrica em Coqueiros - quase defronte l;l

Salga.
VISITE a casa modêlo. ao ladq da fábrica e cerurto

se pessoalmente. de Que você mesmo já pode iniciar SU9-

ccr.strucão.

RJO; O lI!inistro <ln F[w.andn Nel\'ócio� da. Fueeudn, conslde.

hnlx<Ju ,'irculnr (leterminnndo t"ndo," llH)H!rio�a Iwressidu,]<,

qUe "cm t(jdo� o� casos de- de inC)'elllenlar-sc a lince".

]l1cdiu"te l"n�'aJftChto; Sej:. cltl,;"", II,,� reoeus fe(!CtUI";
débttcs fj�eaj� aplu'adoS; "da <'onsi<1,ranclo (lI\Q, contm

",�dluntc PI'\)CCSSO; u",a '"o,. ,:ontl'ilJuiHtc Impontual, devem

terminado o prl\7.0 paI'" a co- -ser adotadas; COm absoluta

lJl'an\:�- amil:::ivCl;, lJOC<l d" pl'eSte>.n;"s medidas I),.evista�
�of,.C'; as repnrtiçõc� nrreea_ CIU lci. para fi- deíos!! e- cobrou-

dndoras 0\1 lançadon,�! con· ç" do crédltc flscnl;
forme tõr o caso: considcrnndo o dísposto no�

110 prezo nu,xill'O de li'i dias: "rtil\'0� 11(\ " 117 do Decrete

os respactivos processos á Pn nO �,I.O;lIi. de 20 de mnrço .i<"

cumdcriu dn FazCnda Naciona I�J:':I: nO artigO 'i" e seu § '1° Ga

cOlllpCt<'llte; ll<]r" qUe se' pro- ;.ei 'I, ��.fH2 de II dc novembro

�]OVIl Imedlntnmeute a cObn,". de l!1�,j. (, noS di\'{!]'S{lS rfl):'ll_

�'Il ju(licial. 1\n intci!"l''' A lUIl101IÜ/S t]'j1)llt,\r!o� ern

I[or; rc�'Jl"e t".iX"r; pur-n C<l' hrunça ex"cutl",,; OS chdes d(

lthuCimollto dns repartições repartIçõeS nplicnrão; contra

COLABORADORES
Pro!. Barrelros Filho _ Prof. Osvaldo R. Cabral
_ Prof. Paulo Lago _ Prof. Fernando Bastos
_ ProL Alcides Abren - P!'of. Othon Gama

d'mce _ Dr, Milton Leite da Costa -.Dr. ao.
bens Costa - C�I.,Cid Go:waga - MaJOr Ilde
fonso Juvenal _ watter r.anee - Flávio AlbeT'to

np. Amorim _ AT'n::tldo �, 'J'biago - rroratécío
soares - Prof. Osmar 'Pisam.

__

�
C'rnnj"üts S[lciai�

Zury Machado - Lázaro Bartolomeu
A::sportcs

Gilberto nanas - i\laul'y Borges - Gitberto

lPS inStr'I,,,es
j Em tQdo� o� .'as,,�.,)e dél.l_

to� fi�cais apUrados; seja me

dfnntu hlllÇlllllClltO; �aja
dj,lllle processo; Ullla \'c·� ter

",]]",do o lHazo para a cobran

�" anüg1Ível ou iI bócn dO cO_

s«, \'s l'epm·tiçóe� "rl'cc"da_

dOl'nS 011 j,,"çadol'llS; conior

me fór o cnso: remctet-âe ; ]la

1)l'llZO uláximo de �5 ((luln?-e')
dias; os rcspectivos proe'tls!!õ�
" procu;J:,,,loria da Fazenda K::

('iou,,1 �O,n))etante; 1"I1'n (lO)'

�c proolll"" imedlatamentc

,·obran'<ljndicial.
li Remettdo o dêh1to à "0·

'(;j'r('ulnr n. c,Jl. dc ]'.1,10.1,:1 �'<11)(Jl'dinll(l"s, dando_lhcs esta" c� (!""'cdorcs rorniesées.t us I"e':..

O Mini�U'o de t:�tado do" jje] tUIllpri",antO; às (Uda� de inrcrdiçúc flsc"l; con

ANOTE - GUARDE - VtSIIE
DURI-BlOCOS

Agradeci_ta
A Congregação das Irmãs do Divino Salvador, por in

termecto desta nota, torna púbiico seu agradeoímento a

todos os que, de uma forma ou de outra, oooperaram para
o melhor brilhantismo da festa "Personagens de Filmes

Célebres", cuja renda foi aplicada em beneficio da constru

ção do Ginásio "Nossa Senhora de Fatima", no Estreito.

-Agradece de medq especial ao' Senhor Carlos S. Mül

lcr que abnegadamente ensaiou as moças; à Dona Maria

Pa:::�arini Vildi que, como Patronesse. não mediu esforços
'mra levar a festa com o melhor brilhantismo; ao Clube 6

de Janeiro, Lira Tenis Clube, Tli:atro Alvaro de Carv�

1ue :rentilmente cederam seus salões; aos senhores pais
que nfi:;. pouparam esforços para que suas filhas se apre·
�_entaSS::lm; às moças que participaram da festa e todos os

q\le de qualquer maneira colator.tram.
A todos, mais lima vez, sinceros agradecimentos, e a

certeza de que seu I{espreendiment e sua �aridade sel'ªo
pagos com muitas e fervorosas orações,

Pníva.
Artcs rtãsttcas

Jair Prancisco Hamms - George Alberto Peixo
to - Thor Marbouces.

CrOnIcas
Silveira de Souza - zeson Neíscn de ubatdo
- Raul Cal-tas Pilho - Marcilio Medeiros Filho
- J. J. Caldeira Bustos - Luiz Henrique da
Sflvetra.

Panorama Musical
Ilmar Carvalho. DURIEUX & c r a. LTDA

Ar:tes e Letras
Salim Miguel - Péricles Prade - Silveira de
Souza.

Economia.
Oswaldo Moritz - Equipe Fac. Ciências Econô
miC3C' - Ilmar Carvalho,

Noticias da Polícia Militar

Major Edmundo de Bastos Junior
Comcnt�iri(>�

.

João Nilo Línhares
Inforlllação .o\grícul"

C. Jnrnundâ.

Flií}rica dc blocos de cimento - tijolos de concreto
com encaixes -

REFPESENTANTES
Representações A. S. r.are Ltda. Rio (CB) Rua
Senador Dantas 40 _ 5" andar
São Pnnlu � Rua Vitória 637 - ccej. Zl
['õrto Alegre - ?H.OPAL _ R r(';. Vi' {'nte, 45ô

R(>lo Honzontf' - SIP � R d ...S Cuij6s, n"
558- 2" andar.
."gente,; e wrresponclcTltes em todos os municl·
pios f_e Santa C:llnrina - A ..'Jncios mooi:mte
COllt.r.. IO de nf'ó"clo com .'\ tabel'a. em vigor.

lISSI�ATURA A�-UAL Cr$ 4.000,00 - VENDA
AVULSA CrS 20,00.
(.\ dif(.'Ç<to não S{' respon!:'ahiliza pelos eonct'ilus

emitidos lU):; al'tig'os as;:;ittados)

JA(QUELlNE
-KENNEDY

ENL/\CE l\1ATRIi\iONl!\L

DIAS - l\1AltIOT

Realizou-se dia 30 p.p. às 11 horas, na Igreja Matriz de
Pede'as Grandes, Civil e 'Religiosamente, o enlace·matrimo·
nial do sr. Walmir Moises Dias, filho do sr. Paulo Moisés
Dias e de sua exma. espôsa d. Alzira Moises Dias, com a

�impática srta. Irma Mllriot, diléta filha da exma. sra, Vva
De7.cli!la Zanini Maliot.
Serviram de testemunhas por parte do noivo, no ato

civil o sr. Pedro Moisés Dias e sua exma. espôsa d. Dorvilha
M. Dias e no religioso o sr. Querino Feliciano e. sua exma

espôsa d. Leticia Feliciano.)
No ritual l'eligioso por parte da noiva o sr. Caetano

Zapelini e sua exma. esp6sa. d. Silvina Zomer Zapelini, e

I!O civil o sr. Divino Mariot e srta, Izaura Mariot.
Aos jovens nubentes, bem como ..IS suas dignas famílias,

os respeitosos cumprimentos de "O ESTADO".

FAZEM ANOS HOJE:

- sr. João Caruso MacDonald
- sr, Deco Demeneck
- sr. Geraldo Jose Carvalho
- sr. Lourival Garcia
- sr. Euclides Cunha Filho
- sr. Rubens Figueiredo
- sr: J9sé Carlos Boabaid Daux
- sra. Carl1'\em F. Fontoura

...... srta. MarlHia Caruso Mac Dom:ld
- srta. Nair Silveira

OLHOS
use óculos

bem odoptcdos

atendemos com exatidão
sua receito de 6culos

forme vtc rem previstaS e)ll i"j-
111 Qt1alqucf e trnao "" re

In��su. doS pro.;:�o� iI 'l'I'Of'"

radaria da Fazcnda KHcion"i;

como. Q;';lIostO lIO i!(llll 1.1 a ,

<'arretllrá a huedlntn r('spon_�[l

blli�"de di�ciplinl\r do chefe

\Ja_ relPnrti�ii,o e dOS

rios faltof'o<; CJlbcndo "o

]Jrocll)·ador_Geral riu Fllzcn(I"

>inclonal: para qucêste repue

�ellte �ontl'a quem couber.
IV Ao exrunjnm- o procesao ;

" P]'oeurad91' "purad. não �(j_

m{lntc O escceec de prazo
qUe �e referem os ítens r

lI!; lllas tombém fl inohlll'll'\',;n

cia do� prazos Je.e:ais intcrfc.,
l'enteS cOm as diverSaS fMa�

do lançamento ou do processo;
de que decorrem <I obl'ig"Ç;'IC
fiscal; tOm"nie,,"dO igual",en_

MAM
Uma da� cols('s 1l\"iS dificci.t

\IUe e](i�te parll qUell' ecs.·rave c

pressar Ulll el'tndo dc espfr-ito

COm prl(lridlldt; "s req\lisl_

�"cs de fUllCion,\]·lo� qUe ro_

rCm {eiUs peJ,IS Procurador-jus
tia .. F,ii:enda Nactonal: nO in_

tcrêsso dO sen-iço du insniçúC'

da <lh'ida «uve e I]OS têrmo"

do artigo 20 � 1° da L�i n ...

� O-I:? d 9 de' nO"mbro de 19;;�
.

n A Di�eção Cerni dn Fa�

"enda Nacional npresentnrú nc

)[!nistro da Fazend,,; dentro de

por )'epllrt!ÇÕeS; por ,,;stados

(i0 (seS�enta) dias; a relação;

por tributos; de tcdcs os dé-

bitos fiscais que estava cm

(c.ondiçõcs de ser- remetidos a

Procuradorias d" Fneznd" Na.

('ionld; "'I data desta Cirell]"r

\'1I[ O Procurador-Gerul d�

Fn"enda' )\llci,)nnl; a{)�e.<;entll_
l'á; igunlnlente; a relação dor

prcceesos pendentes de Insci+.

ç,10 nuS Prorurndorias l'!lg'io_

11n15; i, datll-da prese'nta ('11'_

cilIar,
CARLOS ALBERTO A. I)F

CARVALIIO Pr.\TO. )lInistr<'

d!! Fazenda.

AC;ÀO IMEDIATA

CONTRA

DÔR DE DENTES �

Solidáo interior.
E, na vcrdnde; de r-epente

senti-me só. �laS Só em todo�

�,:�ssecn�:�':ia�:lll:e Set:�l: i:;t�;� L '

De onde eu estnvll. v,in upe
nas !(E pnrt('s altas dos ".lifldo'
cinzcnto", Um pouco 10'1l;:-e;

Co",'r,{)1I(lo () Cenário. O rouco

surdo do trfons1to en' "]l1 111:1-

rulhar COllstante de OndaS fu ..

1'i,,8>1S entre�o,.tudo pOr "I�nl"n Escreve pura esta Coluna, o sr, Aristides da Silva: "O que
b�1Sillll írapactanic. Até "ln está se passando nos ônibus desta Capital e do Continente

pa�sarinho imóvel, num ga.lh, tom referência a atitude de alguns cobradores quasi todos
de nl'bu�to; parecia. con�pirnr menores) que, antes dos passageiros subirem ou descerem

�Om " (luiel'](\c, Cambinan' dos carros d5.o si!lal de partida, pela completa desatenção
nl[11·a,·ilh�. da eshítiC<l t!cnlr<" com que �rabalham teremos breve a lamentar acidentes

da di"';I1\;CH da cidndc. .c;erios peio perigo a que estão sujeitos os passageiros.
AS�im; ainda olhandO ao I'C· .Quasi sempre de costas para os que sobem ou descem,

dar; senti u p)'(;SCll�" do vlsi· os ,:.apazes dão sinal de partida para os condutores, (lue

iante dcsr.OI,hecido, Extcri<)r prrancam o veículo ocasionando sérios perigos. Faz poucos

d lt dias, uma senhora no Estreito ao descer do carro, êste a

��'i0.�:�:�: ;::��:���:��u:l�:�s,��:: ,.��g::�la��::S���oa d:e;��l�u���e:seOOb:s���� :r;�:e���l�
],!�'a aO estado dó �I,,,çn e cal!' e lUoduzir !uxações na perna e 'braço da refenda pas

(,omurrhão com o üJliverso. P:''l sageira. Aqui num dos circulares, o mesmo fato se repetiu

Cm qUe todos o� problclllUS �( �,�S!�i�::t:��:g;��::i:I�:�:a�O:am�;::e�ac����:���Ci�:.
�::::el;�r;�:a��,:ec:n:� nSún�:: Seria bom que as Emprezas tomasssem conhecimento

desses casos para chamar a atenção desses rapazes que
f'em a minina atenção para com os passageiros e muito
menos pelo trabalho que fazem, poderão causar ainda aci·
cientes muito sérios. Fico obrigado pela publicação destas
linhas. Ass .. Aristides Silva." \

O fato para o qual chama a atenção o missivista é ver·

dadeiro e as reclamaçõe;-- a respeito já são muitas.

Aguardemos pelas providências cabiveis, que façam

puraSsenSllçõeS.

transmitir_lhes ns noSslls mni' cessar o abuso.

PLORADORES Não, não é mais passiveI.

xxx

Z::' PRECISO .,:-_� --- t.:1AS :3:''':!IAS CONTRA OS EX·

Os preços, sem que haja causa para isso, os preços,
repetimos, para a alimentação do povo, sobem assustadora·
mente todos os dias, á base de exploração. Ainda ontem, no
Meraado Público e Mercadinho (notadamente á rua Major
Costa) 'os preços subiram de maneira assustadora. O xuxú
(;U maxixe como queiram, chegou a ser vendido a cem

crLzpiros cada t;m ve:ld:d) praso). Outros produtos como

legumes, etc, foram ao auge da ignobil exploração.
Isso não pode, não deve continuar assim e contra esse

nss'1lto organisado, levantam·se protestos de toda a sorte,
mas os exploradores vão para frente. Gente sem entranhas

.não têm quem faça cessar essa ladroeira.

FATIIO DE VERAO. - Começou, ontem em todas as reparo
paiS11gcm, esbatia nS forn;as; tições publicas do Estado e do Municipio, o novo horário
tornav" ludo irrenl. Heul c "i_ êe verão. '

" minha l"'�'. Agora, trabalha·se das sete.da manhã ás 13 horas.

FUNCIONARfOS DO ESTADO E PREFEITURA - HO·

Ilara upreenderem o esenei<oI

l'oi� aS plli"yr:\s nuucn sfta SU. Um eaS,·o veste à eSpera de

rtctcntes 011: malho .. , jnsta� dcsronhecido."Glll c�trellleçii<'

te i-me no banco,

résposta.
. E é essa exaltnção (jue sr

tOlllUdificil de ser eXpliCada
As ,Plllavras suo deI1011tillaçÕe�

eonvenCjODllis, nUnca trans·

portes, Por melhor (jue IIi; {!#'

preguemos não conseguimof

por exemplo. se eu disser

(lue IlIe S(llti lh'l'e; completa
mente !ine, pHil'andO nô asp'"

ço; h:'io-de rir os quc me le

rem, f.d';o,sc eU eontinunrd

zcndo que ml(l"cl,e ��tl]dO d'

graçll senti Uma atl'açüO il·r

Bjst�vel purn algo dC.ocollhecid (

llssilll COlllO.,.U",a llorla 'lu,
Se f'ech,,"se �I tempo; aerei 1"'.

dkula c inro,,'prcensívei.
lIl(llhor, me�mO; (! fiCar na

descrição do nl1llJiel,te; agor<:l
visto ,por olhos JI"c!f!cndo�.

Os. pré(!ios ciu7.entos eOllti�

existência. Tantas mulheres cobiçavam o

seu lugar, nenhuma há que quisesse pre·

tendê·lo agora. De·repente, parece ter de·

sabado o mundo sõbre a famllia Kennedy,
destroçada com a desaparição do seu

chefe. ...

Sozinha, Jackie, como era chamada,
(HAMILTON ALVES) contel;f1pla, impotent.e, a sua desgreçs.

Desde que morreu, tragicamente, Durante muito tempo .a mOl'te ce seu eg·

Presidente dos Estados Unidos, metl pôso significará um imenso vazio, uma

pensamentos têm se ocu:;>ado, natural ausência permanente. uma. ferida abert,2

mente, sem que eu os provoque, de Jac em seu coração e para a qual tão cêdr.
queline- Kennedy, sua espõsa. O mod( não haverá remédio. Há de consolá·la, tal
COmo se portou desde «primeira horf vez, a idéia de que o martírio de seu ma·

do terrível acontecimento que congre rido não será inútil. Se prevalecerem, m
gou, numa só dor, todos os homens, fa� l11unc'o. os pr6::onceitos, e se as ideolo
crescê·la ainda mais na admiração e Dr gias f' a_; paixões e a estupidez continu2
simpatia que já lhe dedicávamos. rem arrastando os homens para a mortf'

Sua serenidade e sua discrição clian é que êles continuam excessivamente vir
te do monstlouosO golpe foram ditadas e miseráveis para se comoverem ou 'sique'
só, pela sua. natureza de 'grande mulher para se sensibilizarem com aquela clunn'
de criatura excepcional, de.c;tinada a se eterna que crepita no Cemitério de Arli
a companheira do maior estadista con gton, em Washii1gton, lJoTa\'ante, não se

Ilemporâneo. Em tôclas as fotografia. terá o direito C:3 refender .-� hum pre·
que aparece, pode·se netar o espanto, conceito, nem racial nem ideológico nem

surpresa, o drama, a amargura que va outro qualquer, sem cometer·se lima

em sua alma, mas tudo isto está repri afronta àquele que deu em holocausto a

mido, tudo isto é um tumulto interior, própria vida pela LIBERDADE 00 HO
GO qual só ela participa. Morreu aPre MEM.
sidente Kennedy, mas para o mundo, Se os homens continuarem revelando
para nós de outro país, que a víamos impossibilidade de coexistir pacificamen·
s6 através das imagens, sempre precá te, a luz do Cemitério de .Arlington conti-

�!::� f��n::as d���r::t!���r��teci�:t:: ��a����daar:(\:d:: n!���rá :ee�����r:
morreu t.ambém ela própria, sem mais esperar, senão o caos.

aquêle sorriso bonito, sem maiS o sel Agora há pouco quando voltei à rea·

cónstante ar de criatura feliz e -plena Iidade e percebi, por uma fotovrafia de

mente satisfeita de viver, sem mais a sm jornal que os Kennedy não são ,mais os

!:implicidade, Desaparecerá como o ma ocupantes da Casa Branca, um sentimeh·
rido, para o recolhimento de uma vid� to pesado afligiu-me, Jacqueline, essa se

mais privada, mais recatada, dedicando·se nhOJ'a tão doce e tão meiga, não estará

agora, à educação de seus filhos e reve mais ali com a sua juventude, com a sua

renciando, para sempre, com o sacrifícic beleza, com a sua finura, com o seu bom

integral de sua vida. de moça e de mu gôsto. Não estará ali aquêle homem·me

Iher bela à memória de seu espôso, o nino, q:.le com os outros dois menino:

grande, o inesquecível, o incomparáve compunham um trio de crianças que o

John Kennedy. E' inútil tentar levar·lhe mundo conhecia e estimava, Pa.ra a 00·

algum consôlo. Nada neste mundo com lorie�ade e para os olhos da curiosidade

pensará a ausência de 'Seu companheiro, mundial, a extraordinária familia, a no·

nem que o FBI venha a. descobrir outros brc, a perfeita familia Kennedy dissolveu·

numerosos culpados implicados no crim se. Mas aquela fanúlia lagou un;J. exemplo
hediondo. O mundo de Jacqueline, agora a outras tantas famílias, que não deve·

é, t.ristemente, um mundo de sombras. Dr mos esquecer: o exemplo do amor, da

fastigio em que se encontrava, considera· simplicidade e agora, mais êste tão imen

da uma das mulheres mais importantes SO, do sacrifício.

da atualidade, invejada por quase tõdas Neste- momento estou pensando em

as mulheres do mundo, conhecida por to· Jackie, num modo de achar uma palavt;a
dos os grandes estadistas dos maiores de confõrto para a grande perda que so

paises da terra, desde Kruchev a Charles !reu. Não posso garantir.lhe,- minha se

De Gaulle, com os quais sempre mánt.ev( nhora, mas seu excepcional espõso, John
col1iial amizade, admirada pelo Ministre Fitzgerald Kennedy, estã hoje encarnado

Nehru, recebida, l't!centemente, em audi em cada homem de boa vontade espalha
ência especial, pelo Papa João XXIII, Je. do em cada canto da terra. A figura de

queline .J;!axecia viver m:uu� encan� seu maxiÇo..,associoU1ie.� sçpr,e ª-.
do, incluinÇto·se seus dois .filhos, que, da idéia de liberdade e de paz, E cada vez

constituem as duas pes 't '<que se quiser- feri-la hü tie erguer-sE} ti:
uais. dirjgirá. todo o seu' ressuscitar, na consciência da Jlumani4a,- ,

epl'esenta'.t.u li ra�ãô ,�e sua de,.a _imag�m do Presidente �artir.
,ií1.Ó;,�'�Il;"!.,...�'<��. k��,�,:

,.

� .' ..

... VOi nUn!!. tarde bnl1110sa

l'"'cia e Ol'iste, lll1"ia um bfil1C�

,iel'cdrll; csn-ctuo: sem enccs

to i1'''S; ,,��i]ll mes /)'; acolhe

du]'. E:' esmvu nUIll jnrd!m

s"sJ1e)lw�. Lá; ,I cidade s�

",!\l1CU1\'a C 8('\1 pul�ar ch.e:;m·

:�:'!!::�Ill::ti:C�\I'��;il:�i;:�:: ���l
:�,::::S o;;�� l'aO,�anl;:::��::��;1 n:��; �
"os e ollle "s ]llnl1�s bonitas

cUidr,das dO jnrditn con"id""lln'

"o repouso.
-

.SonOI'o, O rclóg:io da ?l!eslob

L;ld .. 10\1 uS cln�o e J\lci".

(�i]�:�r:�,����)o I:I�:'::;I�:,t!?n'('�tepr,;

l,Ullvnm triste� e "':li" <leser.
;(!!

tos Hinda. Seus OCllp;lnles

«Blluca«

-BftR-

RESTAURANTE d �,1
I: CONFEITARIA

LANCHES
PIZZARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



estam poucos dias

Tudo em 10 PagamEntos-SelA AcréscilRO
Ou à Vista-Desconto Efetiva De 28:/.

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20,000,00 mensais ou à vista CR$ HlO.e(lO,OO
Conjunto marfim - desde 16.GOO,00 mensais ou à vista CRS 13:J.301l.00
Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à VI�t.l CRS 186.400,.00
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à visto) CRS 190.400,06
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista CRS 296.600,00

DORMITORIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vi�td

Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à visl.

Conjunto em caviúna - desde 27 ·440.00 mensais ou à VJstSl

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista
,.",

CRS 1111•.700,&6
CR$ 2H.800.00

CR$ 21:).500,00
CR$ 268.000,00

POlTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde �.990,00 mensais ou à vista CRS

SOFAS-CAMA
EM TECIDO - desde 3.960,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 5.260,00 mensais ou à vista

31.200.00

,CRS 31.6í!0,OO
CRS 42.000,00

ti
=

rONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

PARTleIP': DO fESTfYAI CIMO
e ganhe um DKW-VEMIG fRELeM)

côr gêlo -todo- equioado

rRÍMifiS fABUlosas!�_8 SnRm01
)I,:JSil'/e ';.t.

UM AUTOMOwa DKW'VENlIIIC -1M:'!. NOVO {BELCARI
Totalmente ·oQlllpaUIJ

;Vd sé!';" 'tJ'
t- prêmio - Um dormltario suPer .. lu*, CIUO
�:: :�:�.: ����O:����a �;::��t��I�!�O

Todos da -N�a linha
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200'
DE DESCONTO

10.10 EFETIVO NAS P"AGAMENTOS
COMPRAS IGUAIS. SEM
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1111' �REV!DENCIA SOClt.L \
�, - a. c.nf.... PJ,wttq-_..e

Na Assembléia Legislativa
Nova Classificação de

o I.A.P.C. PRETENDE DAR MAIOR DIVULGAÇAO
À PP...EVID:t:NCIA SOCIAL: - Há cerca de 4 anos man

temos em diversos jornnís dêste Est8llo, esta coluna sôbre

PREVIDli:NCIA SOCIAL. com a única finalidade de dar

maior divulgação à Lei Orgânica da Previdência Social e

Seu Regulamento Geral, i'em. como Portarias, Circulares,
Determinações Decretos etc. referentes ao nosso sistema

previdenciário. Daqui temos batalhado no sentido de que

t
nossas J.J.R divulguem seus atos, façam os segurados
conhecerem suas resoluções, mas.. íntetíemente, até o

momento não tivemos a felicidade de ver qualquer rnen

çâo a respeito, As J.rR de outros Estados, especialmente
IIS do Rto Grnnde do Sul, publicam diàriamente. em quasi
IOdos os jornais da Capital, o movimento de processos de

feridos. índefertdos e em diligências, mencionando o no

me ele todos (;s interessados nos mesmos. Essa divulgação,
pelo que sabemos, é gratuita. Podemos salientar, que en

tre ás JJR gaúchas, a do IApC, mereceu elogio especial
rto Presidente do Instituto, em face do que vem dívulgan
tio a respeito de suas atividades,

Lemos agora. com satisfação, que o Presidente do

I,A.P.C. resolveu programar uma série de palestras sôbre

previdência social e, também, sôbre a constttuíção dos

órgãos colcgindos. Uma equipe formada de procuradores
� altos funcionários do Instituto, visitarão, nos próximos

ruas, vá rins capitais como Recife, Belo Horizonte, São

Paulo e Pôrto Alegre, ocasião em que proferirão palestras
elucidativas sôbre a engrenagem da previdência, Instruín

':0 segurados pensionista.s e sindicatos. Lamentamos qu:
no roteiro escolhido pelos divulgadores da nossa Previ

dência Social, não esteja Incluída a nossa Florianópolis, o

nosso Estado, ond.e milhares de segurados são igualmente
merecedores dessa salutar medida.

AO felicitarmos a Direção Central do IAPC, por tã(

oportun� deliberação, 'apelamos no sentido de incluírem

nossa',Capital no roteiro da equipe que divulgará ás van·

tagens da LOPS e do ROPS entre os seguJados.

xxx xxx xxx

AVISO AS EMPRli:SAS: Chamamos a atenção das

emprêsas ,'incuiadns aos diversos IAPs, para os avisos que

OS referidos Institutos estão fazendo publicar nos diver·

SOS órgãos da Capital e que dizem respeito ao dispôsto no

artigo 86 da Lei 11. 3.807, de 26 de agOsto de 1960, e.483. e

seus parágrafos. do Regulamento Geral da PreVidência

SOcial.

Lembn.mos que as emprêsas faltosas poderão evitar o

pr�l:esso de aproprl1lção indébito, recolhendo, antes, aos

órgãos Arrecadndores dos IAPs, as importânéias corres·

Pondentes nos descont,os efetuudos de seus empreganos,
indr>pendentes das contribuições da própria emprêsn, con·

forme prcvê o artigo 483. pnrágrafo 2 do Regulamento
Gorlll ela Prl'\'irl�nria :';{wial.

.' f

....o.;.:_--=...._.-:-::;;.'.:.'�� , ..._.:.Z..�_ -,-.':;.� •

Subscrito pelas deputados tando seja baixada porta
weicerner sanes e zvnesto ria em carater excepcional
Cucn. foi aprovado pela As permitindo a classificação
sembléía telegrama ao Mí- da farinha de mesa de San
ntstro da Agricultura e de- ta Catarina pelo tipo fegio
mais autoridades ligadas ao nat, levando em considera

assunto, telegrama solici· cão a coloração e teôr aurt-

Instituto de aposelllaaGr,ill e
Pensões dos IlndllSfriários
Delegacia em Santa .catarina

EDITAL·
Concurso para DATILOGRAFO (C 533 - C 576)

Previdência Social e Serviço Público Federal.

Faço público, para conhecimento dos interessados,
que a Prova de Datilografia do concurso acima referido
será realizada no dia 8 de dezembro de 1963 no IAPETC
IE(';ficio IPASE 3' andar - Praça Pereira Oliveiral obe
decendo o seguinte horário:

INSCRIÇAO de I a 64 às 8,00 horas
ti6 a 130 às 8,30 horas

131 a 215 às 9,00 horas
218 a 335 às 9,30 horas
337 a 485 às 10,00 horas

O candidato inscrito no C 533 - PS e, ao mesmo tem

po, no C 576 - SPF deve procurar seu horário pelo nú
mero de inscrição do C 533 - PS.

O candidato Jnscrito em apenas um concurso deve

procurar seu horário pelo número de sua inscrição.
Os cand:datos deverão comparecer ao local de prova

com a antecedencia de 30 minutos e sómente poderão
prestar prova mediante apresentação do CAKT..\O DE

JNSCRI('.AQ. I ,-

Iniciada n prova não será permitida, sob qualquer
pretexto, a entrada de candidatos retardatários.

Florianópolis, 02 de dezembro de 1963

Altair da Slh'a Cascaes Sobrinho

Substituto Automático do Delegado

Academia de Comércio de
SANTA CATARINA

EBCOLA ttCNICA DE COM�RCJO

...
rISCAI.IZADA PEU) GOV2RNO FEDERAL

AD'\lISSAO AO CURSO �INASIAL COI\1ERClA:-'
InsCTiçB.o até o dia 14 de df'zembro rie Hl63.
Inklo dos Exames: dia 16 de dezembro de 1963.

INSCRIÇAO: - AVENIDA HERC1LIO LUZ, 47 - HO·
'!1ÁTITO: (h� 1'7,00 :IS 21no

H/ll/6:l

..

a Farinha Mesa
dicc, conforme, aliás, ex

pediente dirigido ao titular
da Pasta da Agricultura pe
la Comissão de Pinancia
menta da Produção.

atinge o grau mais ('lc"'Q�lü
da alta côrte da justiça do

trabalho' do pais.

densos. ern 1000. Vindo a re

sidir CIO 'ruuarão no ano

seguinte. ali tcctona socro

r.)�b t' P.�le(llogla nas E;;{'H'

Ias Norrnnls jernnctsco n.

G311n! i r- ('Uli5U.i'l • San Jo;.;6.
j:: tlunhl.�1Il rüretcr «o sorna

nano r'orroto �"lIno f' {h
U:'trlio TII}):'i.

Aj)Ó'; 1f[','Ht�lr o jurnmeuto
de proxo. 1):1(':)�f1 , o sr. Õs
valdo lje-lln Ci\};;thul, no

snndnr S('1)" pntp.<;, .tlsse SN

grave dever elos parlamcn
tnres dar 11 politica MU ver

dndcíro sentido rte premo
tora do bem comum. c que
o purfumentnr, dentro (la

realidade nncronut. dever-íu

ser a guia e orientador da

juventude, especialmente. e

de todos os que asseiam

buscar novos rumos para a

dcrnooracía. Interpretava as

Asseiubíétas como células
da democracia, que matam

ou/ vivificam o organismo
de uma nação, n-isando que
não é apenas seu partido, o

PDC, que mantém o mono

pólio da democracia e do

cnsuantsmo. mas que, den
tro de- sua agremiação, seno

te mais amplas posstbtlída
des de Sl'U exercícto, e que D

democracta cristã era a

própria razão de ser do pe
eecrste.

VOTO DE C(')NGRAl'ULA·
çóF:S AO SR. CIli\ltLE$

1\10RITZ

ASSUME O DEr. osvn.eo
L,':;LL.>\ liIUS1'iNA NO 1'1)(:

Vem de assumir sua ca

deira de deputado na unn

cada do PDC o sr. Oswaldo

Della Giust.ina, por licença
do titular, deputado Luiz

Bianchi. O novo parjumen
ter é natural de Orleães.
sendo bacharel em Filoso

fia e licenciado pela Uníver
sidade Católica do Rio
Grande do Sul, onde fez seu

curso de jornalismo. Fun
dou, no visirtho Estado suo

.... 1 a Fede; ação dos Estu.
dantes das Faculdades Ca
tólicas, havendo sido prcst
dente da União zstcon., I
dos Estudantes sul-rlogran-

o depurado waldemar
Saltes requereu, numa das
utumas sessões da Assem
bléia Legislativa, um voto
de congratulações ao sr.

Charles Edgard Moritz, pe
la sua nomeação para O al
to cargo de Ministro do

ela Tribunnl Superior do Trü
brilho. Na ocasião, o repre
sentante de Tubarão traçou
o perfil do atual presidente
da Confederação Nacional
do Comércjo, evídencíando
a marcante personalidade
do catarinense que hoje

GRATJfICACAO
concede.se a quem índtcnr positivamente uma casa pa

ra alugar. ruronnacõcs deverão ser dadas à rua Almirante

Lnmí'go15!i

CUSTO DE VIDA NA GUANABARA
SOBE 96%

Atenção' Comércio e Assoc!ações
.

ESCRITÓRIO TECNICO de
CONTABilIDADE

DESENHO PUBLICITÁRIO
CARTAZES P/ VITRINES

Ten. Silveira 56 Ed- Marzan -

2.° andar - sala 8 .

RIO, 2 (OE) - A Funda·
ção Getlílio Vnrgas acredita
que o custo de 'vida se ele·
vará na Guanabara no cor·

rente ano a 96,6°". Conside--

J"'l a organização, que ape.
I �Ig no corrente mês de dc.
:!('l�}bro, C índice da cares·

ti,; Sf'ri �e 12,6%.

Bancários Hão querem horário único
.

RIO,' 2 (OE) - Os bancá· do sir.dif'ato da classe, in.
:os da Guanabara vão ini· formou que já ocorreram
nar campanha pela não en· de;,:ena sde demissões. como
trada em vigor do horário cOl'sequpncia do novo re.
\\nico de t"nbalho. Porta voz �me de trabalho. DR. SEBASnM MOURA

ClRURGUo.DBN'nST,4.
Ex·Dcntistn do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Trntntnffito Iodolnr pela Alta Rotação - Prótese
rrORÁRIO: DaS 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

::!'s 4's c c,' FEIRAS ATÉ AS 20,30 .

RUA NUNES MACHADO, "I ESQ. JOAO PINTO

rtrNICA DIURNA E NOTURNA

56 INDICIADOS NO LEVANTE
DE BRAS1l!A

I"it-iu_
"<, no (IiI! I � " �\lnlliri" de c\11

pu ,lo �1 )'''''1I111'lll06 dI! F'�I'�"
.\(Orc·/( Or",ik1ru. u<;u$;ldOij de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia Treze F8$ta no Ouerência Palace
Diplomas das Patronesses Ouinta-Feira
Elizabeth e Hélio Marcaram encontro no altar

lace Holel, Uma elegante fesb

'I' Cnrn_val; ficarãu prcntaa, Bijll

Quer"ncla I'h lledida ..•

prp1mo dia Ire:t"; {'uj. renda; PARA
eeri prD_Nal,,1 dos fIIhOll do. o Natal doa filboa dOI! lI:,ior1coII
JTiifh:UII dus Ir"5 jornall!! na Dona Ol,a Llm.; .. ai oferecer
ddade. numa prUnlGo:io de�t. .hl�enIOll doeu. AlI'l'&d"eem"� I

COlu.... R'l'nlllua �Io v_JorlaO olert_

cImento.
Ao QUERMt:SSE \

I'ARANINFOS
I'Bofbo!el>!.8 enl" t'esth", !lu <:IlSSlmentO da Professorll

Inaugul'lIda l1e1o l're'eito W"I_ .l\1"rll �llIura Melro; cOm (I Dr

demar Vieirn; 'Heitor Seh", próximo din de?:

Sru: Florindn G"",:o e Vir,�l- Dr, Jade M>lKalhiiell e Sra;
lIia BOI'b .. ; em nome da R'·,h' Coronel Antunio de Lara Ri-

FemininO!. de Combate fIU enOl- 'baR e Srll, Erieo Knapmann
Car. A festa ficou mUjtO bonl Sru; F.lvidio Veloso e Sl'a;
ti. nUm" elogiãvel e din;""i�il l.ui:>; Sché e Sra: Mauricio N�

prOmoção daquela socíeundc ve� e Sra; D�. LeoPOldj M�ira

prealdidn ]leIa sre 'Ina TII'lIt- e Sra; Antooino Meira e SrR;

rei Moelman. tendo CP"III Di_ ,'o�é Meira e SrR; Dr, Paulo

rltol'a Socl/1l a SrH Ida Sill\o- Alhu,]uer'lue e Sra;
ne. idenll�ad"tll do notúvel A,'nujo e Clnrele Biduscki.

a�ont""imel1to: qUe COI1t.,u �,
com um" equi]'e ,Ie <,letlk:,da' ,\ RI..:GANTF.
dama. dn aceledade norl"n ....

JOHN KENNEDy

Murreu �lco; deixando dou

milhõea de dolaru. SUa fortu.

na foi lolelada pelo _eu pai;
JOM"ph Kennedy. que fu a ia

d"JWndênda de �UI fllh05;

dando a cada um; I mllhio d�

doIa'''"; quando atingiram

mal",ldade. Kennedy; como

Senlldor e f'Tl'sllientl': douu

ludos o� ",eUS "encln'entOIl ia,

inMtltui�ôl's de caridade.

ASSISTI,

c-
Florianópolis,

MA GRANDE VENDA
de 'a.1r�""IA\ 'IJ'� _

1��W1

VOCÊ
GANHA

REFRIGERADORES
CHAMPION

no ClUbe da Colina. uma ele

l1unt� -sor-ee- "Om o de�fiLt

de Per�onage.(ls. Cine",,,tol(nlfi'
CII�; numa promoçiio dnS Irmã,

Snlvatorjunas; ·com a çOlabo_

raçi,o rla Srn MRril, Pal!8erina

Wildi; cuja renda pr6_c'Onij·

truçiio do Ginásio N. Sra d.

Fúlim,,; do F,aUeito. Dum ...

rnm ; Eliane Erlg: repreaentou
Carmem de Biré; na dança

IIraJ{oneza: Neusa Zanetli -

Pulrê; Vera Lucia Silva. Sa

rih; Jane Crul, Sissy; Edma

ry Stern. A EsmernLdu;

ti .. Aquino; Suave é II Noite;

Zilda ';Mon, _ M A I� I A

Stuart au E S c O C I A

Wandll Quint; a« �"l>á' ce

rU�a Duart, Aída de Verdi;

Vera Rita Mllciel; !daria Bont

ta, do Cangaceiro; TiLnl.. F

Chanlheck, Rebe ... ; Neide Fer

rc-ira Morr:una de "Ali Babá';

yara Sena; "C,igl; Sarl\ Regi.

na Sih'lI "fluo Wadis; Gelu1

Bortoluzzi Anastácia; DivII

Freit"s Su'f.lf Sônis DUtra; r.v

crécln Borja; Lêlin (;o"h... '

Rajnhn t!e Sabá; Maria ("lIr-

mem da Cunha· BOnequi"h. df

Luxo; Di\'a Unhares Vi_VII ":l� -------------------�---

X�:::;�:,:,�'�f:�:�:.l::� Escritores de S. P. têm Sindicáto
Léa Silva; Em Se-te Véus; Per.

nllml" A. tia Silvel'll l�m f"h\\·

"cs Cabrsl O cyene: Maria di

fez Cllb ..ul O f"yani: �ari:\ dr

(;raça Rodrigues Luzes da Ri.

balta e ;'t1Rria Beatriz Vlnhnir

wu,u. K o Vento Levou.

politana' (ntre elas podemos dep Srll ue •• •• Ivlo I.ui", ALeonlda)

tIIeat; a� Sras: COn("ei�ão Gil Vieira; .ihado troeeu de ida-

latti; Ida .'erreifll; Virg'nin de, O e••• 1 este ...e reunido eem

Borba: Florinda Ganzo; Edy seua dOl$ filhos Ricardo
Claudio no Querênda Janian
do em eomemorac;io a Data.

ELIZABETIl

publiCarei oS nomes das aenho OS NOSSOS

'"
rall que trnbalharnm

raqUlnhas.

O'lntra Moritz e o Dr.
Da Nov.; marearam caiamen

to para o prédmo dia prhnl'iro

ele fherelro: na Igreja do DI.

nno "Espírito Santn'.

o DR. ItF.NATO

VaieM", J're�id�e dó

"14 de Junho" e-stÍL em ath'i

dades para o tradicional 'n��

v_iIIon·.qUe \'ai acontecer ne

prÓXimo dia 31; quancc IIt'r,,"

.pre_entadas aS graciósas tI,,_

bUtantes da aoctednce 1ll.gc1Lm,

AS PATIW�ESSES

do Baile d,,� Orquídeas.
aecm&eceu nu Clube "12 d.

Ag65to": na prô:O:lma quinta fd

ra:' serão h"'''"nar:e"das p<l1
_'a Calna: reeebendo 011 DI

jlo., <·n ....�po"denlel! I ' .. -

'erlda prOmoo;.... �" ncul�o;

...Ii 1{'",ldn Um <·COQ'.

PODEMOS
Infor",,,r <'''''' ab�ol "la

rança 'lU" n ('I"ue "12 de Ag��

to"; \'ai re"li1,�r O 'arnaval

8"; nll nOVI! 5�de. Ainda on

tem u E<:nll'",,,hejro Ilr. RUy
Soare$ me InfOrmoU que ar

inatalaçõCl dn no,'a para o

nas ;:\1'_

nsuc

disSeram qUe O ca�1Li Antonio

Gallotti; reeepcitmou em blaok

Ue, a sociedade carioca em

homenagem ao Sr. JOhn Glu

co. A anfitriã; Sra Arn.inda

GallOtti; estava eleganUIISilllR
num bOnito modelo azul lon__

KO. O acontecim(nto registrol'

ee na rua BarilO ,SiLO Clemente

"DelaclLp'

Dellutad,'
.: .. g�nIO

A LOJA

.\ Capital, tu.d1elonILI usa

C01.. "rcjo de ..'pnlls; e�ti rt·

�n",n�ii: reabrir •.

RECEBI

111\1 CHrt;;O de partlcipaçio df

H"i,,"do dO Sr. Osmar S"hlin�

dwein, com a Srta Vand.. ;'tln·

ria Pirell; qUe aconteceu dia

NA SEMANA
Cluh('

d. MARINHA ia

enmle. do 5- n. Na,·.. 1 _ Alm!

r.nle MUTilo do Valle SI1\'3-

,,' .....:.·M das ern1g"'ras, l<H':ai�'
hrão �onferêncl!l5 �õb,e f

Marinha; O' SrH: I)psembK"

"ador Arno lI"c��hl: Ileputlld,·

,,"O Sth'elra: Mi"ishu N .. Iacn

Jll'lt"r SloCIU8U;

Olb Chn"m e ue,
Ooln Vieira.

O cr.uue DOZE

de AKô�ln; jli. eMI,; em prep"�

tnti"oS l,ara Snlré� de Natal

lU:l'veillon", Foi o qUe inror-

",ou" niret(l'

.)"i",(' ('aUto.

Social -- s·

Hl PP.

O CumE

da ,,,Iina prOgramOU eleKnnte

"�o;rée'; para o dia primeiro
do Ano G4. Contratou O desto_

�atl" �nntOr Frllne1s('0 Ejl:ldlo
InformOU o Presidente' Antoll;C

�BfJ'4$Em S"';""
• lo;Iff(.:;QtU·ROIICiIIB"'··

DI (�JtI
•

'II fr_lIlt', ._,.'1

8asta comprar CrS 5,000,00 À VISTA OU A

PRAZO em qualquer das lojas de a Modelar para ganhar
um cupão que lhe dará direito a concorrer a êste monu

mental sorteio

E você ganha sempre o prêmio maior nesta

promoção em que não há prêmios de consolação, pois
TODOS OS PRIÔMIOS SÀO PRIMEIROS PRIÔMIOS

a Modelar tem 4 lojas para servi-lo:

MODAS - UTILIDADES DOM€STICAS - MOVEtS • MAGIE BOUTIOUE

COM CHAMPION N'A MODELAR A SUA SORTE I:: DUfLA

Realizou-se 11 20 de nevem- sa Schmidt Leão Machado.

Quem recebeu
cação foi a Câmara
de Florianópolis,

Junior

ás 8 horas
OS ESCORPIõES DO

CRIM!':

Iparar NOEL anuncia as vantajosas oferlas do

1 Natal 63 da [OJI. CLIU
I No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz economia e ainda pode ganhar êstes valiosos
prêmios

Uma máquina de costura Macstar
U10 log�o AlIa de Luxo

Uma valiosa vitrola Eletrônicá
Um liquidificador Citilux
Um belissimo jôgo de Panela Panex

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA
ESTADUAL NA EXTRAÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

E tem mais:
S!:JA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
VOCÊ GANHA OS CUpõES PARA CONCORRER A ESTE;S

PRÊMIOS DE GRANDE VALôR DO

NATAL SESSENTA E TRES CLAU
MAS NÃO DEIXE PÁRA DEPOIS, VA' AGORA MESMO

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

Natal SeSSEnta e Três CLIU
Defronte aos Correios, no ESTREITO

a eomunr-

CINEMAS

Cartazes do Dia

CfNTRO

)"11 jose
ás 3 8 hora"

Charlton Hcston

Suphla Loren

EL CID

Super 'recnirume-trecmco
lor.
- censura até, � anos .-

rUz
ás 5 e 81101'a,
R chard Beymer
'ruesdev wetd

.;__ em--'

ARMADILHA 'PARA

SOLTEIROS

c;n. messccpe-cor de Luxo
- Censura até, 5 anos -

s'one : 3435
FECHADO PAR,\ REFO(l
MAS E lNSTALAÇAO DO

CINEMASCOPE

ás 8 horas
James Cagney
Pamela Tlff!n

CUPIDO NAO TEM
BANDEIRA

- cíuemesccpe -

llliperlO
às. 8 horas

Jean Matais
Marina Vlady

A PRINCESA .)E CLltVES

CinernaSseope-Ea.z;ilmacolo:

rilia

-Expr�sso C R E S C lU M ti N S E Sociedade Anonima
MATRIZ: (RICIUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO iELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas enlre São Paulo - San!,} Catarina e Porto Alegre i 4

oro úftirnu, na sede da i- Secretário _ Luiz 'I'o-
União 'Brasiteíra de Escri· ledo Machado
tores, em São Paulo, à rua" 2" Secretário - Paulo Dan-
2l de Maio, 250. 13" andar, a tas

Msembléia Geral de trens- lu Tesoureiro - Henrique
formação da Associação Novak

Profissional dos Escritores 2"' Tesoureiro '_ Caio Por-
lírio Carneiro
SUPLENTES - Cassiano

r'tcardo, Menotti Del Píc
chia, Gabriel Marques, Pas
coai Melantônio, João An·

tónio, Jorge Rizzini e Maiza
Strang da Rocha .

CONSELHEIROS - Má·
rio Graciotti. Francisco Bra·
�ileiro e Moisés Vinhas.
SUPLENTES - Ruth Gui

marães. Fernando Jorge e

João de Souza Ferraz.
COMISSÃO DE SINDI·

CANCIA - Marcos Rey,
Ibiapaba Martins e Lonardo
Arrnyo.
DELEGADOS A FEDERA,

ÇAO NACIONAL _ Renatta
Pallotini, Sérgio Milllet e

de São Paulo.' Relerida en

I idade, pioneira no Brasil,
dt' nasceu de rnantresto puhtt

cario em 1" de fevereiro do

'!orrenle pelos esr,ritores
M:írio Donato e Luiz Tale·
.-I.., M"�:1!l(h Objetiva a de·

resa, orienta·'fio. pro1.erfl.rl,

Ferroviários esperam a

Encampação da Sorocabana
SÃO PAUW, 2 (OE) - O ljUO'1" sej:!lll praticadas imli, !" que o Governo Federal

sr. Celestino dos Santos, \ h.lLlSI (lU coletivament". en:-ampará a So�ocabana.
sec.-etárlo do Parto dos Fer· CO!�cluiu dizendo estar ce,·

=':��fO���ud':�: �' ,� PSD estuda emenda Vieir;deMellottclade mio tem ainda co·

nhecImento oficial da dis. BPAS!J.,JA, 2 (OEl - A ;dmação desejada pelo pre·

"pensa df' empregados da !'elmião da bancada federal ddente da República Jom o

St'rocabana em Sorocnha, do PSD marcada para a PSD.

i:ue�: !�I::��sad:iD::� ����:�teq���'�!:da p��:
nicaram a respeito. Dizend') Ira vez. Os pessedistas, se

QJte 08 ferroviários estãrJ ('nconl!'8riam para estudar

�"f8 un:dos do que nunca, ;;o emenda Vieira de Melo

a"'entuou (!ue a classe não ��bre li reforma agrárin,
t(>lerará arbitrariedades, já. que o PTB não aceitou a

I'f>união, em lace da' apro-

''',,,i�i{oncia, união e repre·

sentl\ção da cale""'\tin ",�".

íisslonal. de conformidade
......m a leg-islaçâo vigente.
DlRF:WRI4. DO SINDICA·

TO DO SESCRITORF.S LIi:

SAO PAULO

Presidente � Mário Dona·

to

I" vicp·presidente _ Her·

culano Pires

2" vice-presidente - Afon·

Em vigor o Salário Família para
os Trabalhadores·

RIO, 2 (OEI -

cl.e cinco por I'ento sóbre o

salário mínin;to.

FíliaiSl - São Paul" Rua .foli" Teodoro, 679 - Clll'ltiha A" .. lglJoçú, 2117 - fone 1.217Í - Pôrto Alegre '[{ua 7 de Setemhro, 691 - fone 7818 -,-, Florianópolis Rua Padre Roma, �"
� I�'�e 2801 - Tubarão Ru", Lauru MuBer, 50 - fone lJ7fJ - Ararar,ll{uá Praça lfercílio Luz, 632 - fone 23 - Laguna Rua Gu..:tavo Richanl 5h{f- fone 131 - JoinvilIe Rua AbcJon

floti,t:;iio7
-

fOle 7(;5, 'é�,;:íi�'r ��i�;':��:�,�;;�;;=:�NÇA\a '�,";L�u!o�" ...,���b�t,j���,�,,�:�w�;.<>-';:ú;���

Entrou

em vigor, ontem, a lei que

estabelese o salário família ---

a todos os trábalhadores

filiados a previdência, social.
A Lei. prevê que o beneficio S1btlH�SOl

�H mu
será pag-o aos filhos meno·

res de 14 anos na proporção

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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f)�PARTAML TO CEN'1RAL DL COMPRAS_
EDITAL DE CONCORREN<:IA PUBLICA N. 63/025
anteir as, unidade - uma. 11. de escrever,

-

eom quatro de comprfmenro, unidade ros. nas dimensões de 1,10 1.10 x 1,00 x 042 mais ou

quanl.idade - 6. AR!\RANGUA _ CIDADE 84 _ Cavaletes- para ma- gavetas, 03<; dimensões d.:> _' um, quantidade - 6. x 1.50 x 040 màls ou me- menos. unidade _ uma,

28 - Escrivaninha. coro 57 - Carteiras duçtas. pas, un dade _ unidade 0.95 x 0.70 x 0.50 mais O'I 142 - Coletores. de lixo, nos, unidade - um. quan- quantidade _ 4.
duas gavetas. frente e la- centrais. ('UIl! ranhura P3- .....: um. quantidade _ 10 monos. unidade _ um. unidade - um, quantida- tidade - 9. 201 _ MKia, p:'ntada de "

dos fechados, I fechadura 1'0. canetas. sem umeiro. 85 _ zecnvanrnne- com quanudede _ I. de - 6. 172 - Cavaletes. para ma sul. para galpão, com tr\_\
tipo Yule. nas dimensões unidade - uma, quan-ida cinco gavetas, frente e la- ll3 _ Caixa, para pa�;s TAlO' - CIDADE pas. unidade - um. quan_ metros. de eomprtmen-c,
do 1.35 x 0·80 mais ou me_ de _ :';6. dos fechadcs, fechadura de éxpectonte. untdace _ 143 - Carteir-as duplas. udade - 8. unidade _ uma, quantl-
nos, un:dJde - uma, qunn- tipo Vale. nas dimensões unl� Quantidade _ 1. cen-rais, com ranhura pa 173 - Bscrivanlnha, com dade _ 3.
ridada _ 2. 58 - Carteiras duplas. n-a- de 1.35 x 0,80 mais ou me., 114.!- Mesa, dupla, nas di ra canetas.

-

sem tinteiro. cinco gavetas. treme e la- '202 _ Banco, reguada, pa_

1 - OBJETO D'\. C01'J?OR 29 - Cadeira stmnícs. re- aelrus, unidade _ uma, nos, unidade _ uma. quan me�ões de 1.50 x 0,70." unidade - uma, quantlda dos fechados, fechadura ra g-alpão, com três me-

RBNCIA forçada. com assenc ena- quantidade - 6. tldade- 1. , 0,8(J' mais ou menos, um- de - 54. tipo Vale, nas dimensões tros de comprimento, uni-
tô-nico, unidade - 59 - Carteiras duolas dl- 86 _ Cadeira giratória" da�. _ uma, quan-Idade 144 - Carteiras duplas, de 1,35 x 1,00 meta ou me d.a.de _ um, quantidade _

IILUMENAU - CIDADR quantidade - 2. amelrus. unidade .:_ uma, com assenjo anatômico. u- _�. traseiras, unidade - uma. nos, unidade _ uma, quan
30 - quadro negros, nas quantidade - 6. nldade _ uma, _I quenn; 115'- Estante. com quatro quantidade - 9. tldade _ 1.
dirwms6es de 3,00 x 1·00· 60 - Bscrfvaninha. com dade _ 1. prateleiras, tunda 'fecha_ 145 -- Carreiras. duplas, 174 - Cadeira giratória,
unidade - um, quantidade duas gavetas, frente e la 87 _ Armário, com portas do, nas dimensões de 1.10 dianteiras, unidade - assento anatômico, unida-
- 2. dos fechados, Cechadul'; corrediças, vidros claros. x 1,00 x 0.42 mais ou me- urna- quantidade - 9. de - uma- quantidade -

3! - Coletor, para papéis tipo Vale, nas dlme.Q1;ões fechadura tipo Vale. nas nos; unidade _ uma, quan 146 - Escrivaninha, com 1,
ueaõcs. unidade _ u.TI, de 1.35 x 0.80 mais ou me- dimensões de 1.50 x 1,50 x tidade _ 4. duas gavet-as, Crente e la- 175 - AI'márlo, com por_
quantidade - 2. nos. unidade - uma, quan 0.40 mais ou menos, uní- 116 _ Quadro, para avisos dos fechados, fechadura tas corrediças. vidros ela-

!�o,-p��gqaud:(���. d.�e���� !Ilda�e �d!'lra SimPles.' as- ��de
- um, quantídade c-, ���d: - um, quantida- l�i:�,3!a!e O,�;Sm�!�:::S:_ �Osi,�a� ��r;;,e:��: :: ��

unidalle - um, quantlda- sente anatômico· unidade 88 _ Grupo, estafado, em 117 _ Porta chapéus, COT'f'l. nos. unidade - uma. quan nos, unidade - um, quan;
de 4. - uma. quantidade _ 2. plástico, com mesa de cen espêlho e cabides, unidade tidade - 3. tldade - 2.
33 - Armário. co-m portas 62 - QuadI10 negro, nas troo redonda, _I unidade _ um, quancldade _ 1. 14'1 - Cadeira &imples,:e 176 - Gru�o· estofado, em
corrediças, vidros. claros. ctmensõe; de 3.00 x 1,00, _ um. quantidade _ 2. 118 _ Mesa, pintada de a forçada, essento an:C,c,mi- plástico, com mesa de cen

fechadura ci!lo Vale. nas unidade - um- quanjtdade 89 _ Armário, triangular. tul, para galpão, com trÊ'� co. unidade - urna- quo. 1- tro. redonda. unidade _

drmensõee de 1,10 x 1,50 x - 2 porta bandeira. unidade metros de comprimento. lidade 3. porta bandeira. unidade _

040 mais ou menos. unida- 63 - Coletor, para papéis - um. quantidade _ 1. unIdade _ uma, quantí- 148 - Quadr-os negros. um, quautldade - 2,
de - um quantidade _ J. usados. unidade - um. 90 � Mesa, para máquina da de _ 3. nas dimensões de :S.o" 177 - Armário. triangular,
34 - Cavaletes nara mapag quantcdade 2. de escrever, com quatro 119 _ Banco reguada, pa- 1·00, unidade _ um, _I porta bandeíra. unidade
unidade - um. Quantidade 64 - A'�:!lgadore!;. de feltro gavetas. unidade _ uma. ra gal!lão, com três metros quantidade - 3. um. quanndade 1.
2. para quadro negro. unída- quantidade _ 1. de cumprimentto, unidade 149 - Coletor, para pa- 178 - Mesa, para máquí-

de - um, quantidade � 4 91.- Caixa, porta papéis - um. quantidade _ 6. péls usados, unidade - 1 na de escrever, com qua-
CRICIUMA - EX-PATRI 64"":"" Armário, com porta.� de eXJediente, unidade __ 120 - Coletor, dt lixo, u_ (um), quantidade - 3. cro gavetas· nas dimensões
MÔNIO

-

corrediças, vidros claros. uma, quantidade 1. nldade _ um, quantidade 150 - Apagadores, de fel- de 0·95 x 0,50 x 0,70, uni
fechedUl'a tipo Y'ale, nas 92 - Mesa dupla. nas di- - 6. tro, para quadro negro, '.l- dade - uma, quantidade
dimensões de 1.10 x 1,50 x mensões de 1,50 x 0,70 x CAXAMBú _ CIDADE nidade - um, quantidade - 2.

dade - um, quantidade _ 35 - Car�eira.s dup1ns 0.40 mais ou menos. unida 0,80 mais ou menos, unl- 121 - Carteiras duplas, - 6, 1J9 - Caixa· para papé!!;
6. centrais. com ranhura pa- de - um· quantidade _ 2 dade - uma, quantidade centrais, com ranhura pa- 151 - Armário, com porcas de exped!ente, unidade __

7 _ ·Coletor. para papeIs ra canetas, 5em tinte!r:!, 65 - Cavaletes, para ma- - 3. ra canetas, sem tinteiro, corrediça.s, vidros claros· uma· quantidade - 1.

usados, unidade _ um, ,midade - uma, quantida- pas, unidade - um· qusn- 93 - Estante, com quatro unidade - uma, quantida fechadura tipo Ya)e. nas 1.80 - Mesa, dupla, nas cU

quantidade _ 7. de 54. tidade - 2., prateleiras, fundo fechd de - &4 dimensões de 1.10 x 1,50 x mensões de 1,50 x 0,80 x

8 _ Ap3gad')l'es de fe]tn, SAO JOSE" DO CERRITQ do, unidade. DIGO, nas di 122 -

.

Carteira .., dupla'), 040 mais ou menos, unI- 0,70 mais ou menos, uni-

para quadro negro, unlda� 36 - Carteiras duplas. na CIDADE mensões de 1,10 x 1,00 K trazeIras, unidade _ uma dade - um, quantidade - da de - uma· quantidade
_ um. quantidade _ 12. zeil'Qs. unidade - uma, 66 - Carteiras du!)las, cen 0.42 mais ou menos, unl- quantidade _ 9. 3. - 3.

9 _ Armári':!, com portas quantidade - 9. trais. com ranhura para dade - uma, quantidade 123 - Carteiras dupl'ls. 152 - Cavaletes, ,ara ma 181 - Estante, com quatro

corrediças de 1.10 x 1,50 x
37 - Carteiras duplas· di_ canetas. sem -j tinteiro, - 4, dlanrelras, unidade _ uma pas. unidade - t:m, quan- pracelelras, tunda fe$a-

0040 mais ou menos, unlda- anteire5, unidade - uma, unidade - uma, quantid9. quantidade _ 9. tidade - 3. do· nas dimensões de 1.iO

_ um quantidade _ 7 quantidade - 9. doe - 18.' 94 _ Mesa. pln[ada de 3- DONA EMA - CIDADE x 1,00 x 0,42 mais ou me

10 _ Cavaletes para ma
38 _. Escrivaninha. CQm 66 - Carteiras duplas, tl'a zuJ. para galpão. com três 124 -Escrivaninha, com 153 - Carteiras duplas, nos, unidade - uma, qua�

pas, unidade _ um, qua;;'- do.as gaveta5. frente e la- zeiras, unidade - uma, metros de \comprimento. duas gavetas, frente e '.a- centrais, com ranhura s_ tldade - 4. 212 - Armário, com po!"
tidade _ 6. dos fechadas, fechadura Quanticlade - 3. unidade _ uma, quantlda dos fechados, fechadura ra canetas, sem tinteiro, 182 - Quadro, !lara avir' tas corrediças. vldfIC5 cla
II - Escrivaninha, cOm �i�ol,�a�e'o,�;Sma�i:�n:;� !�t�ra;.a����aasd:�laS�!I� :; = 3Banco, reguada, pa_ ��l,�a�e'o,��sma��:�n::: �:I�d:8.� uma, quantirla ��:�d�n�a�� - tom· quan- �o�',5�a� :��::�seso:e ������ fe:�=��:�' !::���:r: nos, unidade - uma, quan quantidade - 3. ra galpão, com três metros nos unidade _ uma, quan 154 - Carteiras duplas, 183 - Porta chapéus,. COl'l nos, unidade _ um, quai!>
tipo Y,ale, nas dimenss{)es tida de -4. 68 - Escrivaninha, com de cumprimento, unida,� tldade _ 4. trazeiras, unidade - um::!, espêlho e cabides, unlda_ tidade _ 3.
de 1.35 x 1·00 mais ou m�- ��d:,C::::��o sim:�:iõ�ifcO; ��:s f!��:�a�, f�:��:d�r��- ;; �mc���:rt��.a�: �x:' pa �:ç;;:da�ada:isrea�t�lmp�::t�= qU:l�ti�dec;ce�r� duplas, �:4-=- u;;�s:����\���e d-; al� 213 - Cavalete�. para ma

��:d�n�a�� - uma, Quan
unidade _ uma. quantlda_ . tl!Jo Yale. as dimensões ra galpão, unidade _ um mico, unidade -I uma. dianteiras, unidade - zul, para galpão, com três ::d:n�a�.e - um, quan_

de - 6. de 1·35 x 0.80 mais ou me- quantidade _ '6, Quan[idade _ 6. uma, quantidade ........ '13�_1 metros de comprimento:" MAFRA..,.� CIDAD$.
40 - Quadro ne�o. nas

-

n')'\; ,uri!d.ade- - um� quãn -ê!4.PEt�_; <m)ADil! -126 _ Q-uadl'O negro. nas '1"56 - ES'ttlvanlnha, com unidade - uma, quantida 214". _ Carceiras duplas,
dbmensões de 3·09 x 1.00, tidade - L 97

.
....,... Carteiras dupl(l'5, cen dimensões de 3,00 ' x 1.00. duas 3'avetas, frente e la- de - 3. centrais, com ranhura pa-

��J�d; - um, quantida-
1)9 _ Cadeira simples. re ��:;a�,o��a���:�ro. ��� :eal�o'�m�en::�n-�d:�� :: r;:�:,dO:� �:�:��: ::5 g-;;p�:�:�e���d'J. !_:- ra canetas, sem tinteiro,

41 _ Oolecor. nara pa';Jéis forçada, assento anatômi- dade _ uma, quan[idade 3. de 1.35 x 0.80 mai ou ê- tros de comprimento, uni: ��i�d:08� um�, quantida.

usados. unidade- _ um, co' unidade - uma, quan- _ 72. 127 _ Coletor, para papeis nos, unidade - uma, qU'm dade _ um. quantidade _

quantidade _ 4. tidade - 1. 98 _ Carteiras duplas, tra usados, unidade _ um, tidade - 1. 6.
42 _. Apagadores. de fel_ 70 - Quadro negro, nas zeiras, unidade _ uma. quantldade _.: 4. 157 � Cadeira simples, re_ 186 - Coletores, para fum,

Tro· para quadr;'O negro, uni dimen:;,ê�'s de 3.00 x 1·00, quantidade _ 12. 128 _ Apagadores, de fel- forçado assento anat.omi- unidade - um, quantlda-
dade _ um, quantidade _

unidade - um, -j quanti- 99 _ Carteiras duplas. dl- Ira, para quadro negro, u- co, unidade - uma, quan- de - 6.

6. dade - L anteiras, unidade _ uma, nldade _ um, quantlda_ tidade - 1. GUABIRUBA - ÇIDADE

43 _ AI-mário. com �ortas ��a�s.c������:ar�pa��� i�;n�da:s�ri--;a���a, com d,,',-_8'Armã"o, com por- �:�s��a�;03.:;-�0, ��:;I), ����sõ��a��o 3�0�gr:. t:o: 217 - Escrivan_lDha. COlO
dual> gavetas, trente e 'a-

����e:��:. ti:r�ale�la��:, i;a�ld:�:g�o�:es, de fel_ ��:sfe��:��:; :;���du�alati ;�: ����:��::' t�:oe��ie� �i�:��'� lum �ff�n�ld,ad,e �i:.�dC q U�l\;q��tidadr: dos. feehados, fe'e.bad�ra
dimensões de 1.10 x 1,50 x tro, para quudro n('gro· 11- po Vale· nas dimen5ões de nas dlmensõC8 de 1,10 ;oe 159 - Coletor. para pa_ XANXERt _ CIDADE �:\3�a�e'0;oa��:�:�3::
�{:o_m:�.o:u�:t��:'d�n���� �d�.de

- um. quantidade �'!�d:d�,8�m!�,o�u�:t7�= �!�d:d�,4�mua�:, 0qUu:n�I��s� :� q:s::t��ad:�d��e
-

�:�tr�s.C:�'�ir::�hU��Ppl:S� n'JS, unidade _ uma, qua�
l'i tidade _ 9.

��.�n�da:da�e� ��:aqu:�= tas

73 �r�I�7ç��� c:l�r!�r- ��l-_;' Cadeiras simples, i;o -=- 3éavalet�. para ma- ���d�. C�n��o:dePar� pa��� ��j�:::t� ��r:. q�;���� 218 - Cadeira simples. re

tidade - 3. claros, fechaçiuras .tlpo refmçadas. laS5ento ana:tõ pas, unidade _ um. quan_ quantidade - J. de - 72: ���ç:���a:�t�m:���:�-
:�nc; g!��I��V:����:� e c;�� ���\ ��;O xd���n���s ;� :���'tI::��a�;; j uma, �J3dt� -;s:�lvanlnha, com !:�. ;al!p:�,:���e�e:;o,f�= !::ze;as, �a;t��da�S �u��: tidade - 45.

dos fechados.. fechadura menos, unIdade - u.n, 102 - Quadro negro, nas cmco gavetas, frente e 1a_ nidade - um, quantidade quantidade - 12. ����:a�:o 3�0�gr�, 1.���
tipo Yale, na:> dimensões �:a�i6aadveal�eS��al'�)�a_ ���:::e� d:m�'O_� �u�'��i- �11: �e�:��� !��he';!��: ;;12� Armârio, com por_ !��n;r�a��!���e �u�: unidade _ um. quantldOl.

��s�·3:niXd:��0 :;�� ��a��-: pas, unidade - um, quan- dade _ 4. de 1,35 x 1,00 mais ou me- tas corrediças, vidros ela- quantidade _ 12,
de - 6.

dade - 1. tidade - I. 103 - Cole[or, para papéis nos, unidade _ uma, quan ros, nas dimensões -I de 191 _ EscrIvaninha, coa
220 - Coletor, paroa. p&

usados, unidade _ um. tIdade _ uma (1) 1.10 x 1,SO x 0.40 mais (lU duas gavetas, frente e Ia- pêis usados, unidade .J

quantidade - 5. 132 - Cadeiras giratóri'1, menos, unidade - um, dos fechados, fechadura :�' �?_:::ad:a�o�. 'lde fe\..

:::, ;ar�P:�:�:e5�e:;o,fe�: ::d:ss�t�::.a�mq��n�i: �::�d�=:a:;te.s. para �a_ ,�:Ol,3;a!e'O,;oa�::"�::: tro, !lara quadro negro, u

nidade _ um, quantidade dade _ uma. (1). pas, unidade - um, quan- nos. unidll.de _ uma. qua;; �d�:e --: ,um, quantIdade
- 8. 133 _ Armário, com por_ tidade - 1. tidade ._ 4. .

105 - Armário. com portas tas corrediças, vidros cla- ITAJAt VILA SAO JOAO 192 - Cadeiras simples, �e

corrediç!tS, vidr-os claros, .ros, fechadura tipo Yale, 163 - Carteir\lS duplas, forçada, assento anatõm;-
76 - Carteiras duplas, fJ'echadura tipo Yale, nas nas dlmensôcs' de 1.50 x centrais, com ranhura pa- <:0, unidade - uma, qua,l-

dimensões de 1,10 x 1,50 x :l,SO x 040 mais ou menos, ra canetas, sem tinteiro, tidade _ 16. '
.

0·40, mais ou meno�, uni- unldac!é _ um, quantida- unidade - uma,. quanti_ 193 - Quadro negro, n�
dades - um, quantidade de _' 1. dade - 144. dimensões de 3.00 x 1.00,
4.

_

134 _ Grupo. estofado, em 184 - Carleiras duplas 'unidade - um, quantida
'

106 - Cavaletes, para ma plástico, com mesa de oen trazeiras, unidade - um 1 de - 4.
_

78 \- Escrivaninha, com pas, unidade - um, quan- tro, redonda, unidade _ quantidade - 24 194 - Coletor, para pa-
ridade _ 4. , um, quantidade _ 1. 165 - Carteiras dupla;. péls usados, unidade __

107 - Escrlyaninha. cdÍÍÍ 135 _ Armârlo.triangula., dianteiras, unidade - um. quantidade -:- 4.
cinco gavetas, frente e la- porta bandeira, unidade uma, quantidade -- 24. ·]95 - A!laga(\or�s, de fel-
dos fechados. fechadura um, quantidade _ 1.

-

,166 - Escrivaninha, com tro, para quadro negro. '1

.

nos. unidade - uma. quan tipo Yale, Da5 dimensões 138 _ Mesa, para máqui- duas gavetas. frente e la- nldade - um,
. quantidil:

.menos. unidade - um, tl(lade·- 11. de 1.35 x 1·00 mais ou me_ na de escrever. com qu:t- ;:tos fech,::!dos, fechadura de - 8.

Quantidade - 1. 79 _ Cadeira simples. re_ n,s, unidade - uma· quan tro gavetas, nas dimensões tipo Yale. nas dimensões 196 - ArmárIo, com po�-
51 _ Caixa para papéis de forçado' assen:o '1n'-ltôml- tidade - 1. de 0.95 x O,SO x 070 m\l.is de 1,35 x 0-80 mais ou me- 'tas corrediças, vidros, ela

expediente· unidade - u- co, unidade - uma. qu .. :l- 108 - Cadeira giratória, ou menos, unidade _ uma nos, _I unidade - uma. ,'tos· nas dimensões de 1.IÕ
ma. quantidade L tidade - 24. com assento anatômico. ,1- quantidade _ 1. quantidade - 11. x 1·50 x 0,40 mais {lU me-

52 _ Quadro. para avisos. 80 - Quadro negro, (Ias nidade - uma, quancld�- 137 _ Caixa. para papéi!> 167 - Cadeiras simples, nos, unIdade _ um, quan-
unidade _ um, quantlda_ dimensões de 3,00 x 1.(1), de - 1. de expediente. tlnldade _ reforçaoas, .assento antô- tida de 4 ..
de _ 1. unidade - um, _I quanti- 109 _'- Armârio· com por_ uma. quantidade 1. mico, unidade _ uma, 197 - Cavaletes, para ma

53 _ Porta chapêw;, com dade - 10. tas corredl�s, vidros, ela- 138 - Quadro, para -avis!):! quantidade - 27. pas, unidade - um. quan:
espe!h'O e cabides. unidade 8t - Coletor, para PiC'éls r()5. nas dimensões de 1.50 unld!lde _ um, quantlda 168 - Quadro negro. nas tidade _ 4.

_ um. quantidade - 1. usad'Os. unidade - um, x l,SO x 0.40, mais ou m�- de _ 1.
_

dimensões de 3,00 x 1.00, 198 - Gru!>'J, estofado, em
54 - Mesas, pintadas de quanti(lade - 11. nos, fechadura tipo Vale, 139 - Porta chapéus, com unidade - um, quantlda- plástico. com mesa de cen

azul. para galpão. com três 82 - Apagadores, de fel- unidade
_ um [Juarttldatle espêlho e cabides .. unida- de - 8. troo redonda, unidade

de cOlT'pl'imento, unidade tro, para quadl'o negro, 11- - 1: de -.-'- um; ,'Quantidade _ 169 - Coletor, para papéis um, quantidade _ 1.
_ 3 nidatle - um, quantidade 110 - Grupo, estofado, em um (l). usados, unidade - um, 199 - Mesa. dupla, nas di
55 - Banco, regu�do. par:! - 20. plástico. com mesa de cen 140 _ Mesa, pintada de a- quantld�de_ - 9. .'

1 men�ões de 1,50 x O,BO x

galpão. com tl'ês metros dr 83 - Armár!o· com portas tro, redonda. unidade _ zul. para galpão, unidade. 170 - 'Apagadórés, de fel 0,70 mal$ ou menos unld",
comprinvmlO. unidade - correlliças, vidros claros. um, quantidade _ 2. DIGO. c-orn tr� metros de tro, para quadro negro, u= de - uma. quantldade_
\ln1". (!\lnnrfrtftdr> - 6

.

Jechac1ur tipo Vale, n;J.s 111 - Armário, tl'Iangular comprimento, unidade _ nidade - um, quantldaj", ;l.
;)6 -- C:lell,res· de lixo. Jl�- dimen_,ôes df' I lO x 1,50:, j)nI'trt band"il·u· unidade _ lIma, qu:m(idndf' __ 3 _ 18 200 Esmnte1t. com qun-
ra g,ilpfw_ nnid1r1f' - um 0.·1(1 Ill.li "u m"nos. 1111; UIll· (Juall!idade - 1 11J _",:, B:Ul':n l'pg:uRdo. \):1_ 171 --::- Armúrjó. com por- fro pI·a!.elf'il':I':. fund" 11'_
fJll�nlidrtrl,' ('1'111, UIll l1uil.ntidilrll' I L': '�l"h:';iV�(("'j. 1l1a:)nillt' 1!1 �(jJi)i\.;, \."111 II', ' Uh Ij"� (' l!f.'o ü.r;�li,::b, Vi',ln ,_ :1.. tl1'II," j" 'i ,1l,(Il"

o Depanamento cantrn

de CdUpra-· torna p.wl.ro

Cju"
I:UtL reai.ear, n� lI,a

:13/12/1.063 3.' 10 h IrJ§. na

-éde- ii. Praç r Laura

:;II�r. n. 2, ,CO:�C�RR�N_
CIJ\. pUBLICA. nas cull

diÇões segu ..nics:

1- carteiras centrais, du

plas. com ranhura pala

(ane(a�' sem t.ntctro. uni

dade - UX3. quantidade
_ 108.

2 _ canetras duplas tr1_
ira:;. unidade - um:!

quant.dadt> - 18.

S _ Carteiras llu::;las dian

teir21'. unidade - um '1,

quantidade - 18.

• _ Escrivaninha com

duas gavetas. frenje e la

das J,ochoadQl;;, fechadura

·tipo .Yale. nas dimensões

de 1,35 x 0,80 mais ou me

no� unidade - uma, quall

tidade-9.
5 - Cadeiras símples, retor
çada. assente anatômico,
unidade - uma, quanti_
dade-2.5,
,,;- Quaàro negro, nas dl

mensôes de 3,00 x 1.00· unl-

12 - Cadeira giratória as

IieJlW anatô.!Ttlctl. unidade
uma, quantidade _ I. ,

13 Armário, com portas
corrediça;:;. vidros claros,
fechadura tipo Vale, nas
dimensões de 1,50 x 1,50 "
0-40 mais ou menos· unida
de - um, quantidade ...:
2.

14 - Grupo. (!st·ofado em

plástico, cum mesa de cen

tr.o redonda unidade_
um. QuantIdade _ 2.

15 - Armal'lo, triangUlar
Porta bandeiras, umuade
um, quantidade _ 1.
16 Mesas para máqUina de
escrever, com 4 gavetas n,IS
d!mensoes de 0,95 x 0,50 x

0.70 mais ou menos, un!
dade - um, quancidade _

'.

17 - Caixa para pa!péis de

expediente, unidade _ uma

qUanJidade - 1.
16 - Mesa dupla, nas di
!llensões de 1,50 x 0·70 x

��e m�l,\; ��a,m=::�ti�:�;
- 3.,
19 - Estante, com quatro
prateleiras, fundo fecha
do, fe-chadura tipo Yale.

dimensões de 1.10 x 1,00 x

0,42 mais ou menos. unida
de - uma, qu�n[ldade _

I. .

20 � Quadro. para, avisOS,
unidade - um. quantida
de _ 1.
21 - Porta chapéus, c:lm

espêlho e cabides, unidade
- Um, quantidade _ 1.
22 - Mesas grandes. pin_
tadas de azul, para galpão.
lias dimensões de 3,00 x

1,00, unidade _ uma., quan
tJdade _ 3.
23 - Banco reguada, para
hlpã'), com tl'ês metros de
COmprimento, unidade _

1bQ., quantidade _ 6
24 _ ODJetores, pua lixo,
tI.Ilidade - um. quantidade
- ..

46 _ Cadeira giratória com

assento anatõn!co. unida

de _ uma. quahtid:tde - 1.

47 _ Armário, com porras

corrediças. vidros cla [1:1S·

fechadura tipo Yale, nas

dimeru:ões de 1·50 x 1.50 x

0.40 mais ou menos unida

de _ um quantidade - 1

48 _ Grupo. estúfado. em

plástico. com mesa de cen

tro redonda. unidade - um

quantida<!-ü - I.

49 _ Armário· triangulal"
porta bandeira unidade
um. quantidade - 1.

SAO JOAQUIM
CIDADE

75 - Carteiras centI'ais,

duplas, com ranhura para
canetas, sem tlncelro, uni

dade - uma, quantidade
'80.

trazeiras, unidade - uma

quantidade - 30

77 ...:..._ Carteiras duplas, dl_
anteiras, unidade - uma,

Quantidade - 30.

duas. gavetas, frente e la.

dos fechadovs. techadura

tipo Yale, nas dimensões

de 1.35 x 0·80 mais ou me-

50 _ Mesa, para máquin:J.,
de escrever, com quatro
gavetas. nas din::ensões de

O. 95 x 0,70 x 0.50 mais ou

- CIDADE

203 - Coletor, para lixo,
unidade - um, quantida_
de - 6.

SANTA CECn.IA _

CIDADE

204 - certeiras duplas,
centrais. com ranhura pa-
1'80 canetas, cem unrelro,
unidade - uma. quantlda
rJe-54-.
205 - oenetres duplas tra
aelras. unidade - uma.

quantidade _ 9.
206 - Carteira, duplas,
di,anteiras, umdada _

uma, quantidade _ 9,
207 - Escrivaninha, com
duas gavetas, frente e fa
dos fechados, fechadura
tipo Vale, as dlmensôae de
1,35 x 0.80 mais ou menns

unidade - uma, quantl_
dade - 3.
208 - CadeIra !;;mples, Ire
forçada, com assento ana

tômico, unIdade -I uma,
quantidade - 3.
209 - QuadI':} negro, nas

dimensões de 3,00 x 1,00.
unidade - uma, quanti
dade - 3.
210 - Coleto;', para papéis
usados, unidade _ um.

quantidade _ 3.
211 - Apagadores, de fel
troo para quadrú negro. u:
nidade - um, quantldadt
-6.

215 - Oarteiras duplas,
trazeiras, unidade _ uma,
quantidade _ 1e
216 - Carteiras' duPIru;,
dia�teiras, unidade - uma

quantidade - 18,

222 - A'rmárJo" com por
tas corrediças. vidros c1Sl,
rú5, nas dimensões de 1.10
x 1,50 x 0.4Ct mais ou mp.

nos, unidade - um, quan:
tidade - 7,
223 - Cavaletes, para m:l

pas, unidade - um, quan�
tidade _ 8.
224 _. Escl'i,anlnha, com
cinco gavet'!ls, frente e Ia .

dos .

fechados, fechadur;
tipo Vale. nas dimensões
de 1.35 x 1.00 mais ou m'3-

nos, unidade - um, quan
tidade - 1.
225 - Cadeira giratória.
!assento am·tômlco, unida
de - uma, quantidade _

1.
226 - Armário, com por ..
tas r.orredlças, vidros cla...

.

TOS, fech.adura .tIpo \"'al&
'n25 dimenSfies de 1,50 x
1·50 x 0,40 mais ou menos,
unidade - um, quantida
de - 2.
227 - Grupo, estotlado, em
plástico, cOlll me.sa de cen
tro, red·onda· unidade __

um quantidade _ 2

2�8 - Armário, frl�ngul!ir
porta bandeira. unidade
- um. quantidade L
229 - Mesa, para máqll;_
('"nl nn Sf-fim:.t. J'�;L.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABORADORES "'1_
MAURY eORGE� r GILBERTO> 'N.IIHAS

GIL.BERTO PAIVA,

COLABORADORES
_ RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _

ORILDO USeC'A - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO!> ESPORTE

Avaí (' Pav-andú foram
os protagonh;b, d emba
te que i- Vi! P r palco o

"stad um" 'Ad l[ K -nder"
constando o m no ria ro

dada do 'rem te "Lu'za
Mello,"

•

crrm
A

vezes

�ú á merrê iI ftYli �unD:e OS !I minutm: iXO
zmbcra o tempo um tsn

to quente e tudo fazia 'crer
que o público sena peque
no. a �a� esportiva da
rua Boeatuva apanhou uma
bca aasfstênela na tarde de
anteontem.

Venceu como quis t:> A

vai que durante o" no_
venta, minutos comeíemen

.

tares dominou o amagcms
ta a prcpcreãc de 10 para
I. com ródas a suas peças
runctouendo perfeitamente.
A exoenêncta feita com

Hamilton' na. zaga' lateral
dir-eita surtiu o efeitO deso
íaco. podendo o cxcerensor
do Paula Ramos ganhou o

oõs-o. uma vez que ai
nha não vem se

.

con

duzindo co deve. 'ro
dos os quatro zagueiros
convenceram. sendo. po
réru. de destacar-se Mlri

nho que, de rodos foi o

mais trabalhoso. No arco.

�rllnhos se houve com
calma e desembaraço. in
tervindo cem firmeza nas

eouces vezes em que teve

pela frente o ataque adver
sário. Rogério, wab umn

vez a figura máxi.ma 11(1

cancha, e Oscar tiveram o

�io do C'3.tnpo inteil'amen levada pejo "Ind('�:'jáver" san.

�O:ra�i;��r::c�ll:el��s;= �l�� ;:�o :11:::·�:u:;::�nll:a��::�: ���t�leàt��t:er��V�I�a;�� a !i�:1:1 <I: :�I����utos. nas nl�������Ú Il�n. c����:�
tidade de classe. pUntos � mantendo_se ,lté (l é O !,)cr:go maior I)al'a as cl duas ::pol'mnidades �jú nho. Ivo IAdJlfn) e Bljo;
O dr. J'Jl'ge Cherem é presente. lIem conqu!l,tnr um" dadelas contrárias Deu <lU manobra co'm Rene. Cn- Waldcmar (B'Jl'na"j e' AI

candirlato ÚIÜl'') P' dev,,'rá tiniu 'Vitória I tro "show"" O gal\3to dI' vllllazzi el�vou a ,coll[ag[:!\} tair; T�i. Gorinho. Chique
':>er eleito p0:' ü!'!au;n·.ic!fl(!l;· : ouro" gue tranHormou-s{) para 4 x O, e Al'j0l1e.

��',Fi����ddio� �:;:�: Call1beM v8lta ao lago Eyre: Tecnicas
,,�t��:'�'��,�ú:,��::���::,; aplatRam pIS·ta salgadaa respeIto da mUl'Cacao rlR
data de .seu Cotejo contra ()

CarlO',� Renaux, válido pelo
Tornei'J Luiza M<!!lo. Como ADEL�II)}: (!lSS) - 11 pie rã Camphell ultrllpaS!<lIr II 1;;0 nuamente s"p('nj�"da pelO., t,;c tra'·a_'S<.' el" urelentell rondi
se �abe a Liga col')cou à parllção do La�o Eyre p:na 0"_ perseguido recorde mundial d� nicolI ati" momento da lcnla_ ções ... aparl"nt('menle pouco aft"
dispaslção do Figueirense 'Ira t ..ntath·" :tI" �UI"'fII<::;O rio "elocidade terrestre ser';' c')II(i Ih�., e qu" o "Hlnehird' cn�oa_ �do pela inath'j<!arl"
a escolha da data o que recOrdll nfundia! II,' ,'cl'}cl"ad� -==--:--:==:-:=-=:--::::::- =-__ =--==__
entretanto atê agora não sôbre II t�rra 1,.>!l1 "Olante bri_ BARROSO C RENAUXfot oré d,termtn'do pot, os ".".. Dooo" c,�""". ,m e .mentores do club,e da capl mar�o OU IIhrll do prúdmo ano

)ta}, naturalmente, aguar- dever' come�ar Imediatamen-

t Bdam uma ��elhor oportuni te, lIegundo Inrormou nesta ci

empa aram em rusqued,de <le al"r'''d,ção. d,', .."""."". A.,,,w Moo. ..
/

.

:::�:t:r:B�::bl:���rvlsores
do

A equipe de Carlos Renll"x 1't'lhnll em IO�I" o trlln"Corr"r d3
J
ment .. �.�8�ntado o murcador

O Sr. Mustard diss" �\l" aS ::;de�_n::ec�oellob::nto j:::,a::.: IUIlI, (lcnnofo p ...�l"nto .<l{'yjd�,_ i;l'Ual de 1/','" "o,llos.
pequenaS Ilhotall de "ai �Ôl-rl'"

dOmínios ao empatar por 3 X :
suj:>erricie do Lago _"';'UII:1_

frente aO elenco do Almlrant"
plalnlldas, enquanto a� ."ajor"3

}larrosO•
lIerlam dejqdafl até 'f'{' l'sti-

ve!i5em intelfllmenle solldjf,ca- da� ;�:::i,�:S 3

dXo �ot�jlO b��:
doS pelo terríyel sol da reg_iii'"

que ambas as equjpe� foram p".1Ir1nnou O Sr. lIt..tard (lU"

a supcrtlcle s6bre a qual tenla-

pelo Caxiasl em
por duas

marcador
ester

COntinUa a e'lnlpe do ,,'igU�1
rénse FutebOl Clube Sem eulher

até o momento, Uma ,'itóri"
neste Torneio l.ul.:.3. �Ielo qUe como fa"orlto po:Ig o FI�elren -,-.� . ....

VO� ".'. erettvndo OOm '"'" ".,. vom .".,."�nd••"�.(

'�.
'.,

�:i.:_::_:'_.Ii_'.'._p_",_,PÜh_tiCO _,"_laCI __�:_:�_r:_�e_e, _
...

_,_
..

_._._�e
BC

w..r�i�;�)�O Figueirense 1I{'sta feih! {{oi Na prime,íra etapa o Flgu.ei� _._!_��_::_.A p(x"ma Rru1ada
c. Uenllux Co( 0lil1lp1co.

UlIrrOSo x l':ly .• lId,·!.

COnto se esperava, ven- do domingo anterior quan- peão brusquense, cujo onze

ceu (l esquadrão do cam- do o knêl'ica jomvmensc é bem fraco, -consntuíõo
peão que não encontr-ou di lhe impôs o marcador de que e1>tâ. de elementos ain
ficUJ'dade pata estabelecei- 5 x 1) da muito novoS e com pou-
sua primíra goleada no cer 6 x O foi o escore, bem ca expenêncte para jogos
teme. 'reabüttando-se as- demonstrando o domínio de en.,ergadura. salvo 31-
sim �o revés antcrlo_r_q_ua_n_,_v_at_an_o_'Ô_br_,_o_.v'_oe_-,_a_m_-_g_um_,_,_,_x_,,_,õe_,._,_o_m_o_o

Figuzirense vencido
d 1 hora. após

comandando o
ale a eldeée I'urém, o Ca:tlas para Il r:l�t'

cOmplementar 'Voltou butanle

tranafonllado e !l8.ll!lOU a equi_
llbrar o jogo ti dai pllra a "i
turja foi meiO caminho andad::>

O FlgueJrenlSe. mesmo 11m

t�onto otrapalbado na sua ret,(_

gUarda conseguiu manter o em

pate de 2 x 2, até o último mi_

nuto qUllndo então li meta lI'e

))ombl foj \'Il�ada pela terce!r"

�nfrentoo O ea"ia&. Vara 05 \'eoeeu ao Callõiu por I x O z�ndo jús a ;;st� marcador.
criticos o Caxias era apoltb.do

de JOlnnie onde renee. lIurp'eendendo.• todoS apresentando-se melhor e fa

CaXias :c Ma..cíllo Dias

l'�:tImetrlls X América.

A Fedel'açãJ Aquática, le
'Santa Catarlna .. ai l'caji

zar no próximo dj:!!:l no

ltajai. uma rega'a ('m ('O11�

deverão competir as guar-_
niçõe� d::) Martll1rl:i. Aldo

Luz, Riachuelo l' Caehoei
ra. além do Am�rica qu:'

poJerá estar pr.;!�','nt('. E·;ta

competiçlio deverá ter SI

do realizada em outra 0-

por{unidade porém dive�

sos problemas surgidos na

oportunidade, impedira:m :>

sua concretização.

Convocação da. Msembléia

Federação Atlética Catarinense
NOTA 01>'1(:IAJ.. 1'00. 41/63 /lO j.ródmo dla 15 de dezrmbro

RESOLU{,OEe,1: 'ro1l1_da" em

fe.Uni.io llrdinâria r�a i.:·ldu nO

dia 211 de :-fovembro de 1963,

eom a preSen�a .los fifogulnt ...s
diretorell: Ody YarfIlla pr..,'iI�n

te, João NUnes "lce presidfnte
Mora!)' GOm ..s e TOme lIe S(iU

&II membroS do ('Onq�lho teCni_

('o d� aUeUllmo, Carl�s A. Brog
lIolli Membro do COMclho tfc_

bico de Voleibol. !\'ll�reno d,

Jesus LisbOa te�ourelro.

EXPEDIENTE: Foram rec�bl

.o� oe seguInte. ofkjoS; Ofí

do no. 31.,1}63 do Clube 1)07.<' dc

Agôsto. Id�m 141/63 dll A.O

Colegial, Oficio 2/63 da I<"ed�

ração Cearense de B"_'kli,.,H

rdem da C.R.D. no. t101/�'

!28Ir. Nota Oficinl no. 33/63
da LIga EIIp, Korne"te Catari

nense. Id� nO. 34/63 e 3V6�
Nota Oficiai 110. ':Jn/63 d'l C)U:�
Oriclo no. 23/63 da Li�a Al1é1i

ca BlumenaUen"e. Idem 21� d�

U.F.E. Idem no.2H/63 rI!'

C.B.V. e CirCUlar no. 77/63

'9/63 e Clrcul:lr no. 1 da ..
·

..de

ração Paulista de ,,01leyb11
ATOS DA PIH:SIDE�CU,: '

]0) Lamentar OS têrulli tnju_
rtOllOIl do arUgo pubUcndo no

rerl ..ta oficial do Cluhe J2 'dQ

.Agos� (Clube 12 _Notícias. Nt.

MmbrG 1963), cujO� t"rmoS .,.iie

Um espêlhn fiel lIu nível mora;

de "ua atuaJ·Dlr�torlll.
2) EnCllmlnllar no T.J.D. r

revista � apreço �olt"a.lndo

"Jam ludiclados o Cllltui "1 Ih

A.gosto e o Indivíduo (I"e pr�

_de ter escrito o urtil::n.llIJu

d.,.o à l>r"lIldéllda desta Fede

,..çlo.
TLETISMO: ]0) Re.�lb;ar con

("-ONSELBO n:CNICO DE A_

j1llltament.e com a Gueta r:_

JIOrtlva de São Paul,O. a preliml
ar da Corrjdn de São Sill'l'!Itrc

:::�'r:��:::';�!:::::' �:::: (ampeonato Carioca de Futebol
::. :::;: _" C�llb; .��. CUpido Siibudo - FlameRl;II 2 x Silo FISSIOXATS;

50.. lugar: Cant) do Rio 37 P.II

60' feira _ Clube 12 Agoaw Criawvio 1
•

10. lurar: ;\tn,i'lr.·lr'll:om tU Jl.I>

Sá�ado _ .sele de Sl'tt-mlno. Dotnfogo 2 ): Olaria 1. lo. lugar; nangu ti Flamengo
com 8 P.II. �'II• .l'RINCIPAi� AlIfIL"FIR'lS:
ao. lug'_r Fluminenge com 9 P.P to. lUgar: 'l\la(lo,,1 d" 1�[tJm!llc"

ntl cidade de BlumeBIID, eÍR DR!.

percurllo de 8.800 metrus. 8lJ1'G

.dmadamenle.
20) Sollcltar a Liga AtlétiCa

nJumenauense cue In"'u.e '"

per�urso a Ser pel'corildo, pro..

"jdencie jnto ao Seni�o lIe

Trãnsito e egeâle autoridade
para fillcaliur a prova.
30) O árbitro -gera' IÍtirá o Sr

Aribalilo POYOaB, 'rt'prl'llentante
de A Ganta ESporti�'a de São

l'aulo

CONSELHO TEC:SICO DE

8,\SQUETEDALL: _ 10) Con

nciro próximo, para a rellllza_

firmar as datas de 3 a I) de !jo
�,-'o II" Campeonato do Basque
d", Blumenuu.
telJOI, d'l Ia. divillão, na .cldate
20) Solicitar as ·ligas filiadas

que Indiquem, cOm urgiru:01a
leUscampl!ÕeS(lU geWi�tesen
tantes, caSo não teDba .hriido

certame reglol'ul.

ESTADIO SAl'o"TA

RL'lA:

T.\AF.I.A DE TREfflAMEJo"'l'OS

1!},30 _ 22 hOras

A: U. Col�giHI
CI"h� 12 Agosto-
}'. C..... Saliio

Ctube 110 Cupido
I.ira Tenlg Clube

Florianópolis, 26 de Nowm

bro d� 1963.
ovy VARELLA

presidente

AJ IGREJINHA DE
II, S, DE COP.ACABANA

E G' UlF 1 SJj\J(:A - JANGADA O K1\I.

o despol'tista Ney Hübe
ner, [gura de projeção n0S

meios socials e €'sportivo",
está sendo apontado coma

forte candidato a presi �

dêncla da Federação de Ve

la e 'M:ltor de Santa Cata
rina em subslltu;ção ao m.

Crystal(IO Catar�nelfSe ·.!e

Araújo que vem ocupanuo
o altO cargo há. vários "1')OS

Os clubes . .a00 que consegui
mos apurar, vão formal' u
ma só Corça em pról da e

leição do jovem 'Ney Wal
mor Hubener.

Chegaram à oapital os
ce rtazes de propaganda do
dêciru.<J sexto campeonatO
brasileiro de vela da classe

Scharple a ser desenrolado
na capital gaucha, na ráia
do Veleiros (iJ Sul. Nos pró
ximos dias o material de
propaganda d-2verá ser a

fixado em divers:l.� pontos
da cidade.

Este mês a tliretoria J'1.

Associação d:ls Cronistas

Es�o['ti.vos de Santa Cata

rina. fará divulgar na im

prensa local o Edital de

ASPIRAN'l'ES:

""
No Maracanã _ Flamenl!(l I

I x São Crlstóviio O

Em G. Severlano _ notn'fo�o
!! x OI.?!. O

30. IlIgar: Rotafogo eom 11 P.P
4o. lUgar América e VUBcO da
C::ama com JS P.P.
50. lugar: S. Crlstól'ào "'om 21

f'lamen,o com J..I :l:uls.

PROX1M.A RODAD:\ -

América li' Botafol(l)

file e Dfanchlnl do Batl!!:i" rol"

17 gol'. Em 20, lugar Apton do

JOCOS 'DE 'DOMINGO _ PItO

F1SSIONAtS {õraode cOm 25 P.P.

10. lugar: Portu:::",;1<a Flameugo l: Olar!:!

'-1\51:0 X S, cristó,',ijo
CamilO C::rande li: Bopsuc .....su

I'urluguê�;\ x Canto do Ri".

No Maracanã • Rang,; :! x ,\

mérica2
'l'elllt'lra \te CI).,!tro _ Bonsu

80. lugar: RllnSUre�lIo

P.)1.

ex-avalano Taí. Os dois ar

queiros.' maisQuidlnho e

Chique.

NAbA DE

REBITES!

no scnrer da porfia. con>'ig
nando nada menos de qua

rro temos, todos de bela

feitura. Os domats também

convincentes, sendo porém
de cestacar-ve Rene pela
sua. admirável valentia e

cooperação com os co�n
panheh-os

o mesmo caveuaazt
aos 24 mluntns da fase com

plementar- recebeu de 'G1l
'San e frente a frente com

dois conu-àrios- ludtorínu
os sensacionalmente, para
inteligente c crümnmeme

oeposttar � bola as rêde-.
Um minuto de-xús. o garo

to_revelação em nova car

ga pertgcse sobre o .arco
adversãrto. foi derrubado

dentro {la área por Bllo,
num indiscutível e claro

penalty que o arbitro (10i
xou de assinalar O gol rt
nal foi assmatacto aos TI

rutnuros. por intermédio �e
Rogério. com' um "patar
do" rasteiro de...rerteo 'Ie
dentro da -merajua" Fi-

a meia at-ura crc fera da nat: Ava í 6 !X Paysnndú
ár-ea. A bola estava com en .o.

dereçc pela linha de fun

do, rendo írr putsionada pa
ra dentro das rcdc-, pelo
f�rte vento sul que. assim.

teve pal'lici:;9ção no gol-

OS TENTOS

o 1l0!HO inaugural
slgnou-o cavanezat. cem

um "sem-pulo':" víalentis

simo de reduakla diuràu
ela. servtndo-se de um pas
se ele Renê que recebera cte

Gilson. isto aos 6 minuto-r.

Aos 12 minutos Mirinho e

levou para 2 >:0. am-ando

ARBITRAGEM

Atuaram essnn ccnsuvut>
das av uuu- escuadra .-:

AV."!I '- Cà rünnos ; H,,-
assim com') teria 110 eegun milt:n· Néri oercíno e Mil'i
do temno qmmdu Caval- nh'J: Rogério e Oscar; Re-
laazzi arJ'ematOu 11:l can- ne. 'Bentinho (depi)is ·va.
to e a pelota [!cab0J.l .�eUllo. (Unho)· Cnva!lazzi e Oil-

RU-MARCAS E PATENTU
AgeDle Olicial da Propriedade Industrial
tp.otnTO de tnaTClI.II, JlfUlmua 4e Inr7tmç/lo, nome! co

lIot!1ciaf-s. t"tulo. tk utabot!'J8CtrIento, tnsígnla.t, Ircue, de
propaganda. e marCai de uportaç40.

Rua Tp.nenle SilveIra. 29 - 1° andar -
SALA. _ ' ....LTOS D .... CASA ......1. - FLOIII ......O'
'OLlS - CAIXA POSTAL, 97 _ FONE 3912.

{ASA DOS "fREIOS

Exlja em &eu cal'U -----------------

Lona de frelo3 "COLADAS·'
_ 6C% r:wis no aprOV31" t·
me.nto das Lona.s

LANE
Rua Santos Saraiva. 453

!'híhu<!o --------

Vendedoresxflnll
CASA ELIANE estabel�

cida a Rua Tirad�ntes n.o

12 necessita ampliar
..quadro de veneledores pra
ci*'ta com ordenado e 111<""

comi�l>ãu.

SORTEIO PEr..O MII '{AR DA LOTERIA 'PEDERAL DE
21-XII-63

PARK.
A MENSAGEM ESCOCÊSA

DO BOM PALADAR.

EM

2 -EMBIILAGENS •

A SI/A ESCQl.HA

Apenn� lO,l)UO bllhetcs A 1.000 CruzelJ'o!.
A venda e.n t, !_,as as Rgências do Banco Comérdo e

Indll!=rria de S. '11�) C 't::\rlna e a demais em PIoriaut5poUs
na Livmria .".nl'� G lrlb'lldi Rua 15 de 'Novembro, M.

edidos cio interlor acompanhados de cheque, Wle ·ou

'1 [.11 'lo re�mhô!so em nOlne da IGRE·
, )l1' COPACABANA -

....:RlIa·FrancisC'o·tlta.
V.\n:l - Rio. .,i!

BaDgá 3 s América O

. ::-::.:"SG�* °BOlllluce!J A represe�o do Marctwa ·derança Igolada do e.mpeonutO

Dlall que vinha.mantendo a 11_ Cllm .penll9 'tlm ponto perdidO
....
OImpo Gr8llllle • s lIII&dantra '

Flnaduente O X .c..., do 8jo

O. Cor:t<!CCÍono-s,. aUólque.l, quantIdade, na m.lhm

't,COLOCi\ÇOES NOS PR<t_-
qualidade � menor'preço. �.,

.
'�

f
..

Ed Zohia -,7.0_ ndbr opto, 701 F(:tn� 2-49:
,.'i��-:.�j��i�������--,(ji!..'_pt;",.........".y:"''''"''It;.:i'i.:__.:J�'''·.. ,'''_'''',;;TI#''''."�,,c'-",::"''C';J::�."".....�',"�===-==='-"c..:o=,---"�="'-'''-'''=''-= _

..

ftAMUlAS

mante\'e-Ie nl��ta po!ti�i1o u"

paSllur pclo l'alllwlr"S <l� 1\111

m..nau pelo murtlldor de 2 .� !

em ('Qtejo dos_maiS �lIulJlbrad",�
"" "it1,.dc

• O 'vU:,O PARK�t.ANE MANTÉM
.

SEMPR::: JOVEM O CORAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Edital de concorrênciopública n•.631 05�
,.ut. da quinta J1ag. de - um- quanttdarte - 240 � C(nrtelras-duplss, di 246 _ Armário. com por- ntdade _ um. quanüdtv- q'lrultldat 'l., dO,'a n50

__

te ,:'+,'m!-

,. de
€Screvel" CO� qU�-, 1. anteil'!b;, unidade _ uma. las corrertícss, vidros ola� _ 4.

� 3i1.'i _ xsenventnca, C'3!D l,\ad�· dcverno ser mnnurn

irO gavetas. nas dtmenaões 235 - Mesa, i1�ntat!g, de '�- quantidade....,... fi roa. nas dimensões de 1.10 2t6 _ Annnri-:::.. eom p1t.� d\!j. .• glWlI ��. nente e 1:1- -urarir em madr ln! c!t • �

de ��:s.O:�I:a��7� ��1� :!tr�:r�egal:;caoJ�;rC:e:t�:� �las�a�:�:7r.::· �o�_ ��501:C�:U�:I'�;om;:�e� �:, ��:����;�� Vt'i��\�:�-
.

:� �.�::Li�� . �OO:s���s ����r:��;ll,�s °aU ���:�a.

antidaoe - 2. unidade - uma. quanti.la doa fechados. fechadura tm�de _ uma. quantíria nas dtmensõea (ir 1.10 Ix dó: 1·31i.x 1),30 mats cu me- 2" - O� preçcs se vnren-

- Caixa· pnr� papeis de - 3. tipo Yàle, :nas dimensões de ._ 2 1;&0 x 040 mais ou menos. \ DOEI. unida
- uma. quan deraão no local a que .

se

tIS exyedient::o· unidade - 236 - nencc. reguado, pa- de L35 x 0-80 ma!", ou me 24'1 _ oevsjere-. :oa,ra. ma unidade um, quantidade
- t.dade - 3. destinurn (JS móveis e �-:'!-;"'s

.,a. Quantidade 1.
.

ra galplo. com três me- nos, un.dade _ urna, quan pas- unidade
_ um, quen- 2.

306 - oao-tre .s:mple.;· ai momsrtos e ínsjalados

"1 - Mesa. dupla. nas di tros de comnrtmento, uní- ridad,g _ 2. tidade .:.;_ 2. 277 _ oevete-cs. para ma rd;.'rça1a, asseri-o enetõ- até o (La 15 de marco de

JIIensóes. de 1.50 x 0.70.x dade - um,-quantidade - 242 - Cadeira. simples, Te SAO MIGUEL D() O'ESTE pae, unidade _ um, quan mic; un.ourte - uma. 1.964 QS/3/64)

rIJ mais ou meDOS· um- 6. forçada. assento anatômt-. CiUADE 11t'lede _ 2. quunjtdade .- 3. 3 - A P e.ienjc pub:ica_

dld,e - uma, quan-ídade '237 - Coletor. para llxo. co. unidade _ uma, qual)- 248"":' -oer-etres fJllt')Ia.'1· E$.Aço DO NORTE _ 307 - Q ...adro negro, nus cão ccrr.ve e ('1 mina ��

_'0 unldade - um, quant.ld.l- Ildade - 2. centrais, core ranhura' na OIDADF diiI:en�i':es :te 300 x 1·00. olllj;"Ces ccnuan: da

_ _Estantes, com quatro de - -6. 243 _ Quadro negro, nas ra can-tes, sem tinteiro. 27ij _ carteras dup��lS. undarte -- um. quant.rta- pulltc.aç ir .:S e.n 24

�Ielras. funda recne- • RIO NEORmHO _ dímensêes de 300 x 1,00, un'dada _ um. ,!u3ntlda1c centrais, com ranhur-a pu d.-.' _ 3. 27 de ncvemuro

� nas �Ilmensões de L,la CIDADE unidade - u-n. quantlda- _ '36. ru canetas, sem tinteiro. 30(J - C:
'

:,. p�-' paP''''

11\0(1 x 0-42 ma\, ou me- 218 - Garte:ra'l dupla.,>, de _ 2. 249 _. caneu-ss duplas, unidu de _ um. quantidade u adox- unidade --:- u.n, I I - FOR1!ú: �D.'.:uES

DfIS. rrrrídade
- ,troa, quan centrais, com ranhur-a psl 244 - Coletor. pat-a pa- -raee'res. unidade _ uma _ 72.

nuantidada _ - 3.

de - 4. ra canetas. sem tinteiro, pé's usados, unidade ._ quantidade _ 6. 279 _. Car-teiras cluptns. 3'rl9 _ A_P3gaclcres. do fel- rão eter-ôer as s;,,·:uin.;

unidade - uma, quantUa um, quantidade - 2. 250 -c.Carte.ras duplas, trazotra«. UIÜC!9.r!':! _ um. 11, para quadro neg-l'o.,J.- Icrma-ldades:

de - 36. 245 - Apagad'Jres,' de f�t- dianteiras, unid'lde _ llIll:\ quantidade _ 12. md,Hle - um· �ur:.nt;da,[l' a) ai)resen "1' d,�,! ro:' )

2M! -/Carteiras duplas, troo pHa quadro negra, !I- quantidade _ 6. 280 _ Carteiras ÕUry!!l." ci _ 6.

trazeiras, unidadl?' - uma. nidade - um, Quantidade 251 _ Esct'ivanlnha, C0:n anteira�. unidade _ um 3 O _ A"C11nr:o cem po'·_

Qu-mtldade - 8. - 4.
.

das gQV<>t3S. frente e Jsd'.; qu:mtidade _ 1�. t CJI �:·"iças. vidros cla-

feehad�,;, fechadut'a tipo 28t _ Eser:vaniJ�Jla', com 1,,;5, fe�h .. ,lur:l ,t:;'J Yale,

Vale, uas d:mensõeg de d\l.s ga"é'tas, fr n,e e la- n,· d'menõõ€'S de 1,10
'

x

],35 x 0,80 lU3is ou meno:;, dos ff�chadc;", fcch:l.duf.'t 150 x 0·4Q mais ou men:);,.

,-

'l unld'd, - u,"'· quantid' tip' y,I,. nao '·m,n'Õos un·',d, - u."· qu,ntid-

df' -, 2. d� 1,35 x 0·80 mais ou m('_ de -' 3.

252 - Cadeira '.imples. ro nos. un; ':3.:le _ uma, quan 3'1 - C- . ''''''.9S. ':çrua l!l:l

forç9.c;l. 'CDm as,'ent::J an ',- t d'tde _ 5. p:1,; lln:d�d.�; ....:. U.l1 qu:;,n:i

1ómicQ. lInidac? - Ulll-J. ?82 - Cad, .,. .., �p1(�. d�de - 3.

qúanrdnd�' 2. f Irç!j.la,?. nr� a!1aLÔm,� O�-: RVA:;:.1i.O:

253 _ Quadro negro. n"� co. _ un"l"1d 1. qu:;.n..;r::l. 1 - Os mÓY·�'3 cuja m, mCl1cicnará (}'],Ü\ o '

dimensc.e;; de 3 (10 x l·elO. elc - 19.'
un:dade - um, quantid;,l
tle-2

254 � Cdetar, para ?ap,;:�
u�lIdr,."'· un:dade - U:'l·

quantidade. - 2.

255 - Ap'lgadJH'.;, de ; oI�

troo �:na qu::vII':J n::-gru, u:li

(l'de - um, quantidade' �

256 - Ar"Cário. com p8r

ta" corred'ças.· v:dros cl?

J·os. nas d:mensõt's de 1·10

x 1.5,0 x 0-4-0 ma'g cu m';�

0('." c:m fech::tdura Li;>:>
Yale. un:d9.de - um· qUCl:1

tiçlgde _ 2.

257 - Cavalq,2s, J)anl ,Ta

ps· unldadl' - um, (jml.n

cidade - J.

SAO JOSE" DO CEDRO

CIDADE

258 - c._'l.I'teiras dupk�,

Assegure ao seu carro Simca .. Chambord, Rallye, Jangada ou

Présidence - a manutenção cOlTela. criteriosa e econômica. Traga-o
às nOSfl8S oficinas especializadas, onde Vccê encontrará serviços
tàcnicamente orientados e executados segundo os padrôes de

qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do arasil,

Mecânicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são

formados peja Escola Tecnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso ministrado por especialistas cem experiência in

ternacional. �Ies sabem como cuidar bem do seu carro para man

tê-ftl semprE' :-m absoluta forma, sempre rendendo o máximo!

Peças legítimas - Tôdas as peças utilizadas em nossas ofi

cinas são garantidas pelos rigorosos testes e' ensaJOS a que si!o

submetidas no LabCM'''.tór!:: -I", Qualidade da ?irnca (onde sáo 1am

bém testadas as peças originais empregadas na construção do

carro). Não há peças com defeitos, não há falhas imprevistas!

S.rvlços compfetos .m1odos os modelos do linho Simeo: Rall,., Chambord,
Présld8nce e Jangado. Metélnico, Funilaria, Eletricidade, ESfafamento.

quantidade _ 9.

260 - Carteiras duplas, di

ante�rao;. unIdade - um'l.

quantidade -:--- 9

231 - E�cr'vm:nha. c')m

dUR� ra"etas, frente e la

dt;; f�chados. fechadu.n

tiPO Yale, Ils'S dimensc.:"')

de 1·35 x O 80 mais ou m,�·

nos, unidade - uma, quan
ti(]ade _ 3.

262 � Cadc'ras .:cl:r:ples. r�

forç2das. assento anatómi

co, unidade - uma. qUa::l_
tidade - 3.
263 -. Quadt'O negro. n'l3

{limen�ões (]0 3,00 x 1,00,
un!dade - um. quantida
de _ 3.
264 - Coiet'Jr, para pap�is
u3<ldos· unidade _ um.

quantidade _ 3.

265 - An'gad'Jl'€s. dt) fe�

c!·( .nara Quadro n'egro. :.LOi

d3de - m(j· fJu3ntlda.de __

6

266 - Armár.'(). c:m paltas

correcJ:ça·,· vidDs claros,
nas dimensões de 1,10 '-C

1,50 x 0,40 mais (lU men.Js,

unidade - um. quantida
de - 3.

267 - Cavaletes. pa,ra ma.

pa� unidade - um quan�

tidade - 3.
LAGUNA _ CIDADE

268 - Carteiras duplas,
centrais, com ranhura p�
ra can.etas, sem tIIltelro,
unidade- uma. quancld9.�
de - 36.'

269 - Carteiras duplas,
tt'azeiras, unidade - um�

quantidade - 6.
270 - Carteiras duplas,
diante'ras. unidade - uma

quantidade - 6.
271 - EscrIvaninha, com

(luas gavetas, frente e la

dos, fechados. fechadum.

tipo Yale, nas dimensOOs

:�S�'��I�a�':O��i�:.\r:�
tidade _ 2.

272 - Cadeira s!m.9les. l"8

forçada, assento anatômi

co' uniclade � uma, quan

tidade - 2.
279 - Quadro negro ,nas

dimensões de 3,00 x 1,00.
unJC[ad.e - um· quantlda
de _ 2.

-

274 - Col�Qr para p9péis
wados uniCG"de - um.

ELF;GANTE, l'EUiZ. CU; p, ISS 1... E Wf snw I

................................... � •••...•.•.. >O.

MEYER S. A.
CONCESSIONARIOS

Rua Felipe Schmidt,33
Florianópolis

OFICINAS
E

EXPOSIÇÃO
Rua 'Fúlvio Acuei. 507

ESTREITO'

283 - Q1Ul'II'" ""g"o, n."

dimemr"es c.e 3',' x l·OQ.

unldad� - um· quanlid.1-

(·,l�·l.

2S4 -C(l!�tOl'· p,S'a p:1p,"is
li' ('l"s, un·rI'·ch - um.

ouant'd�de

285 - !lpa d ,,� o: fel

troo J':3.ra quudr'J nefrrl, 1\:
n!dade - um· C]u:mt!dad·�
- 8:

2e6 - .Arp '(1 �cm �'l�

ta" crr.�di('1.�, v'dr�ls d<>.

ros. fechadu":l, t!}O Y_"l�
nas di�ens6e;, c'� 1·10 x

1·50 x 0.40 m2.i:; 'U menos.

unlrlade - um, qUimlicta

'de _.1.

287 - Cavalete,;, pJ.ra m'�

pas· c2dade - um

t;dade - 4.

288 -

289 - Cade:ra giratória,
o:m a�sentO g_natómieo· u

nidade � llm<J qt;:m�;d:l_

de - 1.

290 - Armál'!o· �('m pnl�

tas correcliça�. ,t

r-cs· f,,"ch!l.cura t:.'J') Y:lle

n::..; ct:m�n�'��s ,:' 1.50 x

1,50 x 040 'P!.:., ou m"nos,

un'dade .- um, (!uantida_
de -1.

291 - Gru�o eSJofado em

plást'rê. erm meS'l d,e cen

trO, redonda, unidade um.

quan,.dade _ 2.

292 - Armário. trian�ulqr

p:lrta bandeira, unidade -

um, quantidade
- 1.

293 - Mesa· fiara máqui
na de el!CreVer, com qua

tro gavetas, nas d men�õ[''!

0·95 x 0,50 x 0.70 ma:s uU

menos, unidade - U!J.1

quantidalle - 1.

294 - Cma, para p:lpjl�
expediente. unidade

uma. quantldad'! - 1

te ,lo ;;"'P

tos, den'!tii.o

no Departa'.. nt:) C

l,;o:npras, atê às 8 h

dia 23 ele dC:'.embro de '!l .i, n

"WI!l€�ia le rt>cibo, err

(p.lso Inst�Ia

quan·

0' :nt. d� cints.va pág.
'riú8.{\('s Dz<;saram p"lra o

" �j_'ir:r do m'édio, onde se

d 1 a solenidade. Discnr

S·.:lU. inicialmente. o Sr. Plí·

nio Dl' Ne:>:. antig-o Prefeito

G3 'L"'IJecÓ, dizendo da sa·

t '
, do povo daquela

zon,! DP'a con('r�ti:>;ação da

m:, ,e."l. Que cri!'rá condi·

ções e op::J'tunidade para.

o continuo e crescente de-

senvolvimento de sua re·

gi 10. F.<n se'--'uida /'d!scursou
o Pre�eJto João Destri, que

e, -';'''�U a figura do Eng"
Serafim Berlaso, além de

rUJontar a c'Jntribui(,'ão da

Ser ':e1.aria T' ra o progresso
• I'

1"'\(' são triO ",tadas, fiel ao

':" -sado, 'i"sejo reafirmar

ac;ui, aim�a wnn vez. por

opDrtuno, cue o tenho em

rr·�istência, '!:u !frrcs. de von·

tp,.Je, em c",<!'cid'lde de tra·

b�lho, em ��<;niri1'0 de jus·
tj"n, em re�l''mch ressoai,
em decissã'l de acerhr, em

propósito
. de sc" dí�o da

cOllfianca do povo catarl

nense, te;1h'J tr<lnsformado

E:rI arma de defflsa, em ins

tr. menta de ação para uma

t�, 1 ta Cat!'rina maior, mais

!)r='i�oera. e mais feliz". O

�'1'. Celso Bamos citou tam

b�m. o r,r"rl(:l� trabalho de

f"�":>fi,.,, Bnl't."I'!>'l. em prol
r''l .....-�, r"lt'lri1'",nse e as

r"-'''", ri<>. "'i"r,lhl'. de seu

TV "C T""'n () f'<!rl'<"l. de tan

ta v"li r rr; [l('I'ela zona.

P(l"�7! 1.- \l nti eh palavra
,. I'i('",·,,+i,-õ') n') 0('�tf!. En-

295 - Mesa·., dl':'1!?' ,,.' n ,,,,'-,, .",,,-:-�f'''1 -r"rtaso,

d!ntensões de 1,GO n -;''1 ,�,n<;:,r�"1(1 �f' .. �..,

-" 0·80 ma's ou rreuc '1' , (0'.;('1'1'\'" ('\I'

dade. - uma, (juant"l,t. t l'a1' '3�'1 1:1 f' -t'1.. cnn.

- 3. ,f"'�e rm;' '11t)U :10<;1<;pr de

296 - Est:mte· com (iJ. ) � 'ier ""I"Ia !'Tunde re!';.

prateJeln-s, fundo fecha� D : 'r'

do. na� dim('nsões de 1.10 - t 'r1,s o::. meil";

x 1.00 x 042 m�i� ou rn�- p, i,.(' C 'rrc�,.,onder :'l

gC'm. at'�'n d:' ou

11_õ:lS d,' ..-:a-('':1

Ir! 8.:1 e::é":mo

Sr.nta Catarina.

;p.l C3t c ..... ') a d

rl'intes j::e_ '�:

dO Tribunal de Jm oi

scr"'bargador Arno F

1't'�I; Presidente do Tri"u

n:'l do r('T'jta" fl�. Arle tU

},'''.J'':'IOS :1<> 8'" '"

do PSD; Dr. �,be

tnl. Se(',,(>t '''ia do T:",l}.,ln

Secr(,t S::m Fl I,

Ihr"!hi: CeI L

Ribas, ('OIT' ri

Dr. Lu':,o: Felipe B. 'Jf':Q.

III - JULGAMENro
.

� julgamento da eonclX'

rt leia seno observadas as

di posíções do art. 23, do
L zu'aciento aprovado 1'8le
D .rcto n SF·25-81(1I82.
A Cf 1'�0 "neta poderá.-r

ar' tl :1;1.. un-u vez que tMIha
t' :iret:'rida fomuilldade

e:.;,rc. «mente eKigida pelss
T e a omissão inlporte
em prejuízo aos coJllllll"Nfl

e . ao Estado ou à mo",

li,I�";� da Concorrência.

recebimento, assinado por

.(C »cionerto do Departamen
to Central de Compras.
c) As propostas serão

'l.1' :-. às 10 noras do dia

2�112(63, e na preseDfa dos

propanentes ou Sf'US ftPl'&o

"cnt..;,l�t's lerais.

1 "'! 0 "J'Õ:l')artmnento Centnt.

) (:' C 'pral", por sua Com1s

d I) $ ° Ju� adera, reserva·se (\

nos· unidade - uma· Quan

tidade _ 4.

297 _ Quadro, para aviso,;

unidade - um· quantid�_
de - 1.

298 - Porta ch'lpéu:;. com

espêlho e c�b!des. un'da

de _ um, quanhl!1.de _ 1-

299 _. Me'.:1s. pintadas de

azul. para galpão, c:lm

tre� metl'os de compr!men
to· unidade - uma, quan

tidade - 3.
300 - Banco, rcguado, p"
l'a galpão. com três m·'tros

(c]e comprimento, unJdade
- um. quantidade - 6.

301 - Coletor, p1ra lixo,

un'dade - um, quantida_
de - 6.
ARMAZEM - CIDADE

302 - Cílrteira� duplas,

c' If;�mça r'I') gC'\YC'rn:lel0r do

h":;'":\do. Di':;a aind,l opp hã

ne(Ce:Ô!licb.de de um esfôrço
comum e a união de todos

1"ua transpor todos os obs-

1(, tl.os e flnaIlzando aflr

rn0U: "A história fará justi.
ça ao Governador Celso Ra·

mM!. Que, nno só honrou a

tradição ao seu nome, a

sua palavra empenhada,
mflS também como o verda

deiro emnnclpador destas

trC$ dezenas de MunicipioS

que hoje comoõem o anti

go Chanecõ." Foi proferIda,
logo 31)ÓS. a leitura da ata

na qUf'l asr-;inamm sellS no,

mes tod'!s as autr'lrldades

pre"ent<!s e as pessoas que

1:>. esth·eram.

centrais· com ranhura P3- I) Gover!1lv:lor Celso Ra-

ra caneta·,;. sem tint,�I\'o, mo.�. sua comitiva e auto

unidade - uma· qU!l.ntida ri'l��l"s. c')m'''flreceram. em

de -� 5·1. Sc""l'irla :'0 (.1111rr!lSCO ofl"

.-""'rio etn ""''''''f'T'I!J,I'Pt']\ das

i� f.'_ tes

"50 as propostas a.

aos L1terêsses do Esta

I dp. do.

Florianópolis, em' 18 de
"lliro de 1963.

n. "..'! Victor da Silva)
P -:: 'DENTE

10

"

". ltc do lRASC; Sr_

1 j , '':!e1'tlno ?I�edelros, e

, 'C'\b· Ná<:ul, Diretores

:'[".': Ce-1. Peters, Chefe

r1' C��''o\ M:.Jitar; Ministro

(' .�, Eric, do Tribunal de

Deputado Elgyd10
''''�r .

reoresentando o
.

"10 D'b Cherem; Sr.

'r' l\If�';H('O. Diretor do

da Estado; Capitão
','1. da CaSa Militar

''-:''''0; Jornalista Raul

( ',,, Filho, do Gabinete

(' P '1 '<Íps PúbUr.as do Go-

Wil�0n Pe,reira. do

Cinegrafista Marti·

nelli.

JADE
. .

'''�':c�lra
"NEW Fi!)' , ...... ,., ';�rA 1-. ";'-'\f'lJLDADE DE

CUl:I'ú•. \.) ECti.:C. :rClS

Cn:,:uinu. sob a di::-e'), o rl)

E' E'x�."a!'!"cnte (3'.) r.:'0 q e en�cnt!'amos p'9.ra

C'cfinir a maneil'n e ilJOe':). a "")o-s1.1" com que o corpo

docente d:;, F'aculd..-",ce r" c!1{,·yÜcas de Santa

Hicolau Severiano

de Oli\'eir:::. VP'7l •
,. ') <:"r1'lcu10 às neces

,.1_ des reais de que carace o os ldr.nte de hoje. para fa

zer válido seu diploma no Bra'· l d(l t!irmino de curso.

E olhe que não j. trabalho fácil, reconheçamos. A· re

formulação do CUIS!), fuzem,o·o vas() COlr.:micunte <mm o

qu':! comumente cham;lmos de cun,;l1.nta brnslleira e -

muito especialmente a. conjuntura catnrinen.se, - tem que

encontrar de parte de � dire(,'� _

e tU'la equJpe de pro

fessores condições e clima especlah��imos

Mas antes de informar ao lfü'lr, prlncipRlment.e sen

do Gste futuro estudante dessa escoh', estudante hoje, co·

merciante ou industrial - que focalizaremos nesta coluna

apenas a Faculdade em aprêço, dada a vinculação entre a

especial!dade de que tratamos e as matérias ntinistradas

:lO estabelecimento - não n9S p!\ssa despe-rcebido os es·

forças do reitor Ferreira Yima. SO!1";'r':>s '·os dns direçôes

é: congregações das demais unidodes, para ataalizá·las em

j adas os sentidos.

SObre êsse esfôrço, só])r", €';<":1 dedicação firme de ho

mer.s que resol\'eram f'lZEr da�. eJê lI" ns econõmicas runa

'�!Jim" viva, atunnte e do maior in erêsse, é que dedica·

--e1:',os ftS pró;timas coluna:.; t'. 1. A ética de profes·

'jores· interessados exclusiv',1m: n €m t.ér:ll' a aridez do

curso de econoO'lia, fazendo·o a' c
- el. pnl.tico. moderno

e atuante ao aluno, Isto é mlstér rc': '"trp.r. O acadêmico é

q�lt:m, em última aQ:ilise, colht·rá todos êsses resultados,

aplicando"o se possível em Santa.Catarina, que tanto pre

cisa, e cada vez mais, de técnicos. em contabilidade, con

t.adores, economistas, para o seu deSenvolvimento.

Falámos aoima em "clima",.em "new frontier". Pois

estamos, nêste intróito, desejando transmitir o espírito

da "nova fronteira" aos direta ou indiretamente ligadoS

às ciências econÔmicas em nosso Estado, alerlaDclo -espe-

('ialmente futuros alunos, seus pais, administradores pú

blicos, empresários, comerciantes, dirigentes de empresas

Estatais, mistas, e aos que vivem das profissões derivadas

dos curs'Js da Faculdade. Porque essa escola passa da

fase estática para os e:q>erimentos, para as pesquisu de

campo, para os levantamentos de economia regional, trans

formando·se em loboratorio onde a economia é dissecada

com a partic\�acão comum e p!'>rm�n(lnte do aluno. Isso

cremos - é o esp;:'ito·de·unh·ersidaele, objeto de nossas

prQximas observações.

Fiim� P.'" -€1' 'do 1c cart'fl 1>�:'..cionais preciSa de um.

moe:'.ni·�(1, l'!1:l':J1'
' de, ,lté 10 anos. - Deve s.eber ler e

·C·�-l('.,te n J" (erá que fazer um est:6glo de

275 -.<IApagu;Q()res de fel�

tro pi.U1t quadra llegro, u�

,

_""':""_Y

".�

qU'l.r1tidade - 2.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'ã Secretaria Negócios éJb' Oest
Como fã se noticiou. o

I T b # O I
• BOE d

..
, X

Olão na Aaaembléla LegIs-

�o�':=uo°adu:,Ot,mCeo:ftmOO';: naugura am em e egaci.a 'je
'

e � axim �a:.a� S:!:"":u':'::
passo

E trê Oe te
O retrato do Presidente Gou- programa em Xaxim a C� mo do Amaral. o JUIZ de MOS vernador Celso Ramos, o

componentes da Comitiva, e

:�n:n: O�de��ra': in�:: lart e o Eng" Serafim Ber- mltiva Governamental dírt- Direito da Comarca e o Co- _-,., secretãrtc Serafim Bertaso, �,!�ld�::ri��. Ac:�te d::
zuradas e instaladas dlver- teso, Secretário do Oeste, gíu-se li. Agência do Banco vemador, �gradecendo a Finalmente, na manhã do o Dr. Aderbai Ramos da
"

r õ d t I ad descerrou o do Governador de Desenvolvimento do Es- gentil acolhida que teve dia i-, pOde o Governador Silva, Deputado Elgydlo Lu- sas personall�es um nú-

sa� tstr. lZ_aÇ e;
a .íttve G' Celso Ramos. tado, que seria instalada na naquela cidade, além de ra- Celso Ramos tornar realí- Dnidi, represent.ante da re- mero bastante significativo

mima tacao. comi va o-
oportunidade. meeureerem, zer um breve retrospecto dade a aspiração, esperada ..:...:....::�.::.:==:.....::...:.:_------------.,--:=---.....

vernllmen�l chegou. e� CELSO RAMOS XAXIM: em nome do BDE., o Sr. das realizações que estão' com tanta expectativa. do S d M ° h�::e�t::a���e d�e:;�i:� ;NAUGURADA A DELEGA· João José Cupertino Medet- sendo concluídas nos díver- Oeste de Santa Catarina: a "mana a aran a:
CIA DE POLICIA E INS roe e Dr. Jacob Nacul,.res- s.os setôres de sua aclnlqlls- Secretaria dos Negócios da- �

TALADA MAIS UMA AG:EN- saltando a contribuição que tração. quela região,
CIA DO B.D.E. dRra aquêle estabetecímen. Grande massa popular

to de crédito ao progresso SECRETARIA DOS NEGó- rodeava o prédio destinado

Na tarde de sábado o Go- o desenvolvimento da re- CIOS DO OESTE - INSTA· a instalação do importante
vernador, o Secretário do grão. Em nor-e lia povo de LADA EM CHAPECO PELO órgão administrativo quan-

Realizou-se ontem no Co'

Oeste, a comitiva e autorí- xaetm ralou o 81". Luiz Lu- GOVERNADOR CELSO RA, do chegaram ao local o Go- mando do 5" Distrito Naval,

dades da região, além de nardi, egrucocendc a inicia.
uma reunião entre o Almi-

p.ccêres politicas e amigos uva que tantos beneficias
rente Murilo Vasco do Va-

do Sr. Celso Ramos, loco- r-e-ã. não só ao seu Muni- ' .:.... "I le e Silva e os representan-

moverem-se até xexím, cipío ,corno também a to- O E-srAD O.....
tes da imprensa falada e

��:l::�:e��sal�;�:la��: �� c.renão o Governador entre- do o Oeste catarinense. Por

.'
.. �:��� da capital catari-

gou ao povo mais duas último usou da palavra o
Chapecó. grandes realizações de seu Governador Celso Ramos, • lUIS AIfl!CO OIAllO DE Wt& CATAlIIU

... • m:n�an��ort��da�..

e, Di�trit�
Oovêmo. Na Prefeitura da reafirmando sua preocupa- Florianópolis, (Terça-Feira), 3 de Dezembro de 1963 Naval fêz prolongada ex.

INAU(;URAOO O Rfo-:TRATO rc-eueece o Chefe do Exe· cão pelo oeste e salíentan- -_-----:::----------_:=::._.:::�==:-..:::....
:EFE��::N��:ICI:..: ���:o p:7�a���n��i '��na��: �:nt'!U�c�.�i'J!� ::a::P�� ComUDI·caça-O soAbre p'ester-esidente da Câmara Mu-' existem nove e"lpa:hados
,,�;��� g�,�a:;o� �� :�'pa:;.:i��m�i:n:::,',�� �:;: ��:7�Z; 'o� ��::::,d: .

saudado pelo Prefeito de do Ginásio Vidal Ramos, aquêles que possuem pouco,
•

af.Chapecó, Sr. João Destri. obra que está sendo feita sendo, também, um instruo
-

SUIDa rlCaDaquando entregou-se ao prl- em consórcio com o Govêr- menta para financiar a pe

metro mendatãrfo do Esta- no E,t.du.l. Na Inaugura- quena tndustrta. O Gover

do a chave simbólica da ção da Deleg-acia de Polfcla nadar realçou, ainda, ser o Com a presença do dr. nhado de equipe da Secre
cidade. Logo após, foram e Cadeia Pública de Xaxim RD.E. um órgão de crédito Luiz Gabriel, Secretário da terra da Agricultura, O Mé
ínn.rgurados, no Gabinete usou da palavra o Dr. Ty- diferente e uma experíên- Agrtcultura, e dos erige- dica-Veterinário Sérgio Cau
da Prefeito Municipal, cho Drake Fernandes Netto, cre nova, mas que já está nheiros-agrônomos Durval be Bagado, do Ministério
retratos do President.e da dizendo do significado e dando resultados positivos, Henriques da Silva, repre- da Agricultura, realizou no

República e do Governador da importância da obra. O como bem demonstra o sentante do Delegado do auditório da FARESC, no
do Estado, ocasião em que Governador Celso Ramos êxito alcançado pelas Agên- Ministério da Agricultura; . dia 30 às 9 horas, uma co

usaram da palavra o Dr. (leu por inaugurado o pré- clas em funcionamento .em Laura Fortes Bustamante muníoaçãn cientifica sObre

:��,m�:� ��i,�!ei�e �� ����d�::;:::n��� pear� ;:;ii�:. partes de Santa Ca- ��:�� ::�!:;en��t::lve�; a Peste Suina Africana.

�Orrel\ as instalações da- Ao Governador Celso Ra Projeto Gado Leiteiro; Mé- dOOéd�h:rgi�oC:::r::�:
��:�: . �.�ns;:���:u�a �:� :::;, :i:�m��axa��,Ofe::; c��a;�te:!�,O da I;:�:o- Fábrica de Produtos Bioló-

l"iesso:ia de Justiça do banquete, ao qual compare- ria de Defesa Sanitária ADi- �����r:oe��:�� : A�:�
PLAMEG. Continuando o ceram as mais representa· mal do Ministerio da Agri- tado do Paraná, e fez está-

________________
tivas figuras da região. Fa· cultura em Santa Catarina; gio na Espanha e em Por
lnram, na ocasião, o Pre- do dr. Glauco Olinger, dire- tuga1, para estudar Peste

QUARTA FEIRA O SENADO VOTA ':"0 do Munieipio, Sc. Pcia toc da ACAR�SC ._a_eo_m_pa_._Su_tn_a_A_"_iea_na.

BRASB." 2'���1) �9",,!,�Q��c�,�,��,� ''''''çõ" '" SAenuom,m,n,�na'Dá,.",r,a_ioOd' cdU'tu�a dMaS úsicC' n� RGS :�::�aS����'��:�i;,E� FAB terminou operação "Ensino"
votará qUarta feira em rcglllH do no futuro estudada a n(lva

""' -. • ecretarIa de Educaçao do Rio Grande do Inspetor-Chefe do· Serviço CURITIB>\. 2 (DE) A Fôrça realizaram exibições pura r

de urgilnclu. o projeto quP lei que disciplina as relaçõe�
Sul realiza um Seminário �� �:�:�� �:�!;��á����� :..:i::l B;:;�l��::s:n:er�op:raç;: população de Curitiba.

prorrOgu II atual lt!j d\l inqui- entre prO.prletários e inquiH_

R 'T 'd M
de Música, de janeiro a ie-

ram introduzidos na Secre- "Ensino" qUe vbou de"Spertal
liuato. A legisleçR(I deverá Sel noB• oupas em eel 0' aracanã fe�ei�·retoria de Artes da I.ar;a da Agricultura pelo na jUventUde estudantil dr�

.

BOATOS SOBRE A DEMISSM de Alfa Qualidade ��;: d'oC�lt=,:�!I: ��!:,:et�;�!:iO ,:,;:::� :o":� :.::,�:'::' ::'; ,o�::; I��:� Dti CHÉ71
Nesse aprillloran'ent,l) za da padronagem e na I'

ser realizado de 13 a 31 de �=:e S�:it��:��n��aia De- ���I��h:: �:�:::l:d:maC::��,mAO PECA i·ArÉ ZI':"'i

DE CARVALHO PINTO constante da confecção, nha da alta elegância.
1-

jan'Siro de 1964. Neste ano
nosso Estado. pe de paraquediatas da FAB

�
----'

RIO, 2 (OE) - O\Minis- não perderá mais um minu- ���� :�i���:::�, ��erB;:i�� a de�:�:�:ed�a�:�:a��'l� �: �:I:euDl=�:arde ;���- -::;;;:---,--,---:--=------------------
tro Carvalho Pinto Coi in- to sequer com os boatos escala maxima Nenhuma, derança na COnfecção de

ções de tOdas as partes d(l Gran'de VI"to'ri"a do S I N C A;:�r::�a��:I:ii�:a::�� d��- ���tin�:r::'r: -:eu: v:;�:� :��:tr���a�e��nl'1i�':�ust�OS ��id:;Íave�on��� emmai; ��!�:e=i�: v!�: O:�;! .

rubada ? assegurou 80S as- dr.s_ Iizados, supera a nossa, na seu ultimo lanc:-amlfOto.
dos. Lf'mbramo-nos, em es-

d B "' I t I_"_"_oc_"_m_ai_'_e_h._Oad_O,_qU_' p_e_c'_ei_'ã_O_"_o_c_m_·"_._n_,be� �liandO t
"ua te_e"on, 5�� q;'e=�a:��12; O rasl em

_

n er agos
"Oloa da JU"._I,oca" em CampllJS Nov.... p�e::��e;�a:�:�g::,m,.natecOteo,·ubd�.,m:;.;�'op::u��t�:�.'. UmeanosIMCAd"'g'do pco"A,ltódanaoe,óda ,I rt '"

� J' t. .
_

'<o...
educacional. Acreditamos ser pelos pilotos Cyro Cayres e Sirr.:� do Brasil e de seus b:;_r�s:sIn:�s�r�:· Nach�:��
�ma oportunidad.e < .pxcele�. �JaiMe ,Sil-..a obteve marcan· t

A �umarca de Campos No- �.s G hs: Missa em Ação no Savi e José. M. C')'ll'lli. através -daI! sua'\!Wia�,i· Ou. �('! sobretudo �a.ra�m.'·��-�\.te vitQr.�a!nps "1.600 Quilo- _-+-","-, _

vos homenagearâ o Dia da de Graça�: D,30: Homena- As 11 hs: CUl/.lI�' no cal e das demai.� dist'tibul- essOras de mUSica o· "brl- \ lmetro� (lei iinterlagos" ob.

Justiça - 8 de De?.embro gem ao Des. José Rocha Clube CampOJlUvause. I· às dora do país, U'11a linha de
mário e secundário - e tendo a láurea após b;ilhan.

- com O seffUlnte Frogra· Ferreira Bastos, com a inau- 12 hs. chu[·!:u::;cadu ntl� t-lro· rqupas realmente notavel,
mesmo para leigos Intere�. te desempenho que constl

ma elal'>orado pela Comis- guração do seu retr,\to no Xi\'liu)\t1cs da cidade, !Scndo para não dizer insuperável.
sados - um curso de mu- tuiu um motivo de orgulho

são Organizadora das sole edifício do Fomm. rolando, orador o Dr. Plmlo .Murei· A secção masculina de A
slca intensivo desta nature·

para tôda a indústria auto-

nidades: na ocasião, os Drs. Joveli- ri Modelar acabou de receber mobilisUca nacional. No
As l� hs: Sessão solene uma pel1uena, partida des

sas . roupas que tanto suces

so. estão conquistando.·

no Aeroporto local e recep
ciionada por altas autorida

des civis, militares e ecle

siásticas daquela zona do

Estado. Em seguida, o Go-
vernador dirigiu-se para o

centro da cidade, sendo no

menageado, em frente da

Prefeitura Municipal, com

urna parada, da qual par-

Comarca, o Prefeito Muni

cipal e o Governador Celso

Ramos, agradecendo a ho

menagem. O Pr�motor Pú·

blico de Chapecó descerrou

.nos salões do Clube Campo·
novense, abrindo os traba
lhos o M.M. Juiz de Direito

Os professOres que cons

tituirão o corpo docente fo
ram escolhidos dentre os

melhores do pais:
As inscrições podem ser

ll'itus por carta até 4 de ja
neiro de 1964, com o se

g>Jinte enderêço: Carlos Jor

ge Appel, Diretoria de Ar

tes, Divisão de Cultura. Rua
Carlos Chagas, Ed. Lopes
Dias, 11° andar, POrto Ale
gre, Rio Grande do Sul.
O curso é gratuito, pagan

do:-se apenas uma táxa de

• ins,crição de CrS 500,00
.

no
.

dia da abertura do Semi-
nário.

.

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
Delegacia em Santa Catarina

EDITAL

da comarca Dr. Jovelino

::;����:� :t�.�:;��'''pc.o

JJ�ferindo conferência alusba
à. data oDes. Marcílio João
da Silva Medeiros.

CONCURSO PARA CARPINTEIRO - C 568 Secrelaria da

No �2�!,��II�!�ia 29 ®�.'
de novembro do corrente
ano, o dr. Lujz Gabriel, Se- ---- ,- _

crCltário da Agricultura,
atendeu, em seu Gabinete
as seguintes pessõas: Depu
tado Aureo Vidal Ramos, e
Srs. João Costa Neto e He
lio Moreira Cezar, ambos
de Lages, que trataram de

assuntos, para desenvolvi
mento agropecuáriO da re

gião lageana. Sr. Nelson
Zunino, Prefeito eleito em

outubro passado, e Pergen
tino Zunino, VaCinador amo

bos de São João Batista,
que trataram de assuntos

especiais. Dr. Antônio Afon

so da Silva, e Dr. Sérgio C.
Bogado, do Paraná, que tra
taram de assunto referen·

te a palestra sObre Peste
Sulina, Africana, que fez

no adutório dI!. FAREC. Dr.

Irapuan C. Bessa. de São

José, acompanhando o con

ferenr.istR. médico veteriná

riO Sérgio C. Bagado. Depu·

Faço público, para conhecimento dos interessados,
que a Prova Pratico-Oral do concurso acima referido será
realizado dia 7 de dezembro de 1963, às 8,00 horas, na ES
COLA INDUSTRIAL.

bs candidatos deverão comparecer ao local da prova
com a. antecedencia de 30 minutos, e somente poderão
prestar prova mediante apresentação do CARTAO DE

INSCRIÇAO.
Iniciada a prova não será permitida, sob qualquer

pretexto, a entrada de candidatos retardatários.
É permitido ao candidato o uso de ferramentas pró

prihs_
Os candidatos aprovados na prova escnta e que deve

rão fazer a prova pratico-oral são os .seguintes:
JNSCRIÇAO NOME

6 Adilson Vieira
Valdir Lacerda

Deputado Henrique de Arruda Ra
mos Palrono, das Normálistas

De Piratuba
O parlamentar pessedista A-rvda Ramos, afirma que

Henl"iqU3 de Arruda Ramos tudo fará "para procurar
flcaba de receber honroso honrar a distinção que lhe
(·onvite para patrono da foi conferida".
l(». turma de formandos
do Curso Normal Regional
"Francisco Honorato Cida

de", da 'lidade de Plratura_

Maurlci Rocha

Pronto

Na oportunidade O Secre
tário da Agricultura, convi
dou dr. Sérgio para reali

zar palestras' nos munlcf

pios áe Joaçaba, Videira

Blumenau, Tubarão, Con

córdia e Lages, afim-de in

formar sõbre a temivel

doença dos suinos.

A comunicação cientifica,
feita pelo dr. SérgiO, obje
tivou alertar uma vigilância
e ao mesmo tempo fazer

uma informação sObre o pe

rigo da importância dessa

doença de tremenda ação
destruidora dos suinos.

percurso de tão grande ex

tensão de quase quinze ho

ras de duração, sendo mais

de cinco à luz de faróis, os

consagrados volantes atino

giram a elevada média de

107 quilometras horários,

aproveitando, com tOda sua

categoria, a excepcional qua
lidade dos veículos Simca
do Brasil. O carro vence

dor, desde às primeiras ho
ras da competição, assumiu

a liderança na pista, não
mais a perdendo, sbmente

parando para reabasteci

mentoe troca de pilOtos.

.-

TAMBIl:M O 3' LUGAR

Um outro Simca, o de
número 44, dirigido por
Ubaldo Lolli e José Fernan

do ("Toco") Martins, tam

bem confirmou sua alta

classe, terminando a dispu
ta e mterceiro lugar e su

portando perfeitamente t0-

das as agruras da diflcil

SÃO JOÃO DEL REI (Mi
nas Gerais), 2 (DE) - No

próximo dia oito esta cida
de completará �50 anos de

fundação. O presidente Gou

lart e governador Maga-

posição a respeito das co

memorações da. SEMANA

DA MARINHA.

-General afirma que a integração
coisa dos Comunistas

dente AustriacoVIENA, 2 (OE) - Um

'[crnal Austríaco expôs hoje
algumas declarações do ma

jor general reformado nor

te Americano Edwin Wal

ker, no sentido que o assas

sinete do presiden., Ken

nedy foi um complot comu

nlsta tramado pelo premíer
Fidel Castro. Na edição de

ncje do períõdíco socialista

Abst.er·Zlths se publica a

entrevista que o correspon- servador".

S. João Del Rei: 150 Anos
lhões Pinto foram

Joanense.

Regulamentação do Direilo
de Greve

S. PAULO, 2 (OE' - bre o projeto que regula.
O Deputada Ulisses Guima- menta o direito de greve. A
rães apresentará na próxi- informação, é do próprio
ma quinta-feira à comissão parlamentar que viajou flo.
de conStituição e Justiça je de S. Paulo para Brasi;
da Câmara, seu parecer sO- lia.

Castilho não agarraria tão bem uma bola chutada
por Pepe como uma gripe me agarrou nestes últimos
dias. Uma daquelas que até daria noticia: "Está guaro
dando o leito .....

O chavão, no caso, seria, menos exato, pois toi o

leito Q,ue me guardou.
==xx

Entre os reconstituintes e estimulantes, injeções e

comprimidos das farmácias e chás e simpatias domés·
ticos, muito contribuiu pata o levantamento do meu

moral o fato de o Flamengo já estar na cabeça de cha

pa,

Acompanhado do Bangu, por enquanto ..

xx xx xx

Um envelope do IFASE traz·me dados sObre os re

sultados eleitorais do Paraná, nos últimos pleito elei
torais, na área do PTB. O partido, além de 10 prefeitos,
em COligação, elegeu sbzinho mais 37.

Esse resultado teria provocado praga, do governa
dor Braga.

xx xx xx

Outro envelope, desta vez comum, porta·me noti
cias ainda sObre o PTB paranaense, que está com um

rifiri nacional a bordo. O partido inteirinho, unânimeS.
quer a demissão do ministro Amaury Silva, acusado de
fazer politica pessoal; uma ala quer a candidatura Nel
son Maculan para o govêrno; outra, muito forte, já re

formou a constituição para baixar de 35 para 30 anos, a

idade limite dos candidatos ao govêrno, visando com

isso possibilitar o sr. Léo de Almeida Neves candidatar

se; contra um e outro, na moita, está o mais prestigio,
so IIder trabalhista paranaense, deputado Antonio Baby,
que conta com o apoio de Jango. Como se vê, um lute

bolzlnho bem vargeano ..

xx xx xx

A um alto procer udenista pedi Informações:
- Como vai a UDN catarinense: bem ou mal?

..
- foi o terrivel lrocadinho de

, ,
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