
BUBJl:NS DE ARRUDA RAMOlI
o. a -. T. �r

ool\4IHOOS I'BDAl!DIB D. AQUDfe
ANO ·'XLIX j

N°" 1�.85g 1'7

Cr$' 20,00 (QUlNTA.FEIRM,_ 30 DE JÁNElttÔ DE 196(·...:,. EDIÇÁO DE HOJE
, t

I

o TEM P o (Me�eoroló9ico)
(Síntese do Boletim GeoD!5teorológicQ, de
Ao SEIXAS NETTO. válida até às 23,18 hs. do
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.

• . 30 de janeiro de 1964
FRE�TE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI·

. CA MÉDIA: 1010.7 milib'ares; T,EMPERATURA MÉ
DIA: 34.8° C; UMIDADE R,�LATIVA MÉDIA: 68.7%;
PLUYIOSIDADE: 25 mms: 'Negatívo � 12,5 mms: Ne
gativo - Grupos cumulares esparsos - precipita
ções ocasionais - Tempo Médio: Estável.

.1

examinará no 'próximo dia
10 de fever�iro', o pedido
dos advogados de Rub_y, pa-

salvador ;29 (OE)
Voltou a se agravar -a si

tuação no interior baiano;

'principalmente a cidade:
• é

de Del Monte onde chove'
torrencialmente. O navio,

'''2 de Julho" carregado d�'
genêrcs e medicamentos
não conseguiu aportar n�

quela cidade. O governadcs
Fami,lia, deixa, rão as proximi- Lomanto Junior de.termi"· SITUAÇÃO DRAMÁTICA

nou que aviões do Estado' i I

, dades dos acudes atirem sôbre . .ã regíâo .

'. GOIÂNIA' 29 (OE;) ne-· ves de emissora de rádio

_" volumes contendo, socor- vido a driirpátiêa 'situação da Po�ícia Militar. unieo

\ FORTALEZA, 29 (OE) ros, Técnicos/ estrangeíroa! reinante ao norte 9,e Gol- meio de comunicação exí-
-------------, Diretor Geral

.

do Departa- estão sendo esperados nâ ás, o Governador Mauro
..

tente 'atualmente para cen

/ menta Nacional de Obras Bahia pal� examinarem lB'orges suspendeu as co- tenas de vidas I que estão Chegará no próximo dia visita, �aos trabalhos de
contra as secas informou

� ,--.-

memorações do -te�ceiro a- praticamen!e isoladas pe-. 31 a esta cidade uma co- construção a cargo
: do 8°.

que- quatrocentas famílias as situações das cidades' niv,ersári-o de seu Govêrno. las águas. Contudo, até o mitiva de Oficiais do Exér- B. Rv - Lajes por delega.
serão deslocadas das adja- de Cachoeira e São Felix

A v'iolência das- águas dos momento, segundo estas cíto Paraguaio chefiada pe- ção do DNER � DNEF à Di-
cencias dos açudes

/

contor- bastante danificadas pelas, rios 'Tocantins,' Araguata e mesmas fontes, não há in- lo Gen. Brigada Don Ma- retoria de Vias de Trans-
me ficou decidido durante inundações. A situação. I

-

d truí am cen formação sôbre o número noel Careaga, Cmt da Erige- porte.o sr. Carlos J:,.acerda preten- I parana, . es r -

_

_

" ,

realizada dia paraninfar uma turma! uma reunião do gçvernador também é critica na re-
tenas de casas e obras. A de vítimas. De' acôrdo com nharia das Forças Armadas Acompanha a comitiva oA CO,nferência, .-

t d G" em r

de Iormaridos, a Faculdade
. Virgílio Tavora com os bis- giao nor e, e oIas) estrada B):asília-Belem, es- Os últimos informes che- do Paraguai. Cmt. do 2° B. Rv --;- Lajes _

�o Teatro Álvaro de Carva- Nacional 'de Filosofia será pos do 'nordeste. Disse con- virtude do transbordamen-'
tá seriamente .danífrcada ,gados a Goiânia,�...

são as se A comitiva se encontra em CeI. Eng. Floriano Müller.
reabérta hoje pelo professor tudo' 'que açude não está .to dos Rios, 'I'ecantls ·e p,,�

com quase 200 caminhões guintes as cidades atingi- .........
.._----,-----------_---------__presença

'França Ol:).mpos.. ameaçado de rompimento.' raná. O nivel das águüs paTadas· ao longo da - ro- das p,elas fo�'te's' chuvas, N·ovo min I'mo SO' em fevereirode zrande público. I T-bcantins subiu cêrca 'aé d�via, Há falta de sOC.Qr- São Sebastião do Aragua- IH
" .

- ---t"
l' Ie alimentos Grande ia, totalmente submersa RIO, 29 (OE) - O dire- fim dêsta-rnês, o estudo fei-

Ce Iso f,ar.à amanhã' imopor.. taQte,· ,�P
.. t.�,·:w.e-ftlf.'"i�E�I:d:i:��I;:!u,:n,i:.�; �;:�:::'�N?;I:�:rf;<�:�:� �:::o ;?�����!: :::'"z:; ;::�:�=:J� :::�b::�

êd � a d t
- (I t
,,'I �v-;.",...:. Paranã o nivel das águas Céser, informou que sõmen- Confederação Nacional dosAmanhã, as 12,30, D_or uma. re e .ra l�-·--SI.· o a sua ,a mims raçao nos res -anos que J ções. Os prejuízo« att:. ago-

do' 1'1'0 Toca'nt·l'n� €111 al-;.,/ - � te em fêvereiro, o sr, João Trabalhadores na _Indústria.tônica O Governador Celso Ram9SAará ,0 passaram' A rêde dará cobertura para todo
I'

'ra, �ao 3 �;��lados,� guns lugares, subiu já a Goulart dará autorização As orga'nizaçõ_es patronais,' ,
r

E -d d d f d
A

mais e 1 oes ele crU\ 20 metros para que o salário minimo entretanto, manifestaram-sepronllnciamento �rela�i;<? ,íL?",'?r� ,aniversário o sta o,: e:ren o azer. parte a mesmÇ_ to- zéirns. \.,800 Kg 'd� mecli?umen,to seja revisto. 9 'diretor do contrárias a qualquer rezo-

de Govêrno .. Na .Q.-t$;'iao, ,o gover,nfinte' cata-, d?s as emIssoras' da capItal. GOIÂl\T!!. 2Q (OE) Fa- '�. RIO 29 (OE). 800 quilos SEPT deverá' entregar -

ao . neamento das áreas do salá-_... lando à lInpren-.,a o Go \..
. rinense :pr�st�;â- conta� ao povo dó que tem .ve{nador 'do- : Estado d� de \.�edictmentos: vaci�as Ministro do Trabalho at� o rio mínimo,

.

1'/ b Ih d
'i"

.

I

I'
.' tOi;s ,sr. Maur,� B_orges :e �1!�e�:�a�e��I�amborc�: Paraná Continua :8aixando

\

ra
1

â . a ores querem fi �a ano :::�;����d:�i;,:�� ��!�:��;��;!:",;� E:q::n::O�h::a:OE:,.n' a�::f�!::�:::�Lfi�:
, III

I
se,tores da agricultura e

.

t bordam rios no norte do 'tos, ,.peças para indústria e

mlln Imo logo
. ágró-pecuána, além de Enquanto is'so, n� "'v�or,e

',_ '
. ,

{\
d' 'd de Goiás o ..aumento elo ,I�, pais, in�ndando cidades, as maquinária pesada, alem·

I .

�. .'
.

R f :.. . U b
-,; . estr.Ulr. centen!lli

.

e

�c,asas úel ciQ' rio Tocantin,."i �m t
p(l)pulaçoes radica'das as da pesca, .o serviço de nave-

,

"
,. ".. ,

�'.
" �. ·,o:rmq,., r a'na. �'�m, �l" ';��a�r(�:d%��ge����'o:C)��; _'c<?�;�e��êIl,c:� ,���� ':ch�vas' ·tl�a:g���.:e�:i:�� ��:n! b:�� !:;áãO�on�as:uac�!ss:� p����

(OE) .- O D�p1:l- o MInistro tio Trabalho e SACi ,P�ULO 29 (OE) - <cando o artIgo )47 .da con�" Tocantmfl ,e ·J\.r,agtÚ:tia:\·Dis qu cal"rtl, lUe�.s�antemente tao a;';1, ,

!
. , 'e' d' 'bTd d

tàdo Clodmit Riane presi- inforn�á-Io de· q{íe' o,s sin.cli-'
. ,'.'.

/
( tituição' que ;ondiciona o ,:,,, ai�da' of'- naquelâ legiã-o, COlUeca a xa do n1�"\;"( as tgua� �� €ln)

.. ls�om t,1.l.a ,.e, p��q_ue, , j �
,. r, •

" 'd �..
,-. , ,

'; ." .,', -...
d

,." �.�d'I{'.a1-'I.&<n .,.Q..;1'H,l.--B!;Uil Of:et'E>('EL.::m:�,h(\:r.>·'ii.'�. da- COll-federaç7..lO Na-. calps d(�) trHT')njJ-llld(ll�'''', :�1.t3 t'.), Pl'%,i4l?nte .:1��41UbHt .. ,U�9 da :p��fl':'lf?a. ,�}'?, lT1

't �'-. q�" ,,���r .��;p�� q'11,ll�t.aJ1-j .. Jik l'� \mv1.!:'-� "ª�,e�ü ... ",<1 j "t1: -:''?";Ç:C"".���� ,,,,,.,.,,,_.;: Yl-'. -_,
cí�,ná:l ""'ttoS

.

'l'raba:lhaddfe's "'mais 'tolei-B:l'ão "a'Si P'roíkÚl- . Ie�e �Tept>eSeJ;lt�l' -Qn:t"�.';� .'e�r,.'só,Çfá-�J+'prO��á,�"1 '�,%; set;�' 1'2>'{>< 6Ç;en- $ite,.; ,fl�s-;,..fcgiô'ei;·.'Í.'ibe'Í1;inhas." 50_u/o, 'Em a).guns l. pontos; �ati$faLó't-[[Is '�navegabili·
,da Indústri�, vai procuràF ções.em tôrn.� ,

da de�reta. noite na soleliliQade; de 'for� re�or�a�,ll-r�ána; com_o meio, \

temlent� lons'truicl�ti' 'to- �i\�er;s-a� CI,dad-e_:; do int�- su_rgem pedras e oancos de dade,
ção

.

do salarlO mImmo. matura de nova turma. de de' eVIta'r a esp�culaçao uno-
l'am carregadas pela fúria 1101" gOiano estao comp'le-

Acentu<?u o parlamentar arquitetos da Faculdade biJiári� e ensejar �n�1hores incontrolada das ágúas do ta!llente ilhadas.

Ja'c'k 'Ru'by que o Ministério d0 Trabà· Mackenzie, pelo ex-Minis-' condl,ço�S �e aqmS1çao de
,rio tOéantins, dando pre

lho não está cumprindo as tro Hélio de Almeida. Em cG\sa ·propna por parte, das juizo de bilhões de 'cr·u-
DALLAS' (Texas), 29 (OE) determinações, baixadas a seu dis�ur;:;o d� parahinfo� classes men<?s favorec���s. zeil'os só bêste setor,: In
-. Jack Ruby, assassino de respeito pelo Presidente da o representante do Presi- Afirma" ainda �ue �s, .ré oro

,formou por 0utr0 lado que'·
Lee Oswald,' slipôsto mata- República. dente da Repúbl�ca, invo- n:as, de, bas�, �ao_ mdIspen· também é graI\de o'pre-
dor do Presidepte ltennecdy, _,

savelS .a amplIaçao do. mer- juizo do Govêrno Federal. SAIGON, 29 (OE) - Mais
f, b d

'

S d 'I" I f'l
cada .interno e garantIa da

1
.

.

d
,.

B de 200 ·pessoa·s perderam" a01 su meti o ao primeiro' urto e para IS'. a' n' antr' ; r ' . .' ,., ce vez que a ro OVIa ra-
de· uma sórie de testes psi- I espansãq mdustnal do �aIs,.' .. ilia-Bel'�:n .foi seriamen-.' vida em consequêI}cia dá
qujátr'icos, numa· dinic��. ',Eifuç;'J;F;E. 2g :eüE-) �. Está '-fatais :- já fwam

.
constata- te atingidi. ,De::. \1t:c6tdo epidemia' de . cqle-ra" ",.(Iue

neurológica de Dallas,.:3. se régiJt-t�nd'b"itin surto de dos.,-As autoridad�� locai:;;. com informações que' fo- grassa no Vietnam dó J'S'uí,
psiquiat�s !j�Ip,�.0��g�Íj.- !.,�;pÍl,raliS1a '"infÍ:mtil ,na locali- .solicitaram auxílio]! da Se· I Ary piora ram transmitidas e:o''i�;� , <).�qe,,\')< dia',.7�J.!e ,j$n�fo<;€Or1!"
dos para realizar os exames dade de Ribeirão; á 20 kilo- cretaria de Saúde do Esta. vernadm', pela madrugada, rente. As�u'toridades sani-
em Jack Ruby. De outro metros de Recife. 2 casos do.

no' ,y-amente' centenas de caminhões tárias. darão início depois
lado, o Tribunal de Dallas e'3tão ljetidos ao longo ela de amanhã, a semanlf na-

.. 'Op'e:r',aç:a-o_P,a' rana� ,.co·m· 'eça /dl'a ·,.7' ,

RIO, 29 (OE) - O 'estado estrada, regist�ando-se s$- cional de vacinação contra
- de saúde do :compositor· fios h1Cidentes entre moto- a terrível moléstia,

RIO, ,29 (OE) :__: A SUNAB fe).,ereiro próx.imo a opera,', A B lt...· rl'stas e m,oTa·dore·s das,_.. ry arraso vo ou a agra-,
.

var-se na madrugada, de

hoje, tendo seu médico par
t�cular proibid� visitas. Ary
está internado na Casa de
Sàúde G'aoriel Lucena, em

Comunistas tumultuaram,1 .

, .."
._

.

conferência·
'( ,

)
.

Chuvas continuam - Dram:ática -asituavão em/Goiás
20 metros. alagando cêrca Govêrno Estadual que es-

de 6 cidadés. O número de tá sobrevoando a região,
I

'desabrigados se eleva a afim -de conhecer a esten-
mais de 3 mil. O govêrno são dos danos e prejuisos.
Goiario continua enviando ficou retido na cidade de

Paraingatú em' consequên
cia a im'Pl:aticabilidade dz

Alnda.a, falta deaesoline
.
Como enviado .especíaf

do Governador Celso Ra-
sações junto o Conselho
Nacicin�l do Petróleo, vísan
do solucionar o problema
do abasteéimento de gasoli
na no Estado de Santa Ca-

.

socorros para as regiões a

tingidas. Vários aviões do
Estado sobrevoam fl.s

.

ci
dades inundadas.

pouso noutas cidades 'ps

margens dos rios Tocan

tins e Araguaia. O Go

vêrno e�tadual está rece

bendo informações atra-

mos, seguiu-hoje para o Rio'

Q dr. Robe�to
I

Mattar, Se
cretário do Trabalho. Na

.

Os comunistas, como 'sem-
.Guanabara, manterá conver· tarína .

�

'{'
. reali�ada pela profa. Nelída

Garmendia, Delegada no Bra

Comandante da 'engenharia das
"Fôrças Armadas do Paraouei.

'virá 'if Florianópolis

pre acontece quando alguem

combate, a sua ideologia,
, \

tul!llultuaram a conferência

FNF Reaberta
si! do Diretório ,do Magísté- .

,

RIO, 29 (OE) - Após o

rio Revolucionário Cubano fechamento originado pelos
conflitos ocorridos quando

Mais P;etrofeo na Arabi'a Saudita
Mals de 200, JIDA (Arabia' Saudita), 29

(OE) As investigações

'Mortos /

empreendidljrS por conta do

gqverno Saudita perl!1item
prever a existência de uma

important,e jazida de pe·
troleo na costa Saudita doOperário mar na região de Yembo,
,distante uns 350 kilometros
.a .: n'orte. de Jioe, Até agora
a Arabia Saudita apenas
dispõe de concessões petro·

, liferás produtivas na costa
do golfo Pérsico. A :desco
berta e exploração de uma

importante jazida rIa costa
.

do mar v_e.rmelho teria grano
âes repercussões- na posição
financeira da Arabia Saudi-

rea pa re�,e.u
BUENOS AIRE�,: 29 (OÉ)

o processo não ,se informou esta manhã,
em Dallas. será iniciada no dia 7

que
de

C1ão Paraná. Essa operação
visa 'ó aproveitamento total
das safras daquele-, ·Es�ado,
através do orgão controla·

dor, Banco do Brasil e. Mi·

:margens da rodovia,
decorrência da falta

em

de

.'

ADHEMAR
de

,;c_ -o dirigente operário Pe

dro Rober'to Huergo. encon

trado com vida ha dois

dias, depois d� permanecer
sequestrado durante quator
ze dias, fez 'sensaGionais· de·

cla�·ações. Foi torturado-, in

famado "€ continuàrp.ente
ameaçaqo de morte. Tenho
certeza de que foram os po·
liciais, disse Hu�rgo:

ta, assim como
do petrolifero
Médio.

no merca·

do. Oriente
socorros e alimentos .. li'ina
lizando suas declarações a

imprensa, o sr ..Mauro Bar

ges disse que esta é 'a pri-
meira ca1amidade que se

. processo
verifica no Estado, após 75 SÃO .PAULO: 29 (OE)
anos. Chamou a atenção' do O Presigente da- AssembléiaSÁO p.�uL6, .29 (OE)$ - as homenagens que o lem-' Govêrno Federal:, para o' Legislativa de São Paulo RIO, 29 (OE) - O minis-

,baixador Assis:Chatembrtand, problema de ,epideI11.ias que· ameaçou �processar o Go.. tro da Fazenda Ney GaIvão
Ao chegar a S. Paulo ,para t' .,

d " a á a
_________________________

pres ana ao representante poderiam assolar as regiões vernador do
/
Estado por

eCiarou que convoc r

soviético no' Brasil, o ex- do Brasil central, que es- 'd b'l'd d A imprensa para uma entre-
, cnse ,r-e respoPl5a, lIa e,

chanceler Santhiago Dan- "'a-o sen"o l'·nvadl'da'" pelas
'

d t d' vista tão logo o presidente� li � ame�ça, e,
.

ecorren e ra m·
tas 'afirmou que a Frente fortes chuvas, tenção do- Govêrno de S. Goulart aprove .os plano�
Única que propôs estrutu· AVIÃÓ RETIDO P�ulo, de, isentar as usinas de altezação da política eco·

rar, está em pleno andam.en- GOIÂNIA 29
.

(OE) _J\_. de beneficiamento de leite nômica' Iinanceifa do gO'fêr,'
SÃO PAULO, ,29, '(OE) que respondem 0S líderes to,- e tem todas as possibili· través de' fmites oficiais, do impôsto de vendas e con. no. Disse o sr. GaIvão que

As audiências do processo sindicais Afonso Delelis e dades de gerar .um dispo- ,-

do tal, medida visa principal·apur,amos que o aVia0 signações,
pela rebelião de Brasílill a José de Araujo Plácido, e sitivo político de apôio as mente a dinam�zaçãó do cré· b�ncada udenist::j, deverá

� . II}ais 12 sargentos, terão refbnnas de base e pteser-
'

ditlo e defesa a prOdução 'l1euni-r-Se hoje çom o dire-
, Uthat visita países -a-fricanos ." ���s;,e1:i�:��0�d:o :u:���� ����óE��li�����ue d:����:� Um ,bilhão p�lo passe I d� "Pe'lé" �;����:in��::' ã:r:�:a h��: ���i� d���i�s��l �� �:����NAÇÓES UNIDAS (Nova paises africanos. ,U Thant, de Guerra de São Paulo.

ma ministerial que àc.omp�- SÃO PAULO; 29 ('OE) passe do atacante Pelé. Q proporá ao chefe da nação ma da convenção. Na opor-York), 29�(OE) - O Secre· visitará Marrocos, Argélia, Serão tomados os dej;:lOi· nhará êste esquema, é- um 'Um grupo de comerciantes presidente Corintiáno anun- uma série de medidas para tunidade o presidente Bilactário Geral das Nações Uni- Tunísia, GuinEj, Ghana, Ni- mentos da Segundo Ty�n· fato secun�ário. O objetivo, adpetos do Corintianl", está ciou que se o Santos se dis- .estabilizar o custo de vida Pinto fará um relatório dos9as U Trant, deixou Nova géria e Etióp}a, S�u retôrno· -te Irajacy Loiola e do Pri- principal é dar cqndições ao promovendO amplo movi- puser a vender o passe, te- e combater a inflação bem entendimentos que mante.YOr'k, seguindo para Rabat, a Nov�' York está prevista meiro Tenente Luiz Arman· Presidente da REipública, 'menta pa,ra reunir a impor- rá o dinheiro dentro de 72 como proporá' o conge1a- ve com os Governadorésa
. �imeira etapa de uma para, 20 de fevereiro, do Gudin, c<?nvocados co-

para realizar as refórmas tância de 1 bilhão de cru· horas, ,
.

menta dos custos da produ- lY,Iag'alhães Pinto e Carlossene de visitas oficiais a8, mo testemunhas. '

de base, ',� e
zeiros, afirr} de adquiriro· , ção através de concessão de ,Lac'erda. ,

,1-�--�---,..�----.... -,.------�,.IJI!Il- ,_-_ ... � ...�I:_.-- .. ---�'t!&.----�,W:_�'!& ---_Santa. Catarl�a esta VI' ver�an�es, o atual Cher,e �� des. A su� p.dbtrca e a do m�s. I(s9í ,agóra� be�xpos. ,la contundência
I 'd_Qs .

tem· laboratorlOs de estudos con· �J ;tClwwnal de 1:,l}u,hhl'lo - vlsao �m�]a d�s recur.�osrvendo, I�contestavelment�, _a Exe�uttvo de
_
San�a Catan· desenvolVlmento coletivo, to ,na mensagem ;com que pos novOs, a mel1ta�l�ade tábeis e flnanceiros do sem)ne COl1�enOlonal e ap�' q.ue a tecm�a e. a expenen._fl\�� maIS fecu?d� .

e d��. /na m�ugurou, no E�t�do,? á-través do máximo de bem subme'teú à' Assembléia d. governamental que est� �r�. país", Ó Orçámento pára. nas }(U'mal - :para. �t,eve� ela dos maIS aVIsados �fc.,mIca d� sua lustorIa polIb· 'planejamento admmIstratI; estar e segurança sociais. gislativa do Estado o proje. sidindo ao período hlstorI· ·1965 é - como o assinala a .na correta e unedIata allh rece ao trato das q_uestoes
• �o-admlDistra�iva. A gestão võ, que transforn,tou em l:t Para conseguí·lo, nãd trilha to do Executivo sôbre a'Lei co 1961.1966 de Santa Cata· Mensag'em do Governador .,cação em empreendimentos públicas. E it'so não só lhe'
,gowernamerital do sr. Celso :qormativa e que, vem, co os desvios tradiciona,is. em - inspiradu, quanto às ino· básicos - estradas, fontes (lt-fine e perscmaliq.ade de'Ramos tertt, sÔbre. tud() seguro pulso de pioneiro es· que tão comumente· se· per· ,._ ,._ ....__� "" ... .. .. .. vações nele incorporadas, de �nergia, atividades agrí· governante moderno, mas,quanto se lhe ' deva credi· clarecido, execútado desde diam os objetivos e desen- .�.' «IrE"'s A' u".o'.s' �e C-.oy'e"rno>.)' ','

"em análises .efetuadas pe· colas, crédito e educação - já agora é a razão do gi·tar, () mérito de haver in·,!Js primeiros dias do pre· ,cantavam as esperanças; \J lo Departamento EC(lnômi· a dinamização. da economia g'ante:sco passo que o Esta.'t�rp:�ctado, com, absoluta sente quinqüênio. mas abre roteiros 'novos, di· co da Organização das Na· do Estado, pela "aéeleração do de Santa Catarina 10"
fIdelil!!ade, os imperativos _ Fêz·se, assim, o Governa· retos e francos, quP levam

_ .. __ ... 1IIIl. ... .,.. .... ,._. ções Unidas". do processo. econômico". g'l'OU avançar, no rumo da
dos ll'ovC)s tempos' que

.

se dor, de todos os Cat_arinen·' certo ao êxito dos empreen. Realista, objetivo;, isento É assim que, ao invés da sma:' comple:ta recuperação'abriam para o Brasil. R�m/ses, atento às realidades do dimentos. de Meios para 196�. QUIjID a· hm�. -C�In' "e(eito, ap:t;esen' de qualquer subordInação a cômoda situaç�o de quem política:, social eeconômica,.pendo, com' resolQta entlr· Jneio e �o homem, semIlre Exemplo a lembrar, por· lê, como .ExI!osição de, �'1Q, f
'tando "mç_ctiticãções funda· \ convenções éaducas por ,ina. palmilha as t'Otas ·explora· em t'rês anos de racionaliza·

I gia���s� .

tilrgiversaçõçs, advertido' .a respeito. das oPQrtuno, qua�do se alüde tivos il� p:cçamento 13ara o ,rne�t\lis .d�tá��s, . peIo/;expe: .- justad, s à� a�. .eC'n· das, o Gove�:nador CeIS?"Ra. da, ges.tã� ",�n��rnamental, em'com :�,,; t;�s'os (preCon fund,amentals n�cess�dad:s a essa éorajosa no�?i?a ll:U-, 'exe�·dei-o' q�e' 's� iniçj�, tem riência, pelá }t1çn,�Fa� e
" P,!3.; ".:;�ypÇÕ�s:'i;Ua ,(.

�)l'?a-. mos. :elll;, §o,bre .,o,s n,te�üos q�e o� e!n,��nsl�f . fIo if)�"
,

ios cj �.'; i.�f!fen,1ento . i:" ,ewa��.st!-� gtn:a,da pela,�, ,_adTit?s�,acR'aa?�; aou,et�r'<aifê:.�J��,;,:_,�,��l:!�, é Dl,
.

l' iS <il)�'�as/ .' ,"

:�;i<' ,!ic. '!9on!1�:p� �\2�r��,�s ,;' ,d9��Sa{lo, ,p'IÇQ,e./�_ y��á3�,-plane ao, :':aJ
\
llham e '. "

'((�§', :(la;:s.;,;;,:;p.!lmUfl:1'i'\: .. ;c!o . Go�e,�nl;l Q1J;,>:cq .

", """,'" _! '7; :�ól' ta,nnen 'e<§,"� me!lto €'sp�c�hza�o, ,"lia. .. W,�M., '.>' Jft"" .

,., '-;";;' .
..

. ...,.,

M .. 'f!!iõ, �e 'Q � �!.. .... '&. ...V�"'1" :._ �t, I'�:' ,..

-:J����,�."_.��;,�;::_�:,\f:;'{;i' ' .. ·::'l�.;: - �.,. ,

(
,

ConfJito ná Assembléia Fluminense ameacado
,

.. )... .

Ney Gaivão proporá o ,congelamento
dos custos da produção

mistério da Agricultura. Ipanema,
'.

NITERÓI, 29 (OE) - Os
deputados Aérci� Nânçy e

P. Júlio, engalfinharam-se
na sessão de ontem da As

sembléia Legislativa do \ Es·
tado do Rio, em face de dis·

lCUss,ões em tôrno do lAPI.
O ci:Jnflito, generalizou-se
entre os deputados presen
tes, mas tudo terminou
bem, depois que a Polída
(entrou no pienário, distI'i·

buindo cacetadas a. tôrto e' Frente Onka em pleno andamentoa -direito. Não houve feridos
graves apenas escdriações
generalizadas .• '

Rebelião de Brasília:
-PROCESSO CONTINUA·

subsidias aos produtores
permitindo. est=itbilizaç�o dos

preços nos mercados con·

sumidores.
I� ----_._--- ----

Conve"ncão
,

Udenisfa
BRASíLIA, 29 (OE) - A
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"A1[E' t�UNICIPAl- 10 de fevereiro - Club D ,1 "st
de Fpolis. de 1964 - Traje à riçor, fanfa'sia de luxo ou ,original
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RADIOS E "ORNAis
RfPRmNTAçÕES A. S; tARA, há 1-34 anos proporcionundQ a mais
efidente cob'ilrltlro jlUblkitária a jamaisJde todo o BnuH, nfilp!i(tll
suo equipe especilJliíoda e o(ei'a' novas representações de rédíos .e
'jornais, Paro obter anúncios de S. Paulo e Rio' (os princiífais (ea

Iros publidtários) contie a suo representa{ão à' maior firmu rio g�.
ncro. E nole: só' operamos (om UMA emissôro e UM jornal de
cada cidade. Peça informQ�õP's ,nliste jornal ou estreva pata

REPRESÉNTAçÕeS A. S. LA�A
�, Vlf6rií!, 657, (dni. 32· Tel. 34,8949 - S, 'plQ,!!�

•
L

DR. SEBASTIÃO MOURA
.,CIRURGIÃO·DENTISTA

CLÍNICA DIURNA E NOTURNA
Ex,Dentista do Seminário Camiliano

-

Pio XII de S. Paulo
Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótes�
HORARIO: Das 8,30 às 11.30 e das 14 às 1& lloras

2's' 4's e 6" FEIRAS ATE AS 2U,30
RUA NUNES .MACHADO, 7 ESQ.JJOAO PINTO

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

PARTlCIPACAO
,

Jair de Brida e Maria. de Lourdes Di Bernardi, parti
cipam aos parerttes e pessoas de sUas relações o nascimen-
t o de sua filhinha AfDA REGINA,
I a Mâternidade Dr, Carlos Corrêia,

Estreito, 24/1/64':

ocorrido dia

,

\

\_
JJll()TE�f4 srllS.

OLHOS
, ,

/
,

use óculos
bem adaptados

atendemos tom eXQtidóo
suo rec'?ito tle 6CU!bS

ÓTiCA ESPECIALIZADA
1

MOD�RNO lAlIORATO«l()

,�

de
-

J/29

.

t \
1 )�

'nfeio' 23,30 hs .
., M,esa Cr$ 1000,00 � Dia 11 Baile Juvenil dás 19 às 24 hs. -Idade 12 a 11 an

•

GREVE dós Combustiveis
o Síndícato. .dos Conduto- -río de Segurança Pública e abastecer de gasolina os

res Autônomos de Floria- o
'

comando dos grevistas transportés coletivos, repar
aõpolís, em reunião realiza- do Sindicato dos Trabalha- tições públicas,' veículos de
da na manhã de hoje, com dores' em Emprêsas Comer- propriedade 'de médicos e

o -Chefe da Casa Civil do ciais de Minérios e Combus- de casas de saúde, automó
Govêrnu: do Estado, Secre- tíveis de Santa Catarina, veis de praça I;l caminhões
tário do Trabalho, Secretá· chegou a um acôrdo para de transporte.
-',

(

Para nós que lidamos na

imprensa, é-nos grata ES

ta efeméride. que marca a

natalício do jornalista Sa

lim Miguel, redator do 'Ser
viço de Imprensa do Ga
binete de Relações Públi
cas é encarrega.lo do es

critório da Agência Nacio
nal ern Santa Catarina.

Contista e crítico líterá
rio que emergiu da, cha

mad� geração ele 45, cons

tituíndo-as em um dos lí
deres daquele movimento.
que nas letras da nrovín-.
cia editou a nacíonalmen
te' conhecida revista SUL,
'o natalícíante. mercê j;

\

'Em P9stos de ReembOlsá
veis ele Alimentos. o SESI
entrega genel'os de primei
ra necessidade a seus be-:
neficiários a preços basta.1
te acessíveÍs sedo êste um

setor de
\ rel'evante '

impor
tância como colabol1!1çáo
ao equilíbrio dr orçamento
1953 a )962 '} m,ovimento de'
vou-se a Cr$ 955.111.000,00' ---�-------- ,---�------�._---'- ---------

CUMPRUMENTO DE'�
TAREFA I :- i�,.d.�1.I

\ I

6 Serviço Social da Indús
trLa tem, no seu' acêrvo de
serviços pr.estados à comu

nidade operária campanhas
'educativas dle significa-'
çãQ. e não podem ser es
quecidas as relativas ao
combate à paralisia infan-:-

Os Cursos Populares de til, da BCG. bibliotecas vo

Serviço iSocial> ,da Imlús- 1antes. corte do cabelo re
tria - corte' e costura. cuI !barba, clnéma. merecendo
Unál'ia, econDmia! domésti '!registr,o e, assistência' aos
ca. bordado. arte domiciliar lflJLgelados �as, enchente.s
a ,operárias e familiares do de 1961 e uma série infin-
sexo ftágil tem se efietiva' dável de colaboração a mais
do com extraordi�ários re-

J divers� .em' muitos �etoresnexos no equilíbrio de 01'-
)
de atividades, espeClalmen I'

çamento 'famÚiar. Os nÚllle 'te aquelas em que disseram
ros abaixo citados, em um 'e dizem Ilnai's de perto ii
c1�cênio, :são bà:stànte" ex- de da P;:l.Z Social -em San

;ta ,Catai'ina', lema
"

. -:-y- ·-'\;f:.:'�'/:'<;- t, -"
'

sólida. cultura Íiterária que
lhe grangeou, sua,'! múl
tiplas atividades no jorna
lismo 'e na Iíteeatura. é es

pírito Inquieto que tem se

espraiado pelos terrenos do
cínefna e do teatro. Um
dc,s resnonsáveís pela e

ditora SUL.' muitos talan
tos por ela. foram lança
dOs, (!)['aticamente desco-.
bertos por Salim Migue].
Mais tarde, ainda com

remanescentes do grupo
,

SUL e 'elementos de uma

geração mais nova - Sil

veira de Souza, Ronald
f

•

schlmdt e outros - edí-

teu o jornal literário Ro

teiro. com a respectiva e

é]itQra"dO .mesmo nome, -2S

ta em .f'ranca atividade c\

tê hoje. danclo a conhecer

ac; país nova safra de
bons intelectuais da terra.

.

A' iJar dessa criadora :1-

',-tividacle pão-de-espírito,
decorre a outra. do pão

Inosso.,d'�-eada-día, que é
a colaboração jomajístíca
cliária que Salim Miguel
mantém na imprensa ca

taririense, 'e sua coluna de'
'crítica !iteraria nesta rô

lha, além da página �8 li-
teratura de O ESTADO.
que mantém juntainen1 e

,

C�1ll:"'��',d?'rRt.'8;,-e�l-
veír'a de Souza. �.

'E há também o Salim

amigo, companheiro. papo

índk pensável � atualíza
dissimo em arte e líteratu
ra. e que se, constitui, l'i"t

POur cause" numa verda
deira ponte entre o',; gran
des elo país, ,e Santa Cata
rína. Responsável, ora co

mo colaborador, ora como

I
Idealizador de promoções

\ culturais do rnaís alto al-
cance, é um nome respei
tado dentro ,e' além fron
teiras e'staduai<s, como uma

da.:> mais ,autênticas afi:'

mações 'nos fastos de nos

sa, "'lnteligencia",
Ao aniversariante. pois,

a" ft'licitacões de O ESTA- ,

1r)(j)J
'...

,

,

continua

Sociais

\

Sábado a bonita Elizabeth, 'estará mais 'bonita co
. \

seu vestido de noiva - Na Câmara Municipal o. dr
lassanse receberá titulo: cidadão llorienopolitan

19/1/64, / às 81/2 hs.
.,

John Chandlel'
_Ka;y DubledaY'

'--,em _

'O ,TERROR DE UMA
DADE

, (IN'EMAS

CARtAZES,
DO DIA,
-CENTRO -

.,são José
às 3 e 81/2 hs.

James Kenney

CeI;;1).,fã até 14 <,nos.

,t'r
.('/

às,5 e 81Ai h�.'
Leé�ardo Yirar'

Vanja OrÍl:o'

Milton ''Ribeiro

LAMPIÃO, REI DO' CANGA\;O
EastmanC()lín:

I,

Cens"ra'", até 16 ano,

SALIM MIGUEL

;
X IX;
1

�------------------------------------�-"------�

I

ATUALIDADE
Econqmica e Financejra

nrfiar' Carvalho MaÚicula a'eal .... 1).493
Aulas, Mini3tradas .. 43.171
Total horas de aula l.
'87,505

!

1 _:_ Em nossa cidade visitando .seus farni

liares, a ex-Míss Santa ,Catarina Zul

ma Fraysleben, hoje sra. dr. Chaves.

ra Maia, Luiz Tancredo, Maria Apar
cida Simão, Marcos B. Maia, 'Mar
Paim Luz Paulo Caldas Filho, Mar]
da Gr��çà Neves e Carlos Moritz.

Roxy O SESI EM SANTA CATA
RINA

-II- Outra salutar atividade
é a de Recreação e Espor
tes entre ,operários desen
Vblvendo prática benéfica
'à saúde e à integl\ação so

cial. Futebol, basqu�te. vo

lei. bc>cha e outras moda!i
clad'e3 sáo praticadas inten

san1ernte com resu1tados
auspiciosos. De 1954 a 1962

o movimento· do setor foi
o seguinte:
Jpgos de campo 994

Jogos de,.:salão 1.598

,Jogos l'ealizados 2.593
\

e o.o

2 - Logo mais Tânia RegIna Ludwig, re,'

cepcíonará convidados para sua festa 9 - Procedente do Rio de Janeiro, foÍ
de 15 anos. Acontecimentos Sociais cebído ontem no aeroporto Hercílí
deseja ao broto em foco felicitações. Luz pelo srs. dr. Luiz Carlos de O·

""''''''''< "_� veira Borges, Dr. Wilmar José Elias
� �

v O-Q '''o"r, _, '1
Dr. Teodoro Lelís de Oliveira Leite,

,-

''-'', sr. dr. Bartolino de Oliveira Limas

-3 - Também estará reunido logo ��::tl� no Preside�te da Pavimentação Marti

• "Country Club "Camboriú", o so�i�'"
ty itajaiense, bem como os habitueis

do Balneário em questão, para a res

ta de inauguração.' Toni Campelo' se, \

rá a atração da movimentada é elegan 10 - Foi notado muito discretamente,
-te noitada no ·Country.· do presença a festa de 15 anos da su

ve Amélia Abidala, o discutido otící

da polícia Militar João João Fernan

queira.
\

'

000
do Serratine.

4 - Walter Souza e Neusa Du,arte de

às 4 e 81/2, hs:
Glenn Ford,

Rhondá
ASSISTENCIA JURlDICA

000Que_iroz, foram os foliões que mel1-}o:r

se destacaram na última festa em

nilvalesêa no clube da Colina, (Lir:? 11 - Promovido pelo 16" Distrito Rodoviá

Tenis) rio,que tem como Diretor o Sr. Dr,

Wilmar José Elias, realizar-se·á, ama

nhâ' no Querência Palace, uni banqu
te, comemorando a -entrega do tr

cl,lo Flori�ópolis Biguaçú.

0'00

5 '�'CASAME:NTO: 'Eli.,;abeth. MOTitz e dr.

Hélio Danava, marcaram encontro no'

altar môr da Capela do Divino Espí
rito Santo, sábado próximo - Após a

cerimônia religiosa, Os noivos, f'ecebe

tão os convidados no salão de festas

do'Royal Hotel.

·000

12 - Com, grande sucesso, está em paut
para o carnaval de 64, os Sambas,
,Magia do Morro, e Deus �e AjudoU;
música e letra do compositor Alvi Bar-
bosa (Zíninhb).

'

-'em' -

A MENSAGEM, DOS RE

·NEGADOS' ,

Censura até ;10' aJlOs.

- BAIRROS
gloria

.'

à5 81n h5.
Maria Pétar.
J,ohn Herbert

_. em

ASSASSINATO EM COP.\:'

CABANA

Este Serviço atende, gra
tuitamente. o operário, da:'1
ela:-Ihe campleta assistên
eJa sôbre que�tõé·s J�g;ais
de3ele, regi�trg de nascimen
to até casos em varas Cri
minais. Iniciados em 1964
até o exercíeio passados fo
ram atendidos 27.672 bene
ficiários.

SERVIÇO SOCIAL
ASSISTENCIl}
TAR

ALIMEN-

000

�
6 - Entre as solenidades que acontecerão

1':0 dia 31, próximo, quando dar,se,á á

entrega do trecho Florianópolis Bigua
çú, na Câmara Municipal, o sr. Dr. Ro

berto Ferreira Lassance, receberá o

título de 'cidadão Florianópolitano.

000

13 - Já está de volta da temporada no Bal
neário Cabeçudas, o elegante casal dr
Paulo Bauet Fi}ho {Miryan).

000

'-

Censura até 18 lU:os.'
(

.

" )!i
até 18 iLnós "�1'

.
�.I,

C1-

Nes);a iinportante esfer:>.

ldie atividade, o D<lpwrta
mento Regional operou de

1954 <" 1962. em Casos In

divieluais . nos números fI-
, '

baixo.
.

Visitas , .. ,...... 27.688..
Entrevistas .. , '," 19.497
Info,rmações .. , .. , ,16,436
Encaminhamentos .. 9.709
No chaimado Serviço Soei
aI de Grupo, os atendimen
tos a3sim se alinham:

,Membros ..••••
,

2.037

R�u;niõ€'s '
.. , .. , 3.092

Fl��quência . . . . .. 38.858
O Serviço Social, em cu

jo quadro se encontram ('s

tagiários. da Faculdade de,
serviço Social. no período

,

pre,cisaclo,_ atendeu 'a,
117.::317 benefiCiários

('

000
14 - Pensando seriamente numa viagem

Nova York, a bonita e elegante Her
'cHia Catarina Luz.

7 - Fómos informados que o sr. Rogério
Martorano, reporter da revista "O

C'ruzeiro", em Santa Catarina assumi,

rá ° cargo de secretário particular dI)
Senador Juscelino K. de Oliveil'<l,

000

às 81/2 h",

l3.iclta:rd 'an
Dial\e Baker
OS 300 DE

CURSOS POPULARES

000

15 - Comenta-se que um grupo do "soei

ty", vai reunir para um Cajú,Amigo,
na. Semana do Carnaval'.

CillernaScope-Côr
Censura até':; anoS

8 - Na noite de terça,fe'ira, 'Pequeno tor

nou·se o American Bar do Querência
Palace, para o jovem.J"society" que la

reuniu aplaudindo a cantora "society"
Neyde Maria - Arlindo, Demana, Silo

vio piston de ouro; Helinho i3 Aldo

Gonzaga, também foram ponto àlto

da noite. Pontrficando,�o acontecimén
to, Carmem Goulart Rodriguez, Rober
to Durr:ara Pinto, George Alberto Feixo

,

to, LUlza Maria Wagener, Pedl'b Gui

lhon Pereira de Mello, Maria Ramos

Marcmo Medeiros, Tedeza,Páim Vieira
,Paulo Pereira Oliveira, Paula Bandei

000

16 - RIO: No último sábado' dando ;nQt
alta na Boite ISachas o ,senador Irineu
Bornhausem em companhia do muito

simpáticQ cas�l srã e sra. dr. José
Schmidt (Jacy).

000

17 - Depois Comentaremos a esticada que
aconteceu com gente do Society, até

'as cinco da manhã, no "Samburá Bar".

..

»«
R E S' TAU R A N T E

CONFEITARIA'
l A,N C H E S

PIZZARIA

•

/

H,A R -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A MENINA MOÇA

Ho.JE o CAMBo.RIU

NO. PRAIA
Clube, 'próximo � sábado

nho dívulgando, haverá um

E POR )

CASSINO.

"Show"

Co.MENTo.U

Milhares de m�s, em to

do o Nordeste, podem ago

ra ver salvos seus fill1ós,
com as providências de ca

rater '.,anitál'io -'e e)'h prol

da saúde popular adotadlls
pelos gCJVêrnos estaduais,
SUDENTE e Q Ministério
da' Saúde. A mortalidade

infantil, que em algun3
bairros de Recife e Natal,

atingia ,a 500/1ÔOO o ano

retrazàc10 caiu para

200/1000 '(em ·média)· con

forme dados o�iais. Para

i'sso também ,contribui a re

de distribuidora, 'nacional

elos laboratórios, que fazem

,cne�r medicamentos pl'à
.
ticamente a tôdas regiões
do p::üs. Nessás condiçôe's,

A DIRETORIA /

"nesta Capital, será come�nórado, o In"
Aniversário do .Governo Celso Ramos; que...
vai falar, às 12,30hs. através de uma: cadeia"

•
.'

de. emissoras.

(JS ,·ASSOClADOS
: do Clube Doze de Agôsto, estão ,adqui.'

rindo títulos patrimoniais lançados pela.
Araucária Desenvolvimento Econômico.

,Na minha opinião todos os associados de.'
vem adquirir ,9s referidos títulos, que mui.'
to breve, terão um Clube com ·todo o con·...
forto. Além disso, a sede Balneária do"
Praia Cluli>e, será remodelada. ...

_..-/ "

.'
A BELA

.... noiva Elizabeth de Oliveira "Moritz,_
!

próximo sábado, entrará 11a Igreja da Di-'.
vino Espírito Santo, acomparihada de seu

pai :Sr. Victor Moritz, para encontrar com'
� �r. Hélio Da Nova, recebendo a Benção.
Nupcial. , I .. ·· .". "_

•
inaugurado hoje às 10 horas pelo GO"

vernador Celso Ramos, o Viadu,to "John

Kennedy", que dará acesso para o Estreito'
e Coqueiros. Obra, executada pela'CODEC,'
sôbre a 0.ireção do e,ngenheiro Dr. Rui ...
Soares.'

.

I

,
"

�,

SERÁ

Cc1ma dlàriam,ente 'car-

ne, peixe, verduras; frutas
c leite. Como .exercício, 0

já conhecido rolar no chãÇ>
e a call1i�h:;trla, são o 'e

cessário para quem nao

tenha próbtemas muito

grave" à resolver. Não

esquc9a, caso sua obesidJ.

de seja excessiva, de COJ'

sultar, um· médico, pois
quase sempr,e suas cau·sas

.se

,Departàmento Centr.al de Compras
Edi'fal de Concorrência Pública nO ... :

a bioesta tística brasileira
se nOl'mHliza,�ando oS

índices de mortalidade in

fantil, no '.sul e do norte.
se aRr�xim.am: é o caso d�
se dizeT, conforme o dit!)

!P<wular, '''qu,!-nto mais.

chôro, melhor". ,(AABe)

No verão a ordem é:

Em:'1gl'eça!

O Departamento Central

de Compras, tomá publico
que fará realizar, no c1b'
28i2/64. àf: 10 horas, na

SUa 'Sécle, à' Praça Lauro

Müller· n.2 CONCORRÊN

CIA PÚBu:6A nas c'oneli-
, ,.

ções seguintes:

I - OBET,O DA

CONCORRÊNCIA

VENDA

1 - Jeep Nissan. modê
li 1955, em mau estado de

COnSel'v'ação, pelo preço
base de Cr$ 150.000,00 (c,eu
to e cinquenta mil cruzei

r0s). UNIDADE um,

. QUANTIDA�E .",_ 1.

OBS: O veículo esta

c1bpo�ição do,'; ,;enhores

interêssados, no Servi,ço ele
Fiscalização da Fazenda,

em,' J'Jaçaba, nê,te Estado.

n .",_ FORMALIDADES

1 - Os interessado::; de
verão atender as s,eguin
te'" fOl"malidades:
a - apre<:entar declaracrro
de conlEcimento e Isub
missão às normas do Edi
tal, n. 001-28-1-1963, publi
cado no Diári� Qficial n.

7.226 elo 6 de revel:eil'o de
1963;

8 horas do dia 28 cle fev"!·-

1'eiro de 1964, mediante re

'cibo, em que mencionará

data e hora do' recepimen
to, assinado pOlO funcioná
rio do Departamento Cen

tral de Oompras.
c - As propostas serão

abertas, às 10 heras do clh

28/2/64 .. e na presença dos'
proponentes ou seus ,re-

rresentantes legais.

nI JULGAMENTO

No julgamento ela con
corrência serão' observadas
a·s d:I'],osicões íl" art '23'

.do Regul�mento ,apr�vad�
pelo Decret'f n. 'SF
25-08- 61Í382.
A concolTêndi::c poderá

ser anulada, uma vez qtV
tenh;) sido preterida for-

malidade expressamente

exigidas pelas Leis e a Cf�-

'missão Ímportante em pl'e
• • f

JUIZO acs, concorrentes' au

Estado óu à l11�ràlidacl� da
Concorrência. '

O Departamento Cent,'ul

de Compras, por sua Co

missão Julgadora, reserva

se ,o direito (le anular \ a

Conconência· caso as pro

postas apresentadas não

corr-espondam ao'S interê,;
se,.; do l�stacl().

FlorianópoUs, €n1 28, ele

janeiro ·de 1964,

•
•
,
,
•
•
'1
•
•

ele

.•
•

é (onside·rado exorbitante
,

.
.

mo mês, cêrca de 8%.' Um
,

onerário que ;ganhava, pois ,�
c.s 30 'mil em 1D62· não

P()d'C vívet hoje: �PJ;l
,

um

g<lnllo de Cr$ 54 mil,

mn'8 ·0 'snlárlo,.'já, l'enclcn-
.

do menos."nã9 -subru .

na

iProlPol'l;ão ldeHejaqa! 17;,�,s'-'
, qttadr,ó' tom 't,raílÍc1o di I'i-
< cuJ(]ad{'s incríveis parft

. .a
. .cla ".�é ,mé(l)rt ': tra l)[li�l�t dQ .

, ;i'h: ,,' [te i lo 'é l'CCCll"HT :> �

. .1i\nitaçõrs do âlnlH-;j'ro; a

"J'['rtm' o ['intA, ·ll.LHh',:1Í" rs.

'C'l'.edl.triof;. ,"o,S (�'Va1.n,s", 'JI;13

C!)1fJdt�ã',/ n.�� h(lrfr� ,cxh.as .

;nlll�H'n�(;;' 'ó�:"'ll:rC'q'1", r '011-

t ,,(,X !'}'D�fill'út()l<;," R-,:c,).nnJ';',s

I.�
)

"S:,0" c1Rd0:3,':1�IO.<ltr':111<l'6 ,i1u-
, mcnt "s.

" 'iÚI'rív,pi,s" ,'C'o'01b
• 1'5�1': �inpl" ,nb� "i'nlçurl:J,s

"'A,' :(GI'S-.G'mll:.-rio', nmHJI\(J)',"
.

--p,�' � ',1: mànteign. ' rnnt, C)·\j7.l'tJ()S o,

__;_',_. ,�-'';,-;__ ':, '.
qÜú;-,r:: ctG'� Elítr'C ';8 lilUíil- -

,

r l'
A Diretoria. do Lira: Tenis <Cl\lbe reimidá, .resolveu elô.. ';i'es re�Il')):,iS(tV'I'.,s � y�{Ci::' ,�!\ �'

"

borar o seguinte programa' par� as' 'F�stivjdades Carnavã.- ,.to� 'ç!Q' 'll()111"n� üllt'�lHl ,,' " ,�C-;

les�as de I!J64. t '·'g'lrnclo�;\ni:1' ,1ad".s-"iI'i.ífli1l'lü:<;,
PRo.GRAMA: ' . h�Hill;ícôe,,: c�t�ó _ fl'; �t1i'::

-Dia 8 (sábado') Baile de Ab�r�tur�: do Carnaval de 1964. m�l�t::;;�ão, e � o " :'J;'stnál'!()',
Exi.steIn 'a�nrl{l;' ,oU'Lt-og p::l-S-,

ti:ls. �nf)J""s'-i·C:1rZfl(Tti.s e01'n,
a '�:1Úde�. tr:\t'l'1p()'l'k� 'f< ".

ducnção' 'e cultui4-:, ,As zS-'

tal.ístiras 'ela liVtÍM\",gl�Y Ge

túrLo Vãrgas. ,U1o<;ttám Clpe,
os, ))1'cços c1cc� a,l'im'cnioR'
são llQje erÍl elia 16 "vÔ!/':J';

�a:m,.; do que 1)6. 'dé'z anos

atr�,;;': 111ú\ieí::; c';' tiÚ�nRí:"
Uo,! bcni, Cnl'n.o seI'Vi�os pú
bEcos, sãO, 21 vê'ú:; , jl1tti �

alto';' 'PGrn1rlamf'ntl'i , e11-' :

contl,'flmo;,\, Q ])l'P'ç:n dos a

lúgllél's ;"�)('l);l,�'" lk,\,1' 'vêz'f'S
anais ::tU'f l' 'f'l11 Hill f'slu lo

realiZfrllü ('nt:1"[, :1'';' t'àbelft';
ele preÇOS de' p,'orill t.o.� 1'fl1'-

macrlltk,cs, V_('I,jf;lc:m1o:;
qur' os mo(1icnil1ento� mais

l'ecei�fldos) ':111Llbiól'icos vi-
,

, j

tainjna�, hOl'mr.nlr,c;, '('01'-
tiocstrJ'oidE'" 'etC', ('sI fi'o
com Os prrt;o� I'm In l\ii: I g

VêZl\�. nl;1i; ("r·a-r if, () t�,Ü i.L)

de' vida (. ljl11 -sl'rí:�"lllhl P""
b'11'mn !HlJ'U -ns 'br;1sil.'jl'(""
tortos dio un.fmimos cln a-o

Úrm::ú·. POl'Í'rl1 ' 1"0\)'111-:\<;

tando tom (ií'�� IlÍlfitlr(l: ::ti

e"itão os :est,átl'i�)-.; "rIF'iús,
as nl.cHos .1·cp!ctns ele' lI) Í1-

sicns. n.1C'grcs, 0, 'povo, so

',frendo (" amnnclo, (como

iqlt<Cria C�)m'Õcs),' -Vivrúdn,
'numa slntr>;,c Gclm irúvl'l

,de lut.a l� afll·l11:1ç,:'t.o. ele do]'
, .)

e progl'Cssô. de ftllg'Ú,t ,:1
e de désrjo de Hbetd!'\, Ir e

de (lemoe,l'Rcia - r.cmflrm

te, ('rri0 I'onvicto ilt' qne

lncÍhol'cs' dIas Vt)Í'ií,0,'

/

S. Paulo, 29 (OE) - A- tam: reportagem dramáti
cas a respeito, divulgando
dados ela Fundacão Qetú
li{) Vargas e ela Pref·eitur�

\
de São Paulo, nos últím-«
12 meses- o custo de viela

'Sllbiu em 80'o/n e. no últí-
/ '

\

Batalha de Confeti domingo no Doze
Tânia Ludviig�hoje apagará quinze velinhas
BATALHA DE Co.NFETI PSD' e a UDM, marcharão juntos para

>
próxim� domingo) no Clube Doze (de ger 'o Presidente do Senado ..

Agosto, abrmdo a semana do CarnavaÍ de
,1964. Quem tiver fantasia aproveitem por. O SR GERALDO.

'

que a festa será totalmente carnavalesca Wetzel, esteve nesta Capital tratandO'
As mesas são adquiridas na secretaria do de assuntos ligados .a sua' administração'
Clube. na Ernpresul. •

•
.

do Clube D�z.e, está convidando os as."
sociados para VIsitarem a nova séde, onde
serão realizados os quatros grandes bailes'
de Carnaval. Ppsso adiantar mais uma vez'
que está ficando ótimo. • '

, � I
Co.MENTAM '" I

que na sexta-feira, dia sete de fevereiro,.
vai. acontecer um baile, carnavalesco, no

Galera eIpbe, com fantasias, motivos ma.'
,-rinhei-ra" "Piratas" e etc. •

conforme ve- •
desfile de 've AMANHÃ / "

Tânia Regina Ludwig, hoje, vai come

morar quinze primaveras, recepcionandr
convidados com umá elegante e bonita res

ta,

Country Clube, vai. inaugurar uma de

suas instalações provisórias, com um ba

-ile e desfile de modas.
/

ranístas, logo após uma noitada carnava

lesca, com a orquestra de Castelan.

\
PARA

o Baile Municipal; muitas, fantasias es

tão sendo confeccionadas. Até, o',momen
to da festa vamos- guardar segredo .. A sur

.presa será a beleza do sucesso.

VERA Go.ULART

de Souza, Rainha das Debutantes Ca

tarinenses de 1963, chygou de São Pau!o

com bôas novidades' e mais bonita.

FICOU
muito bonita a faixa da Rainha do A

tlântico Catarinense de 1964. Quem recebe

rá?,

o. CASAL
'Dr. Renato (Ada Maria) Valente, cir

culando na JOIACAP, Querem voltar para

aquela cidade, não conseguem por falta de

gazolina.

falar em gazolina, porque -demoram

tanto com uma greve sem solução, causan

do sérios p�ejuizOs para o Estado'?

�
.

de Sevilha, estará sé apresentando no o. 16 R. F, •
próximo sábado no Clube "14 de Junho" do D. N. E. R., que tem como Diretor

na cidade de Lages, ,com um movimentado o Engenheiro Wilmar Elias, em preparati.'
vos para a i11augtJJ:�ção do treeho Fpo.N.s.,
Biguaçú. Estará presente, o Dr. Roberto

..
Lassance que será homenageado com um"

o Senador Irineu Bornhausen, que o grahde banquete ho Querença - •

""UA;Suntos"'temmrnõs2"'�
I

'São ecclal'ecic1as sct11.ente

depois de um exame clíni·
co geral e seria prejudicial
adotar êste ou �quêle tra

tamento, sem a. .prescri
ção médica. Portanto, an

te,; mesmo ele se submetre
à mais �i:mples dieta de e

l1111grecimento, aconselha

mos que .ouça a opinião de

sflu médico a respeito.
(AABf)

No que diz respeito a

nós, 'mulheres um:;l. silhue
ta relgada é um impel:ativ0
da beleza e da elegância.
PrinCipalmente 'tgora.

I
no

, ,verão, quando mais que

nunca no�a "1inha" fica

exposta ,pelo vestidis le

ves, sh,orts e costumes de
banho. Comece por se a'na
lisar, friamente diante elo

E!'spelho, Após ê'ste exame

p.asse à censura' da balan
ça: qualque1' q1fil.o a mais,
adquirido· durante Os me

ses frios, deverá f'e1' can-

'celado S�lTh .piedade. Para

h;to um 'pequeno Tegime,
acompanhado de um pou
co ....de ginástica, é >O ideal.
Muito cúidado, entretanto,
para não e'xa�el'ar. enfr;1.- \

quecenclo-se. Cuide de fa- b - Os envelopes, 'COl1-

,-.;;f;- ,
"Zel' uma alimentacão tendo propostas e, rloct�·

!&� '_"'"...J'
.'

, '«uia, COp1 a quantidade 1T,entO'"" deverão ser elitre-

�'Ciéti��hd' 'Ylt'àlTIipi�: tÃ,"", ,

'iB�:,iN l" r�. �),:;.

balando o País, 'o aumento

elo CU3to de vida abala j

guahliente, e 'inti�am(rn
te, a, vida pa rtícula l' do
trabalhador médio desta
cidade. Os jornais' apresen

U� l'friifS�--1
>

" ..,."
""'. ai:

.

Dia 9 (domíngo i Baile Infan:1JL
Dia 9 (domingo) Baile de Domingo.
Dia 10 (segunda Feira) Tradicional

Clube.
Baile do Li.ra Tênis

Dia 11 (terça feira) Baile de Encerramento dos� Feste·

,iOS.
Os Bailes para adultos terão início às 23 horas.
O Baile Iniantil terá iniciá às 15 ho:r:as com o t.érmino'

()revisto para às 20 horas.
HEGULAMENTo.::
i. - RESERVA.,.DE MESAS:

As senhas serão distribuida$ dia 28 (terça.FI!i�á)� às
19 horas e, a venda terá imcio às 20 horas.'. -

Indispensável se faz a apresentaçãÇl da càrteira social
com o tal[D do mês ou (anuidade de 1964). ,

Cada ass.ôciado, sómente, poderá adquirir uma' mesa
com direito a quatro (4) cadeiras:

O pagamento será efetuado no ato.
i,

_ Co.NVITES: I
Os cQnvites deverão ser' solicitados iI:' Secretaria do

Clube, por um associado à pessoas ,em trânsfto, e obe· '

d.ecerão as prescrições estatutárias. Os mesmas sel'fí,o
deterão as prescrições estatutárias. Os mesmos SBrão

adquiridos mediante um::\ "Taxa. de freguência".
Para .aquisição de .(}(,),Llvil,()s a Secretaria. -do Clube fun

cionará no horário de 14 às 18, horas, a partir do dia

8 de feverei'l'Q ao dia 11.

J - TAXAS:
-..

Preços das Mesas:

ASSOCIADO
4 noites Cr$ '7.000,00

Cr$ 4.000,00
..... ', .....

, 1 'noite _"",., .. ,

CONVIDADOS
4 noites' , , . , , . , ... ' .... '

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

TAXA DE FREQUÊNCIA:
I Casal 4 noites , . , . , . ' , ... , . , . , . I ..... ,

Cr$ 10.000,00
Cr� 6.000,00

CrS 12.000,00
,Casal 1 noite . ' , .. , , . ' , . , , ... , ' , , Cr$ 5.000,00

Individ1,lal 4 noites """ .. ,."",.,.' Cr$ 9.000,00
Individual 1 noite , , , . , , , Cr$ 4.hOO,OO
Estudantes 4 nàites ' .. , , , , , , , . , ' , . . . Cr$ 6.000,44

ri,ÔLHA: 500,00 (Quinhentos cruzeiros por garrafa).

,
OBSERVAÇÕES:
- A posse da Mesa não dará direitó à entrada, sendo

necessários a carteira social e o talão do mês 011 fin li i·

dade de 1964 ou convite acompanhado de documento

comprovador da identidade. ,

- O estudante para adquirir convite deverá �star devi·

damente cre,denciado (documento de estudante).
- A compra de mesa deverá ser feita pelo próprio SaCIo

ou seu dependente, ou pessoa devidamente credencia·

da para tal.
.

- Sómente, quatro (4) cadeiras serão permitidas em

cada ·mesà.,
DETElll\'IINAÇÕES:

A entrada nos Bailes Noturnos é vedada à menorns.

De 15 a 18 anos, s'ómente é permitida quando acomp,'1'
nhados pelos Senhores pais,
Nos Bailes Noturnos não é permitido o uso de I..ANQA
PERFUME como entorpecente (CHERETA), st:<ndo I

que os infratores estão sujeitos as penas estatutárias,
No BaUe Infantil é expressamente proibido o USD rl{',
lança perfume ou bisnagas (com àgua).
Não serão atendidos, sob qUfquer hipótese, n� decur

so dos Bailes, enquecimento de: CARTEIRA SOCIAL,
TALÃO DE MENSALIDADE ou (ANUIDADE Dl� 19(4).
bem como aquisição de convites ingresso,
r..uiz Armando Figueiró Wolf[ - Secretário Gera,l

Visto: / '-f(t'''iÍ'il�
Antôlúo Paschoal Apóstolo - Presidente.

.

COMUNICAÇÃO.
Com o fim de melhor esclarecer os associados, a Dire·

toria do Lira Tênis Clube comunica,que, em qualquer
eventualidade, deverão ser observados os seguintes

I) - É idispensável a apresentação da carteira Social

acompanhada do talão de mel'lsalidadé ou anuidade,
para ingressar nas dependências da séde Social do

/Clube.
.

�') - Não' serão aten,didos, em hipótese alguma, casoS de

esquecimento, de carteira e talão de mensalidade ou

aquisiç'Ões ·de convites, durante as Festa!?
:l) - Os convites somente poderão ser adquiridos por só

cias contribuintes, em dia de Fesfa no período das

14 às 18 horas, devendo (') associado apresentar seu

convidado a Diretoria,
�) - Nas Festas Noturnas não será permitida a entrada de

menores de 15' anos, mesmo àcompanhado de res·

pónsáveis:--
)

G) - Pedimos encarecidamente aos distintos associados

que não possuem <!arteira o se,u compa.recimento n�
Sec 'etaria do Glub,e no h0tárib das

.

., '" ,

regularizar ;;.1.\a situaçno. \
'

'.
"

"';' �.:' .'O�
.'-. ,.", ", .,,' ,:

'. f�'

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

, PARTICIPACÃO
j

, , •

Mário MOUra e Dirce Silvelra Moura
';-- ..'

e

Joaquim Ar�a��nte e Águid� í\.llíal'al1te'

��l'ticiPaT aos seus parentes 'e ás ÍJessoas' de suas

relações o noivado 'de,'seus nIi10S

ELIANA ',E NAÍ'OLEÃO,

TloriaÍ1ópolis 2.5 de janeiro de,"1964

UÁiversidade·de SaritB (atarina,
'

,

"

,]

, HivH�Ã()'l)EI·��T·�;;nr;\{.
"

"

RErtoRIA ;.:, '

.,.-' �

-,
_' "

\ I
'-o

-, 'ç!,l)1co�'l:êllciaf }1"}F64

'p'l'OI?oshl l)a�'�"�: d�a ·18 dê ��.e�"�l'ei1:o"':(1.e Hl64

, i .

'. _ DISCB,IMINA.Çj.Ü
-,

O Diretor' da Divisfto de 'Material da Univel'sidade de

f;anta Catarina, devidamente. autOl:izado\ pelo' Magnífico
Reitor, far. ciente aos interessados. que' se ac]1a aberta Con

corrência Pública, aprazada. par2. à,s,lO,tiO horas do dia 13

r:e. fevereiro de-U)64, para aquisição de' material cll'ul'glco
pam 1\SO da-cadeira de Fármacoiogia dE! Faculc1ade de Me·

l\lc'ina.
'

' ,

Divisíro de Material, em l' 22 de'�jai1:eiro d'e 1964.
'1, ,. '.

31-1

. B·AllE-.MUN te IPAL
Dia dez de fevereho

P]'o�ramn:
,J3ailp,,, ;t se,reNl realizados 110 'Clube Doze" na séde da rua

'.
-

J:ifin l)j'óf,O. '
Y

'�"klmdj;. je!;:a, Baile de' G:ii� (M{micipall cón'Í 'traje a ri.gor.

'1'." IUSlii<;. t'lf< luxo ou originais.' :rnício às. 2:t,:l0 118. As (lE'z

j ,['iil,,'íl:iI� LUli.:i,�li�� Ç<lassificQqas em 0Figirlali,(f\c!c OH h\c.o,

:'('1':1<> ]lr\'�lIiH&ls� 'unia cOll1lssítb ele l1mié- 'mern�')r(Js l'[('��:
";\':-1 r�ajllha elo Cal'naval de :F'lorianÓpolis Cc' 1!Hi4.

0111;\ lI1rsn CrS �,O()O,OO, o qué dará direito convite para

qtÚltt:O pessoas. ,

'Convite intliviclmtl CS, Làoo�'Oo, �-cas:11 '- C)'\ 1 !\!I(\,t)()

Tcrr:a-feira - Baile .Tu VQl1il, a fantasia.. 011 I.l'iljp pspoJ'I'p.
Ida íQ - de 12 ii: 17 'anos.

. '

iníCiO 19,,00 - 24,00 ,11s.
Mf'sa - CrS. 1.500,00
C"rivit.e - CrS 500,00; pGr p,essôa.
A nl<,,,a (ln!':) direito a cj'uatT'o ('OTl\'irrs

As f:l1if:tsi:\s elnssil'if<Hclns ser:l"t'l pl'pmÍ1ictas.
...

'

Florianópolis, 21 de jàneiro de 19()4,

Lázaro Bartolomeu

, '
'

..' '. • '
... Ql4QijIfjAm �<oJ�-"""".t_.,.

.Attu�qll��..�t&m tMnlgua O'âgllnt!

ORIGEM/DA JlC�il nUIlCidlUl� DOS MO';'EIS CI'MO O'EVE-SE A VARIOS FATORES.
\

Y ,
..

,dm déles, dos mais importantes, é a rigorosa
seleç:ío das OlilQeiras de lei empregadas.
• Imbuia, ía-car:ÃlIda, caviun3. amendoim, marfim
e outras. além de receberem tmtamento especial
e cirnlilico, passam a;m1a por um:! rigorosa se

I,eçao, asseourandó um elevado padrao qualitativo.

,CELULOSE. mant�ndo o brilho e a beloza ínconfund;veis ,

dos MOVEIS CIMO, alem de impermeabilizar as su[,.rfictl)s,
. Apltcação de compensados de fabricação própria e de

1� qualidade. '

, Utilização de e�ufas especiais para a' prrfeita sec,lgem
da madeira,
E mais: . Técnicos expnrientes e renomados estudom e

projettm os marav,fhosos modelos ,los MOVEIS elMO -

sempre modernos ... sempre 'praticas, .. ':.emp!ll dl!nut�f!d� um

", E nh0 � só I - tb ,ml)ilos· outroS molivos que lf�tific�m a fino loque arlislico,
'

, �ua pt,\INénda pelos MOVE.IS CIMO. Entre tifes. nole' . Esclarecemos tudo isto, rois achamos ju,to que, vocli

6 At:�b.,f\1�nt(l c�fll�ri"t�. COlo W:t:l;1 'ii ha�f, de NHRO· saib. por que prelere os MÓVEIS CIMO,
,

r' r " "M O PRECO�éIMO, EM QUALQUER ESTADO BRAsiLEIRO, E s.EMP'�E·Ó MAIS GOMPFN's�OR
:. �":"��_:::::;" ..

, ;:i.,� ,

,�' cc �����j(i\',._I.'� �.,;"'"".,
"-fi . '", ;,1:( ", "':() , 'j"

"

i;'"
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ompras '

- oncorrência Jib ica nÚI�ro' 64-
64 Lima 'bastarda, de um, quantidade - 10. quantddade' -2. de - um; quantidade - 4:'

,

2. - 6.

10", chata; \ unidade - um, 101, - 'Macete, de carpín- 136 _ RJsnadares; de me 16'{ ,- Pedra, de impor, de 198, jôgo de formão, 222 Panela, de cobre,
quantidade ;

.,-6. teíro, unidade - um, quantí- tal, untdsdJ _ um quantida- de 18 x 24 cms., unidade - para entalhar madeira, uni- para cola (banho rriaría),
tamanho' pequeno, 65 -; LUnít' bastarda, de dade::'- 6.' "de - !tI. um, qua�tidacie _2: 1.

'

, .' "dade _ 1 um, quantidade unidade - um, ' quantidade
um, quantídade :._ 1. c ",:.. 10"" meia "cana, unidade ,

í102 � Compasso, de pon- 137 _. JÔ!;o de bigornas 168 - Escala; tipográfica, _ 2. , _ '1. , "

l

35 � Alicate, força duplá um" jl)lar;1tidáde - 6. tas sêcas; aço, cursor e mo- para mo.i�':Jgem de cvapas 1 168 - Escala" tipográfica, -199 - Repuxos, para pié· ,223 _ Furadeira; manual,
':tinidade - um, quantidade '6'6 _;, ILiípâ bastarda, de la, 'para mecânicos, unida- metálicas, com suporte de' em cent.Imetros e ciceros, gos, sendo 3 três) ,de,l/8 e úpo berbequim, pequena
"_" 2. 8"; quaqr:ada;- unidade" de - um,quantidade _ 6. bancada, unidade -, um,. unídáde -,UIn, quantidade 3 (três) cíe 3/16", unidade (mandril 1/4), unidade
36 - Tesoura, de 200mm., um, quarrtídade - 6. '103 -r Compasso, pe -me- quantroade- -"- 1. _ 5. _:_, um, quantidade - 6. '1um, quantidade - 6.

I - OBJETO DA para chapa, unidade - um;
\ 67 - Lima bastarda dída externa, com 'cursor, 138 _ ,JÓl�O, de martelos 200 -, Mal', 224 - Pedra, de amolar

CONCO�RÊNCIA quantidade � 1.
'

.
8", faca unidade - um, unidade - um, quantídade para lateiro, unidade - um, 169 - Pinça, tipográfica, tamanho médio, 370 gramas, (granulação dupla), unida-

,
' '37 - Tesoura, 'para' chapa,

-

.

quantidade :::_ 6.' ' - 6. 1 quantidade - 3. com ponta, unidade -:- um, (midade =r um, quantidade de � um, quantidade - 6.

'1 - Regu'á; TÊ, para�· curva interna, tamanho mé- 68 -; .Líma mursa, de 8", 104 - Oompasso, de médio 139 - çOllcha, para 0101· quantidade -, 5, _: 6. 225 - Travadeira, para
senho, com 0,75' mts, de dío, unidade - um, quan- ffacao' unidade - um, quan·, da íntérna, com cursor, u�i-, dar metal, ;'!e 3" i-nídads - 170 .:..:. )ógo, de calços, pa- 201.2.· Martelo,L de penas; se�ra fita, (acerbí l, unidade'

iomprrmentc, "unidade um, tídade - 3.' tidade _ 6. dade -; um, 'quantidade.:::_ um, quanudade: - 1. r�
.

apertar composiçoes 200 gramas, unidade - um, - um, quantídade - 1.

quantidade ,:_ 10.' 38 --:- Te§oura, para cha- 69 - Lima triangular, bas- 6.
_ I

140 -

; :0;1::11','" para' 11"01· (guarnições de 2 -a, 12 cice- quantidade - 6. 226 - Jôgo, de brocas, de
2 - Esquadpo, plástico, pa, curva externa, tamanho tarda, de H", unidade '1- um 1,95'- Nrediâor de' âng�io� clar,m�t[l k':', unídade - dos ou 2;5 a 4'.! pontos)" uni- 2'02 -, Macete; de' madeí- 2 a 6 mm., para furador, ma-

para desenho; de 45" x 26, médio, unidade - um, quan- quantidade - 6.
" léomb!nadOs, com suta, 'd'Íli- 'um quanu.íc íe � 1. dade _ Um Iquantidade - 2. ra, para marceneiro, unida: . nual', (berblilquim) '/unip.ad�

unidade _:_"um quantidade -e-' tidade - 3.
" ; 70 - Lima mursa, triangu- - dade - um quantidade ,,,.i41 ':'- Concha 'para mdl- 171 - Régua, TÊ, de, 1\6U de - um, quantidade -,6. +r um, quantidade :...:E 2. '

10. 39 - Tespura, para chapá, lar, de 8";' ,unidade -- um; 6. . (I -1'1 fiar meiat, rlf t, unídad.; ,- mts .. de comprimento, unida- 203 � 'Esquadro, rnetalí- �27 -� J6gd': de Iâmínas, de
,3 Esquadro, plástico, reta, tamanho grande, uni- quantidade, - 6.

_

,,106 �-Calibre, para roscas um, quant iii;: te ,- 1. . de _ um, quantidade - 6. co, com 'abas, de 8", unida: serra" para maquina tico-ti·,
para desenho, I de 60� x 26, dade -r- um, quantidade - 71 -'o Jôgo ,de limas Ni- meliriiétric�s, unidade :.;_ um; 142 - Alls!l �I.l', para ,,;iu'" '\ 172 _:_ Compasso, para lá- de ,- um, quantidade -' 6.' co, unidade,-' um; quantída-
unidade i-e- um quantidade 3. cholson, 'unidãdi - u�" qu>ant,idade - 2. ':. ()�ção '(C""I I, unidade ,-;:- pis, com' ráío, de 6", unida- 204 _ Régua,' metálica, de - L 1_

- 10. / 41 - 'Tesoura, para chapa, quantidade _j 2.
,_ ,101 __; Calibre, para res- um quanv- :'�,:I . - '2. 'de - um, quantidade _ 6.' com 0,!?9- mts. de comprí-v ,228 - Aparêlho, para sol-

4 - Éscala mílímetrada, curva, externa', tama?lho ,pe· 72 - Arcos de serra, para� 'cas 'Witwort, unidade - 4ln"1 -, H3_�' Alisador, para �:m. 173 _ Apontadqr, de, iapis '

mento, unidade - um, quan dar lâmirias, dr serra �ità,'
de 0,30 rilts; elJlassada, uni· queno, uhidade - um" quan· metal, de 10" a' 12", gradqá· . quantidade, -2. ' çUção (reto').,. unida:de - um, _ máquina de niesa, unida· tidade - 6. elétrica, de 220 volts, umda·
dade _' tpn quantidade - tidade � 3. \' veis, unidade - um, quanti.' I 108 -:- C�libre,. para r,,9s, quántiçlade'� 2. r de- um, quantidade, - 2. __ 205 - Graminho, "de 2 de\- um"quantidade - 1.

10. 42 - Tesourão, para bano dade - 16. cas trapezbidal, unidade ',-' 144 '::,_ C\,!-ixas, 'de' ferro, 174 -' Esquadro, plas�ico,. (duas) �astes (duplôs), l?a· 229 -. Lima: tr-iang1,lIar,
5 - Jé?go, de curvas fran· c�da, 'tamanho 'pequeno, uni· '73 - Bateria,' de 6 volts, um, quantidade -12. "para 'fund,içãó,. unidade para" desenho, de 4;j� x 26,' u- ra' marceneiros, unidade,) _. mursa" de 8" unidád�

cesas, unidade - um, quan· dade - um, qúantidade -i' caz:regada,' unláade -:- um, ('109::7. Miçrometros, ��e' ,tllp, ;éI'1anttóade � 3.. ,

nidade - um, quantidade � um, quanti�ade - 6.
. um,. qul'\.ntidade _.;: 24.

tidade _;'3. 1."
r

quantidad,e - 2. 1", unidáde .. -, um,' quanH- ·'�'t45 L Fóle, tamanho mé· 6. 206 _ Jôgo, de chaves de
6 _:. Trarisferidor, ,plástico, 43. Chave de fenda, 1!-16'" 74 - Pilhas, .. de tel�f;one, dad�, -�'2. "

,,' d1b, uni4a,dê,'- llpl ql1lmti· 175 - Esquadros, . plásti· fenda: sendo. de '3/16 - 1/4
di3 1800, x· 13 cms., unidade.. x 15mm, cabo plástico, uni· unidade - um" quantidade, '11'Ú _:_, !fl,égua,-:dé ,'aço,;>-mÍli. da:de "-,.-1.. ca, para' desenho, de 60" x

/

e 5/16; unidade - u�, quan;
-- um quantidade - 10. \.

dade um quantidade
'-

--'- 4. '

.

,

,metrada, ,pe 3D crr\s;; cj� 'eom: 'H6 \;-",: C�J�ib'r:e, ':v�r!ficadCr 26, 'unidade - uni, 'quanti- tidade - 3.

7 - Estojo, para desenho,' 6. 75 - l\ÍI.orsa de· J:)aJ.?-c::tda, primento;'. �unidade :"" qm, de el1apas,
'

'unidad:e. - ,um, da(le - 6. 207 I' Escovas, para l_i.
com 9 (Íiove) pe'ças, unida" , 44. Chave de fenda para eletz:,ecistà,' unidac;le � quantidade., 10. ',' ' ,': quap;ti<;iade - 1.' "" 176 Régua, melimetrg· mas, pequenas, .unidade
de - um qvàntidade -'- 1p. 3/Hi" x 18mm., cabo plás·· um, quantidade - 4. 111 - Calíbre e tabele 'com 1;4� ,""" Esquadros metáU· tra, de 0,,30, mts., ecassada, um, quantidade _:_ 3.

8 - Compasso, graduavel, tlCo, unidade - um, quantb 76":"':: Voltímetro AC binados, para broca e }:p�. 'cos, p��a ajustador, uni,ds,de unidade _ um, quantidade 208 � 'Pincel,' para pino
de 4", unidade - um, <;luan· ,dade -6., 150V., ,unidade -'- um, quan· cho, unjg,ade -um, quan- "\ um 'quantidade '- 1\� -: - 6. 'tura," sendo: 4 de 1/4;� 4 de
tidade -::- 6. 45 - Chave de �enda, de ' tidade _:, 2. tidade �2. (De 10")'. ,', I 17'7 - Transferidor, plás· 1/; 4 de 1" e 4 de 2", unida·

9 - Te'soura, sendo: (de 1/4" x 20mm., caDo plásti· 77 - Voltímetro AC -: ,112 - Graminhos univer.'\, 148 - B�sempeno, unida· tico, de lI'IO° x 12 cms.; unida·' de - um, quantidade - 16.

6"; 8"; lO"; unidadE)" um
co, unidade - um, quan·, 2áO V., unidade -_um, quan' sais unig,ade - um, _'q�anti. de'-'um, quantidade - ,L � Ó'" - um, quantidade - 2. -209 - Espanador, para-

quantidade - 3. tidade - '6. tidade - 2. daqe � 3. 149 - Sut8cs metáliéas, de 178 - Jôgo, de lápis, de limpar bancadas, unidade" -,
10 - Máquina, de aportar \46 - Chave de fenda, de 78 _ Voltímetro AC 50V., li3 - Retificador, ,para. 13"; ynidade -:- ,um� quànti· côr, caixa' grande, unidade um, quan�idade --:- 6.

lápis, de mesa, unida,de, -.' 1/8" x 15mm., cabo lplásti. ,unidade -

�m quantidade pedra de esmeril, com 1 dade 10: �m, quantidade _:_ 3. 210 - Vassoura, para varo

um, quantidade - 2. .:\
C?, unid�de - um quantida- -�,2., ' (un1a) roseta sobressalente, 15o,'::_ Furadeira, elétr�ba,

'

179 _' JOgo, de 12 (doze)
,

rer pisos, ",uDiê:iade -- u�,
11 - Escova, para qese· de - 6� �

" 79 _ Voltíh!-etro DC unidade",::", um, quantidade portátil, com mandril 1/4"" 'ferTamentas diversas, para quantidade - 6'-
• nhista, tipo espánador, uni· 47 _ Chave de fe�da, de 50V,. unidade � um, quanti� - 1. 500 rpm, 50,' a 60 çielos, AC, ceramica, unidade':_ c

um, '211 '--, Espátula, ,de 1"" u·

dad'e - um, quantidáde �
b I' t'

, , '

1
1
'd d'

, ,
'

t " , 5/16" x 25mm., ca o p as l' dade - 2. 114 - Jôgo, dei bigornas, _ DC - 220 vo ts, unI 'a e
, quantidade .,--.5. nidade - um, quantidade

10. I co, unidil(ie -:;- um"
(
quanti- 30 - Voltímetro, DC " de lateiro, v com suportes):_ um, 'quantidade - 1.,' '180 -:-' Jôgo, de pincéis; pe quantiçiade '- 2.

12-LJôgo,àe(dez)p"in.. d 6" h\ d d 'dd
'/'

F' d' ampa I J
d 7"

'.

da e _

" , 10V., u ida e - um, quan- ,banca a, um a e -, um L51-_;, orJa, e c .

quenos,. para 'artista, em nú- �212 - Torquez, e " um·

céis, pêlo de marta, unida· 48 _ Chave de fenda, tidade'l- 2, Cqw;rhtid�de -'- 1.
"

nha tamanho médio, unida· ,"'ffiero de ·10,. - unidade dade - um, quantidade -

de - um q11,antidade - 3,'
-

�

b I' -

t'ê' A \ "d d '1
'

"" PhHlips na 1, ca o, p as I o, 81 - Amperím�tr9' C - ,115 -,- .Escova, para lima�, de - um, quantI a e �
. um: quantidade -, 3.

13 - Jôgo, de godets, com '.
t'd

'

d'
,

'

unidade' - um, - quan 1 a-" DC, 10 amperes (ou 1 de, unidade '- um, quantidade 152 - EnFola ena, para 181 _.:: Grampos em "C" de
5 (cinco) peças, unidade -, de 3.' cada), unidade"':_' um, quan- - 1:0, 'I

' '

chapas, tipo j;>exto, ,o, 381, 2\ unidade"'__ um, quantida-
Um, quantid!lde - 3,

49 - Chave de fehda, tidade -2: 116 - Almotolias, de, aço, rôlo de 2" x 42", unidade � de'� 12 (
,

14 _ Compasso, graduá· b I' t' ..
' J �

.

1
'

.
,

'Pnillips na 2, ca O p as .co,- 82 - Amp'erímetrQ AC .-:- eobreado, n° 1 ou 2; unjda- .

um, quantidade -
, 182 - Espátulâ , de 1/2", culados) para madeira, uni- proponentes ou seus repre·

vel, de: 6", unidade -:- ,u�, unidade - um, quantidade ,DC, 5 amperes (ou 1 de ca-, de - um rquantidade - '2, 153 _.: Viradeirà, para cha- com cabo de- madeira, u'nida dade......, um, quantidode _.:. sentantes legais.
quantidade - 6. ' ,

3.). da l, unidade '_ um, quan· 117 - Lubrificador, com })&S, tipo pexto, nO PX .-: 24, de' -'um, quantidade - 2. '
� 6.

15 - JÔgo, de tintas goua· 50 _:_ -Chàve de ferida, Phil- Üdade _ 2, bomba, UIüdade -'- um quai),- unidade' -' um, quantidade 183 � Tôrno, para cerãmi. 2.15 - Lima:, triangular, pa
chê, de 8 (oito) cores, uni-

'lip,s na 3, cabo plástico', ,83 _ Decimetro', lplidade tidade - 1.; -'- 1. ca, elétrico, com bancada, ra afiar s�rrotes, de \6", uni·
(lade - um, quantidade '- unidade um quantidad� ,-C.. um, quantidade -, 1. 118 Jôgo ,de o)1ave 154 -" Torno, mecânico,' motor 1/3' HP' 220 volts,' 2 dade um, quantida,dj -

3.
.

d '],'.
'

,- 3. '
-

. 84 .,,- V9Itirp-etro, ,Para, ba· "Allem", de �/4", unidade =-- de 'Í2'" \ mais' QU menos, en·, (duas)' velocidades, unidade 2�.16
d""- �aIxa, e, ars, a��:�" ';'51 - Bl'Gca-'em ,cruz, 'com téria (teste),-unidade "- um, um" qua,ntict�de ,'7,1.'. tre centros n19tor (trifá�ico; -, H.tn, q\lantiq,ade -.2. .216 'l'rav,ãd,efra, pa,ra

12 (oze �or:��, '�ro ,�,;, 'd�bO,' ·'PàI� 'eífttrécistl,l,' unida:. i:tu�nti!i.$(le-."";'_" l.� 't<>,k , 119. ,r/Chav�" ingle��, • .d-e bD;o,,,...d�, ,ac.!3SS,6pô� .�"�h�n, ," l{t'} ,""": )':i!\r�(), pàr� 'cetà4tli., serrotes, tipo �lieate> un,ida·grande, quanttaade r uez .

d'
t

t'd d 2
" '*"ll"''''y' 'T - -

. _

e - um, quan 1 a e -. 85 - Tôrno, I?aralel.o, de 88"" unidade - um, ,quand·' s�veis ao seM funClonamen·� '(la, .2,000" F.14 x 141x 14", pa- de - Ul;n, quantidade - 1.
(umdade - um.

_ 52 _ Lâmina de serra, pa' b;:lllcada, abert, 3"- (mor"s�\s),
'

dade - 2. to; unidade' _: um 'quanti· Í'a pirômetro e t�rmostato 217 - Fog�reiro, elétrico,
17 - Sovelas, para eletre- .

" \, '", ,"'" " ','
, . ,

ra metal, com 2!.1 �vipte e unidade - um" quantidade 120 �- Chave inglesa, de daqe:"_' 2. 220 'Volts, unidade - um, com duas (2) bocas, de 220
cista, unidade - um, quan·, .

,
" ,

' .
,

tidfide _ 6. I' oito) dentes por pOleg,ada, ..... 8.
I '

112"; unidade - um; quan· 155' . Plaina limadora, quantidade'�.,l. j -volts, unidade - um, qüan-

d ç" unidade - um, quantidade -86, - Tenazes, de ferreiro, tidade - 2. com todos' os acess�iios, uni· 185:- Discos, giratórios, tidade - 1.
18 -,Calibre e "dO, pa· , "

,

'd d
- 24 '

na 11 D, 14 D e i6,-unidade -' 121 - Chave, d�� çano, ti· ..lacte - u�, 'quantid,ade - 1.
drão americano, um a fi "_, -'. ,

.

•.

-

d ...
' "t

t'd d 6'
'

53 - Lamma e serra, f'a· um, .quantidade - 3'. po Grifo, de 12",runidade � ,156, � Esmeril, de colu-
um, qua;n 1 a e -

.

.

'

\' � ,
'

19 _ �ôg.o, de ferro, para pa metal, ll!ld, ��ldaCle 87 - Bigorn,a, de 13 @. 15 <um, quantidade "7 le nas, elétrico, com dóis (2)

púa, de 6 a 25mm., unidade, um, �uan�lUa�e an.
_

quilOS, para ferreiro: unida· _� d2 - Prensa,
-

pá�� tubos, discos, de. 8:';' monofásfco,_

t'dad 2 54 - Lamma de serra, pa· dade ';- um, quantidade - torno' de e;ncamtdot, unidade motor d,e 1/2 RP - 220,volts,
- um .::J,uan 1 e -

"
'

'a' 'd d '
'

- \ ,

t'd d '1
-,' ,,. .

-

t'd de
20 _ Arco de púa, com ra metal, me Ia, 1,lm a e ,- 2,

,

�"

,� um, quan I a e..,-. unidade :-, um, quan � a,
catraca, U1;lidade um, 'um, qlJantl�ade

- 36,
, 88 - Furadeira manúàl," '. 123 ':.- jôgo, ,de .

tarracha "7, .l.", ,

'

("

t'd d 6 ,55 - Serrote, de ponta, (,berbeq)lim) 'de 1/4'1.:X '12';, e macho. para, en'j::apador, 157 -- Furadeira, 'vertic;al,
quan I a e, - . -

, ,
' , , ,

' , "

;.,-,

21 .:_ Grosa retangular, ,com cabo e trés (J) lammas, unidãde - um, quantidade,,' uniclil,de - um Q\lantid�(le\ de bancada,' elétrica, ma·

para madeir�, 'de lO", unida· para ma<!ieira" 'unidade - ,� 3.
,. r

� 1. ,-'
_

'.
I,

dril ,de 1/16 a 1/2", unidáde

de _ um, quantidade - 2.,· Ul� �uantídad� -

2'd ' I'
89 - Jôgo" de bnilçaj>, de ,12�." Jôgo, completo; de

. ..:.:_ um, quantidade ...-.1. ,

,

56 - 1"e,1'1'O, de SOl ar, e, e·, aç'o acarbon'o, de,l/16 á 1<y/2!';", l)I�chO, pa,ta aJ·ustadorl,. 1 1';8. .,- Ap'arê}ho, de, solda·22 - Jôgo, de verruma, _
I"

para arc� de púa, de 3 a tnc;o, pUl1La' de 3/tf', 220 unidad� - um, quantidade,' dãde' � um' quantidade L,-l. pontQ" e1étrico, 220 volt� de,
7mm., u�idade - um ,quan- yolts, 41;)0 Wll'Lts, com 4 (qua· - :3.

'

1,25 Paquimetros' de bancada, unidade .:-" um,

tidade _ 2,
'

tro) pontas; e 13 (oito resis- 90('-'-: Talhadeira fria, de prófundidade, unidade quantidade - l. ,

23 � Cabos de limas; unto teúci:ás sobressalentes, 1/4", unidade' � um, quanti·. um, quantidade -' 2, I'

' 159 - Máquina, de picotar

dade _ um, quantidade umdade �, mri, qUantidad:: dade � 2. 126 - Escova, de areme, papel, de bancada, capacida· 6" ou 16 cms". un�dade
'

"-

36
� 8, ,

- :91, - Talhadeira fria; de para bancadas, unidade ..J.. de -0,40'mts., ul;1idade _:_ um, u11'\, quantidade - 6,

24 _ Canivete, para ele-
' 57 - Ferro, cJ.e., soldar, elé- 3/8": unidade - uni,"'qqan- I

um,' quantidade- _:._ 12, quantidade - 1.", 190 - Serrote,' traçador,

trecista, unidade' um tl'ÍCo, ponta de 5/8", �20 t'idade - 2,
'

+27 - �stampadores, pa- 160 - ConÍponedores, de de 20" - 10 pontos, unidade

quantidade _ 10,
I

"-
volts, 450 . Watts, com 1 ,92 ':._ ITa1hadeira friª, de ra rebite, de 00 a 6, unidade 8" (20' cms.), unidade - um, � um, quantidade -�. ,

25 _ Alicate, de corte, de (uma) ponta e 2 (duas re- 1/2"� u�idade --; um quanti- ....2 um quanydade _:_ " quantidade .- 10.
-

19� -, Serrq_te, de costas,
d 7" unidade� sistência sobressalentes, U!Ü- dade - 2, ' � ,128 - Corta frio duro, 161' _.:_ Bolan,deiras, sendo,:. de 12", unidade - um, quan·160mm. e. , , /

um, quantidade - 6, . dade - um, quan�idade - 2. 93 - TalhadE;lira fria, }e nU O, unidade - u.m quanti- 2. epuas') de 25 x 35 e 3 (t:res) tidade - �.
.

I
.

26 AI' t
'

1 de 58 - Ferro de soldar, elé- 5/S:', unidade - um, quan· dade - 2. de 35 x '50 eentímetros, uni· 192 - Qerrote, de 'pontas,JiI
\

- lca ,e, UnlVeI1Sa " ."

160mm, de 7", unidade
' trico ponta de 7/9:',220 tirade - 2. 129 -,' Corta·friQ duro, n° 'dade 'um, quantidade, de 12",' com ,cabQ'e:3 (três), -.------------""\"'"�------.._;.---------,-

um, quantidad� - 6, VoiLS, 45if(4'tvatts, ,com 1 94 - Punção, marcador, 2, unidade � um, quantida- 5. ( - lâminas,
.

unidade

27 - Alicate, paxa eletre- (uma) ponta e (duas resis· de 3/8", unidade - um, de '- ,2.
.

-. 162 - Granéis, sendo: 5 quantidad:e - 2.

cist�, de ÚiOmm. de 7", I �nj" ,têI{cias sobressalentes, uni· quantidade
r
- 6.

"
130 - Corta frio duro, na \cincO) de 20 x 20 e 2 «lois) 193 _.. Esgaches, de, lO"

dade - um, quantidade '7 6. ctacte:- um, quantidadé :- 2. 95 - Punção, de c<:ntrar,' 4, unidade __; um,_ Quantida· de 20 x 30 e. 3 (três) de 16 '(plaina ràspador), unidade

28 �- Alicate, de bico, eha-' I 59 _ Lima bastarda, de de 3/.8�'; unidade - um, de 2. x 26 centimetros, unidade:- um, quantidade - 3,
to,' de 140ml�, de 6"; unidade 8", redonda (limatão), uni- quantidade � 6. 131 - Maçarico a queróse· um, quantidade �, Úl. ' /194 _:_ Arco: dé pú'a, ,ame.
_ um, quantid9.de _:_ '6, da.de ;- um, quantidade 96 - Martelo, de bola,' ne, capacidade de (um' li· 163 - Aparêlho,' de chan· ricano, com cat'raca, unida-

29 - Alicate; de bico l·e·
'

�2. com 3?O gramas, unidade.!:_ tro, unidade :::._- um quanti· fraI: e corta� entrelinhas, lf.1 de - 'um, quantidade _ 3.'

dondo, unidade/- um, quan· 60 - Lima mursa, de 8", um quantidade - 10. daçle -1. nic'!.àde - um, quàntidad� - 195 - �scà:dadóres, se�
tidade - 10. I'edonda (litnatão), unidade 97' � Martelo, ide bola,' 132 - Jôgó, de chaves fi, 1.

,

.../ do: 1 (um) de 3/8, 1 (um)
/

30 - Alicate, de ponta cur, ,_ um, quantidade '"'- 6. com 500 gramas, urlidade - -Xas, d� 3/8 ar:, unidalie 16.4 - Aparêlho, de encui'· de 1/2 e 1 (um) de 5/8", uni-
.

va, de ,5 ou-8", unidade - 61 - Lima mursa, de lO", wm, quantiçtade - 10.
'

um, quanÚdade - 1. vali entrel'i.nhas e fios, uni· dade _:_ wm, quantidade "'-

um., quantidade - 3, chata, unidade - um" quan- 98 - Martelo, de forjar, 133':_ I;>risma, paralelo, dade - um, qu,antidade -,- 1. ,. 3� ,

31 -'-,Alicate, ... de cor�ar'" tiSlade -6, com 900,0 gramas, unidade com grampo" unidade - um. 165 - Rôlo, para entin·' 196 - Jôgo, de ferro, de

arame, de 10", unidade '62 - J,.ima mursa, de 8", Um, quântidade --'2._ quantidade - 1. tar, cabo de alUmínio, de 20 púa, sendo: de 4 a 25 mm.,

um,' quantidaqe - 3, meia cana, unidade - um, 99':: Martelo, �e' f�rJa'r, 134 - Esquadros 'conlbi- cms, uni�ade ""'- um, quanti." unidade - um, quantidade
32 - Alicate combinado, ":qu�ntidade ---,6, de 1.200,00 gramas, unidade nados, uni.dade - um, quan. ,de _ 2.

.

- 2.�, / ' "
,

.

de 8"", unidade - um, qu�n·. '63 - Lima ffiursa, qe 8", - um, quantidade _:_ 2. tidaâe - '2. 166 Cunha simples, 197 - Jôgo, de' formão,
tidade _' 3. 'quadrada, unidade':"" um, 100 - Martelo, de rebitar, 135 _, ,lô,;o. dA' óculç.s de' com chaves, par.a fixar cóm. reto, (1(4 � 3/8 - 1/2, e 1"),, ' I

33 _:._ Alicat�' ,de PTlólsSij,b,,' q\.�ntidade - 6\ com 2,50,0 gramas, unidadE'; �egurança, umdade � um.. pos\Góes 'univers.ais, unida· unidade - � um, quantidade

Exireilibll
i

é ,RiE�S C' I O' ii ti N '8 E
MATRI�: CRI(JUMA SiNTA CATARINA"

J EtfD'ERECO TELf6�AnCO, CRES(IUMENSE
e . �ncomimdas entr� São Paulo :..San.�� (ata!!Qa e .PorIG' Alegre

,
"

. ",'" . .

seguintes:

4.}
, 213 - Sutas,' de 7", unjda·
de .,- um, q�,lahtidade - '6,

214 ..:_ Metro zig-zag (arti-

p�r.a pintura, n" 5, 8" diâmE;l',
,tro, unidade - wn, quanti·
dade - 2.

� .

21..8 - Jôgo,· de fer�a�en.
t�s; paratorno , de - madeira,
Sendo:- 2 (duas) goivas de

1/2" - �. (duas) goivas de
.

'I
5/16" - � duas) facas de

1'/4:" _ 2 (dtl,us) facas 'de

1/2" :_-' 2 (dois), bedames de_
5/16" e 2 (dois) bedàmes de

'3/16", únidade - um, quan;
, tidade - 2.

.186 - ,Limas, 1/2 dna,
�astarda, para madeira, de
10"" unidade -:" ,uljIl, quanti
dade - 3.

187 - Grosa, .1'/2 cana, pa
ra, mageirá, de 10:' unidade
- um': quantidade - 3,

1'88', � Crampos "C" ou ,de
hastes, abertura de 3" ou 10

crus. unidade - um, quanti·
dade ,_:_ 6. ./

219 -, Esmeril, elétrico, -'!

de."dois discos, de, 8" - 1/3
RP, mgnofásico, de 22Q volts,
Unidad� - um, quantidade.
-1.

'

;,189 _ Grampos, em "C"

�',OU de :Qastés, abertura ,de
220 - Jogo, de brocac,

par!l;máquin� d� furar, �a;
déira, Ue 6 a 12' mm., l!_nida·
de _ um,

quantidade - 2. '

;221 -' Raspadfi:r:a" de aço,

para marc�neir0" unidade -

unidade :__ um, qtlantidade

um,

II � FORMALIDADES
.

.),

"

1 - Os 1l1teressados deve·

rão atender as seguintes fpr '

malidades:
a__:" apresentar declara�

cão de conhecimento e sub�
�issão às normas do Edital

n. 001·28·1-1963, publicádo no

Diário Oficial n. '7.226 de 6

de fevereiro de I!163;'
b) - Os enve,lopes" ��nten

do propostas' e� documentos
deverão g'er entregue.s' no,

Departamento Central de

Compras,' até às 8 horas do

düi', 21 de feve�eir'o, de 1964:
D;lediante recibo, em que
menCIOnará data -e hora, ,do
recebImento, 'assin�do por

i ' "

funcionário do pepartaD;lt(n;.
to Céntral' de Compras.
c -, As propostas serão 'à·

bertas, às, 10 horas Qó
-

dia

21-02-64, e na p�es�ça dos

III -, JULGAMENTO
N o julgamento da concor

rência serão observadas :as

disposições 'do art. 23, do

Regwamento' ,aproyadó �elo
Deçret0 n. SF-25'08-6J./382.

••
'/I .�"

A concorrenCIa ,podera ,set

-anulada, uma vez' que tehl}R ,

sião preterida' formalidade

expressarpente exigida pelas
Leis e a omissão impO:rte
em, prejuizo �os' concorren
tes, ao Estado ou à morali- ,

,

dadé
.
da Concorrência.

OI Departamento Central
de Compras, por sua Comis

são Julgadora, >teserv�·se, o

direito de. anular a Concor
rência, caso' as propost,�s �
presentadas não' correspon
dam aos interesses' do. Esta�
do.

!"IorianÓpólis, em 22 'de

janeiro de 1964

(Rubens Victor d��Silva)
PRESIDENTE.
,,�,

IGAffZi�HO, NÃO!
, Clf:E ZITOj"·

Ac�de{11,ia de ComérCioJ�de\
Santa Catarina

EscaLA TÉCNICA DE,COMiRCIO
_

• J ,

Avenida Rercílio Luz, 47 I

(Reconhecida peío Governo Federal)
INSTRUÇÕES ,PARA 1.964

ADMISSAO AO GINA:SIO COMERCIAL
:Insqrição: até o dia 20, de 'janeirõ.
Início dos lexames: .dia 21 dé janeiro

EXAMES DE SEGUNDA
'

ÉPOCA, ..

Ísenção: até o dia 31 de janeiro impreterlyelmente'
Realização: de 14 a 24 de janeiro

,

.

MA'TRICUl;.À
Aberta até' o dia 29 d\') Ie.y;ereiro., ,

_
Expediente da S!,!crE\taria ,;:_- diar!amente_ �as

1,19;00; aos, sábaãds, das' 15.,00 as,17jOO. -

' ,
.

.

Inicio das aúlas: �. de março.
-

�7,oo às

) ,

•
__ �.Jt,.

•

_
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



umenta a
semente de melhor qualida

Levantanie�to feito em 58 de.
. propriedades agrícolas, que Foram adquiridos 10.000
reeeberam. crédito da BDE .quilos de adubo -e 1.700 qui
em Itupo�.anga, mostra que Ios de semente, que usados
com crédito e a9�istêl1eia j de aoôrdo com a "orientação
técnica o agricultor produz técnica fornecida pela ACA
mais. RESC proporcionaram um

58 agriculLores aplicaram aumento de 300% na colhei
os recursos obtidos do BDE ta do milho que passou' de
na aquisição de adubos e de 15 para 45 sacos por quarta.
__

' •• _+••• _ ••_---.- _ ••• _�--_.__._------_._.

. ".
, .

PROGRAt�A DO 'M'ES
COMUNICAÇÃO

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, tomou as

seguintes resoluções, que vigoraFão para os festejos car
navalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS
BAII;ES ,A SEREM REAl,IZADOS NA NOVA SEDE SOCIAL

Sábado. - 8 - Baile de Abertura
Domingo - 9 - Baile na Sede Social
::;egullda�- 10 - Baile Infantil na Sede Social
Baile Adulto na Sede Social
Terça - 11 - Baile na Séde Social

OS BAILES,COMEÇARÃQ:
Para Adultos das 23,00 horas

.

Para Infantil das l5,(}0 às 19,00 horas
. MESAS - PREÇOS:
Na Séde Social - 4 noites - Cr$ 6.000,00
OBS. 'Cada sócío sõ poderá adquirir uma mesa.
'ROLHA: _: Cr$ 500,00 por noite

. Casal - Cr$ 10.000,00 para todas as noites
Casal - Cr$ - 4.000,OOpara uma noite
Indívídual - Cr$ �.OOO,OO para todas as noites
Individual - Cr$ 3.000,00 por uma noite
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 6.000,00

-

para.

todas as noites;
Estüdantes

_

devidamente credenciados Cr$ 2.000,00 por
Uma noite.

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo ne-.

cessário a carteira e o talão do mês ou (anuidade de 1964)
ou o. convite acompanhado de documento comprovador da
-dentídade.

INTEHCÃMBIO: - Cr$ 3.000,00 por todas as noites
Por uma noite Cr$. 1.000,00
RESERVA:í
1° - As senhas serão. distribuidas às 7,00 horas do dia

.to de fevereiro (sábado), e a venda 'será iniciada às 8,00
� !Íi

�. - O pagamento será feito no ato da aquísíção ...
'. .

3" .::_ Os convites obedecerão às 'exigências estatutárias
.� pOderã�' ser X9Ql,liSÜados a partir do 'dia' �6 tio corrente, e
:se�ó entregues ápós'48 ·'h('11'38: .,.' J> .

'

'.
'4° .: NOS tirAs DE BAILE A SECRETARIÁ FUNCIO

NARA NO HORARIO DE 14,00 AS 17,00 FIORAS, EXCLUSI
VAMENTE PARA VENDA DE CONVITES.

5' - No ato ela aquisição do convite 'o sócio solicitante
deverá:, -,

A - Apresentar a carteira social e
/

o talão do mês.
6° - Os convites só poderão ser fornecidos pela Secre-

. t.aria \
.

7" - O convite não dará díreíto a mesa
\

que será paga
a parte,

8° - li COMPRA'DA MESA TERA QUE SER FEITA PE
LÔ PROPRIO SoeIO OU SEU DEPENDENTE, PODENDO,.

NO ENTANTO 1\ SE,NHA SER ENTREGUE A QUALQUER
1>ÉSSàA) UMA VEZ CREDENCIADA PELO ASSOÇIADO.

9° - Só SERl). PERMITIDO QUATRO CADEIRAS POR
-MESA.
(\ DETERMI,NAÇÕES:

1° -'E rigorosamentelvedada a Elntrada de meqores nos

b�i1es notlupos (de 14 a 18 �nos) -:- só �companhadós, de

,seú� pais. , .

,.

'2" -'No baile infantil :qão st;rá permitido o uso do lan

ça perfume.
3° - A CARTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES OU

(ANUIDADE DE 1964) OI} O CONVITE SERÃO RIGORO-
'$AMENTE EXIGIDOS A ENTRADA.. \

\

4° - Osi'portadores de convites terão que ap_resentar
"doc1lmentos dA identidade.

5� - cartões de frequênci\1 não terão valor para o car-

,nàvál.'"
. . .

,

.

, SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN

ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETA)
Aconselrada pela prática, a Diretoria esclarece os 'se-

.

guintes pontos-relativos a0 Carnaval:' .

1 ° - Não serão atendidos, no decurso dos Bailes, casos
de e!õquecimentos. de carteiras socü�is 'ou de (anuidades). '

2" - Não serão atendidos, no decurso dos bailes, pedi
dos ou aquisição de convites-ingressos.

3° - Nã'o serão atendidos pedidos de ingressos a fotó

grafos.
FloriaI').ópolis, 8 de janeiro de 1964

.

�'.
\'

'-"" ....

,cy'@sz.'
HIRAM DO LIVRAMENTO, Secretário'" Geral .

VISTO \

José Elias. Presidente

Embora este rendimento
não seja excepecional, pode
ria elevar o' valor da produ
ção de milho no estado em

mais 'de 22 bilhões de cru

zeiros se todos os plantado
res usassem a técnica aplí
cada nestas' 58 propriedades.
,

Com o arroz, mandioca
batatinha os resultados h
ram semelhantes, 17 famí
lias melhoraram a própria
alimentação e 14 passaram a

contabilizar suas despesas.
2� famílías passaram a u

sar privada higiênica.

Agricultores, .

que • antes
não acredítavam no valor da
técnica, estão agora imitan
do QS vizinhos . ampliando
mais ainda os resultados al

c._ançados., Embora as' pro
priedades estudadas tenham
sido apenas 58', todos os 2.000
mutuários' que o BDE tem
no niómento mi modalidade
de Crédíto Orientado, acu'
sam 'resultados semelhantes
o que evidencia a utilidade
tio crédito para o desenvol-'
vimento da agricultura e o

acêrto da medida do Gever
no do Estado, que, com o

convênio ACARESC BDE,
pôs à disposição do agrícul
t'Or' crédito fácil com assis- i'

tência técnica.

;

A PECA
, II

ceros, uma vez que assim
sendo o 15 de abIil de �964,
será àinda' mais significati
vo para o nossO povo e a

nossa terra.
'

Pelos ,MunicipiosFamoso lá
fora o carnaval

"

NoticiasFlori'anopoHtano
sempre "dar 'a'

.

Ce'sai-.o oueQ Do Correspondente , �uem escreve estas linhas
'CYZAMA é de César" e desde quenunca. foi estremado folião.

em anos passados assum�uTodavia gosta do Carnaval.
a chefia do "SESI" em Rior Arrojada Iniciativa do Pre-Compreende o' carnaval não ·do SU·.l, o hoje Deputadofeito Fornérolllso pela oportunidade; que
Joa-o Custódio da Luz cor-Iluminacão a mercúrio daoferece para um desabafo ..

,. �. .

respondeu sempre à confi-t I' Alameda Aristiliano Ramosata, mas especialmente pe- \

ança que lhe foi em boa ho-dia 15 de AbnIllo rítmo . dos desfiles das
':1& r ra depositada pelo dr. Re-escalas de samba. Nem mes .

. I "

_. .

Uma notícia gratíssima pa-v nato Ramos da SIlva e pasmo o famoso baile do Muni-
ra os adeptos do progresso "teriormente confirmada pe-cipal do Rio de Janeiro re- .

dda Capital do Alto Vale' do lo nosso distinto amigo rpresenta tanto quan.to os .

..

R
'

.

Itajaí � que os entendímen-. Guilherme enaux.desfiles na via pública,
. a:.. tos mantidos na Capital )do

., Não JÔmos eleitor de ho-
sua musica e ·suas danças.. ,

d
..

t"
.,

.
,

Estado entre o 'Prefeito Vi- je 'Deputa o, eno lVO porque '

De anos Para, cá o carna- �ó:tW.J,t�()ree;?}.:t..e·:'p���s..d!. nos sentimos ainda mais
vm "de- t/J.�nat1'ópbJ.'lS

.

�S\;á' ri- Júlio Zadrosny e llermetlho •êresenimin�ffl3� pata ""re-
canuo conhecido e falado. Largura, DiretQr. Presidente conhecer o seu trabalho.
}!;m São í-auro, Rio, Porto A- e Diretoi Comercial da "CE- que em Florianépolis nas

legre ou Curítíba,
.

citam, LESC"" respectivamente, fo repartições n-ecessárias, o
cum frequência o nosso car I

ram coroados de plêno êxí- Deputado João Custódio da
naval. Tivessemos boas estra to.
das de rodagem e milhares ,,\ .

seriam os turístas que aqui
viriam na época da )folia car

navalesca. EJtraàas e ho
teis, transformariam FIo.
rianópolis num centro de
turismo de primeira ordem.
Porque, quanto ao, demais,
a Iiha possue atrativos' ra
cinantes.
Também o nosso comércit

merece menção • Pela .suas

ipstalações pela afabilidade
dos vendedores,. ou vendedo
ras, pelo sortimento,· em na
da fica o nosso comércio a
dever ao de qualquer gran
de centro.

Entr.e outros estab�leci
mentos de primeira ordem,
mereceu, um destaque espe
cial, os Estabelecimentos A

Modelar, cuja casa cential
(a de modas) teve sempre
uma primasia inconteste na

apresentação' , de "'novidades
no bom atendimento' á fre'
guesia.
Agora mesmo, para este

carnaval,' A Modela!) apre
senta um enorme e' mara

vilhoso sortimento de arti
gos para a folia. Eslaques
;3J;lOrt3 - Conjuntos, blusas
e blusões, camisas e tudo,
tudq \mais para os dias "de
despreocupação e brincadei
ras.

. ,)

de que você precisa I
•

Na qualidade de revendedores auto

rizados, podámos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
'IOC� encontrará - com certeza - a

peça ou o acessório que procuro, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar
ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu lnternoticriol, tere

mos o máximo prazer em atendê-Ic.·

P .'_

Representante I{}I nesta cidade
G. SOCAS

/ COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
FULVIO AnUCCI 721 -

ESTREITO

Um. terço a vista e o rést.

em 12 pre8ta�ell juro (
.

de ...eni. 1%
'

./

de Rio do Sul

deiros, pois que êstes na

MISTIFICADORE� quilidade de desencarnados
De acordo com o princf- !:ausam· piedade, temor, .I

Pio de .que seqIclhante \-. despertam
-

os assisten,tes Pa�o Gouvêa e Rita Govêa - Alfonso A. }VIayer e Eutá-
trai semelhante, não fal- para a, pre\!e e servem tam "

lia A. Mayer participam aos parentes e/ pessoas de suas rela-
tam espíritos mistificadores béni de exemplo para oS (:ões o contr�to de casamento de seus :flilhos, ocorriÇio dia
'para os médiuns, que quei que ainda' éstão encarna- 23-1-64.

,0< "'I!'!�•.

ram mistificar. ,dos, induzindo:-os a terem MARIA DA GRAÇA E J:qAREZ
Aquell",8, porém n.a sua 'cuidado com omodo de pro Florianópolis'qualida;� d.e deSenC&lna- cederem, para não vir,em ! ,

dos, são, doutrinados e com' I a 'ter um' triste despertar',

Luz proGur� dentro de ,suas
possibilidades solucionar to

dos os' problemas que lhe
são encaminhados sem per
guntar da parte interessa

da a qual partido político
pertence. ,

Os próprios -leífores já de
vem ter observado que ra

ramente 'elogiamos a atua

ção de um parlamentar, po
rém no caso de' João Custo

dia' da Luz, que foi moneta
ria:m�nte falando o' candida-
to mais' pobre 'desta região,
cometeríamos falh� irnper- .�

doável: si . deixassem(}s.·.óe 'l'e_'lll; .z.,
conhecer e aplaudir a sua

atuação em favor dos menos

protegidos pela sorte.

Vinha o Chefe do Executi
vo riosule�SEl· trabalhando
conr-arínco para conseguir o
apôío indispensável da'�CE
LESe" ao �entido de dotar
a monumental Alameda A

·ilu-

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

'Ministério da Educação e Cultura
Escola ,Industrial de'flori'an;ópolis

EDITAL

. De ordem do Sr. Diretor, e para conhecíménto dos alu
nos desta Escola, torno público que:

1) Os exames da 2a. época serão realizados de 3 a 8, de
fevereiro próximo, dentro do seguinte horário:

.

, \ .

CURSO GINASIAL.

ristiliano �aníos,. c0111
mínacão fà mercúrio,

, Pa�� o próximo dia 15' de
abril, quando Rio do �ul co
memor,aI:á ·a passagem do
,33° aniversário de' emancipa
ção política e econômica, es
pera o Prefeito Fornerolli

iriaugurar em nossa cidade
tão importantissimo empre
endimento.
As retificações. ,e aiarga

menta intrbduzidas na "A

ristiliano Ramos"
;
aumenta

ram ainda-mais a sua exten

são, e com os· serviços de

calçamento em rítimo ace

lerado, a
-

iluminação à mer

cú.rio virá completar um tra
balho meritório.
Manda a verdade afirma

que nunca..é_demais repetir:
""os homens passam e suas

realizações ficam", pois. o

propósito do bhefe do Exe
cutivo é tão somente bata-

I o tempo transformam-se no, além-túmulo.
·iem verdadeiros trabalhado O médium, no entant,o,
,res da Seara .BEmdita, ao causa revol�a· assistência
passo que O ínédium· que que' observ_a sua mistifica�
!gosta de misti1icar, vive ç.ãp, resultando daí uma

na
.
incerteza 'd� um Gui<t, série de transtornOS nos tra

s:endo êle próprio engana- ba-lhos .. sendo quebrada a

do a .sofrer as 'consequên-. >corr/ente da "corícel).tração.
ci:as � lleu :êrr�. . 0\ Guia de' cabeça de u,m'''Irm.âus médiuns! Se pu médium tem que possuir,

, desseis compr€end�r o qual1 l'uz; procurai portanto. ir-
t� é preciOSO o rl'Jm da m<:) mãos médiuns, ouvi,r a L-

diunidade. procurai� apro- ríentação do' jvos'So' Guia;
véitar a missão. que vo� rvi :raiei um ,escr'upuloso eJa-cohfiada, com mais amor ·me' de consciênci8,; ointzrro
e dedicação.'. sendo tescrll gai vos�a alqla contrita com

pulosos nas Vossas comunl- Deus; procúrai éor,rigir es

ca"ções . te defeito mediúnico.
U�· D�putadó' qu� ,t'����lhi:L ·Qtie,. pr-ÓViei�) po.q.e, ·ter.

.

Natura1!).1,ente, VPsso, 'e,spi
� ,: . . um (mé<Ilum. em dar. f ' , rito ainda'. não léstá 'bem'c,om' eficiência "

-

.

, '

',.

',,' própr�g.. com;urjTcaçã6? Cer-. ,"libQr'tado' das imperferç;'ÍI�S·
: jimai-s bajUlamos q�eÍn,.",tamen�e. nenpl1m.,;, ''que''o agfiIhoam à'matér!a
quer que seja e sempI'e�que·

' , O q�e. acpn��ce.· e tor- vaidade, -Conviênciménto.
precise, tecemos as mais :se- �ar-:��" Inde:�,eJ.avel �� as. ma,nia de :�r.andeza, 'eté.,'
veras críticas contra fatos ,reumoes, caIr no r"dIculo pois só tJ médium desenvol

qUI:) assim, méreça,m. perante as pésso!ts que tem vido se. liberta destas im-

Entretanto, temos sabido
r visão pIara � das manlf!rs- 'perfeições.
taç6e� dos que estão áCos Nos do Espaços neç,essi
turhad�s .com bOns médi- , tamos de boas. ferramentas'
un[:l, que' são fjéi�' intérpre' ,na Terra" que são você�,
tes' q.e manifes,taçpes éspí-' m.�us alllado� irmã_O�8 mé-
ritas.

'

_ diuh'S, par@. podermo:,; �l-e-
Um mistificador var bem alto a DOUTRINA

ic'a.
'

< DOS ESprRITOS!.', '
'... ,/ "

�
..� 1 �_ •

.J
�

1.
'

hvfro . ,.�', .

S��i;i{ $���:"'�;��

lhar sem esmoreCimentos pe
"Ia grandeza dêste rincão sa

grado e abençoado por Deus.

Oxalá tão Salutar melhora
mento :venha

.

a ·se conqreti
zar no prazo acima anuncia
do são os 'nossos votos sin-

Dia & - ;'1b30' _ Português ---= la. série
ltJh;·....',BQnt,u,gu� � �a. �,!�"4k.: séries
Dia 4 -. 7h30 - Ciências - la. série
10b. - Ciências - 2a. 3a. 4a. séries
Dia 5 _ 7h.30 - Matemática - la. .séríe
lOh. - Matemática,,_ '2a. 3a. e 4a. séries
Dia 6 - 7h30 - Geografia _.::_ la. série
1Oh. Geografia -' 2a. 3a. e 4a. séries'
Dia 7 - '1h30-,_ História - la .. e 2a. séries
10h. - Inglês - 3a. e 4a. séries
Dia 8. - 7h30 - Desenho' - la. série
lOh. ......, Desenho _:__ 2a. 3a. e 4a. séries

CURSO PRATICO
Dia 4 - Química .:... 7h30 - la. e 2a. séries
Dia !i _:__ Física :_ 7h3Q - la. e 2a� séries
Dia 6 _ Matemática - 7h30 - la. série
2° As' matrículas pàra o Curso Técnico Industrial (�.

ciclo do Ensino Médio), estarão abertas de 13 a 18 de feve
leiro, no horário das 7h30 às lOh30.

.

.

Florianópolis, 24 de Jânl'liro 'de 1964

GLAUCO ROnRIGUES CORREA, Secretário
Visto: Antônio de Fr�tas Moura, Diretor 1-2

PARTICIPAÇAO,

Curitiba

3-2

Curso liNTONIETA ,DE-BAR'ROS
(Exter;nato fundado em 1922)

Alfabetiza e prepara para os exames de admissão ao Gi-
l,

násio. '

Matrícula: 27 a 31 do correnteJ
Horário: das 8 às 12 horas.

Endere90: Fernando Mac,hado 32 (lado)
31-1-64

,

Para o trailsoorfe de suas 'cargas e' encomendas
, I

-

,

'de Belo Horizonfe, Rio de Janeiro, São Pauto. Curi-
'fiba, PôftO Alegre, Pelotas � Rio Grapde.

EXpreSSB f'lórianôpons:····
MATRJZ � Rua Francisco Tolentino 32

.

I .' \..

Telefones 2534 _. 2535
Florianópolis �

-_--

E agorra maJs um lançamento da sua empresa:
.; /� '.RESENHA:: DO fXP� J10RJANQPOUS "

,

�.!{:l'J::/C,,<
' -

,

.. ,,;,,_-,_-�

,'J :'/ ...
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OR,U E$PECIAIS, ,

GILBERTO NAHAS,
TO PAIVA

lU
M!LTON F. A'VILA -

MARIO .INACIO
MANGONA'

->,

I

rt nt .

po .ante �
,

Panameric- -.
do-se ,est

pomposo
J

que se pc,
ball do sul ,

"

L
11

•

nte e q_aatro horas e es-
,

) a delegação de um dos
!,aís, quiçá da América
n10 se sabe, do Grêmio

�e50 gaúcho, o qual,
� r-tou o Brasil em "im-

, \.

seja o Campeonato
01, no, México, sain-

te .. Dois trouxe-nos o

camreões. Seu time é o
�

a maior fôrça do foot-
,

I\'nd h' I
"

f
c

• �_L a la pouco, en ren-.

\ '

c-. ritos, que detem o bi-
T o "onze" gaúcho deu

�

� Pelé que só jogando o

"nlJ�a:1'uiu derrotá-lo,
L�TO

r '''-':Pio' Pôrto Alegrense,
•

o� 'integrada Dor todos.
A

I
� .. �.' entre êles. Ortu-
" Airton Cno,momento
las astros' dos pampas),
j Lumumba e o arqueiro
ros Estarão deliciando
n ",1 t no "Adolfo Kon-

. ,

n d0. Avaí, numa pro
_' .: R :Jações .Públioas do
Cf •. assim, comemora

ri
""cvêrno Celso Ramos

campeonato o

trabalhe a
J'

seu melhor P

A esq
ao qlJ(:'

r �

os seus

nho, Vi ( o

um dos: e

Marino, C'
Alberto. o"

\

os catcr+t
der" contr

"

\rá o.te.
de mr

Só 11(" .:.

\.
')

,

momento da luta
entre f" • 1

O;:;, o que aconte

�" no estádio da rua

P21.·�otado horas an-
,

'-

\
de cp

Sempr'8 b '

desporto,' a :
.

lidade éc:r

Pro 1867 o novo órgão
cOntrolador do f.ootball
t..uruLa1 ,elaborou um có
d g.o único depois de gran
d '_, debates s,obre impedi-
•• 1.to.

cOngrega (;s :o ;,

,
'

1. rME!RA GRANDE PAR
r DA INTERNACIONAL

,ginarm.os nill
I 'dimen.sões . r'e
�vidam?ntç ':

I i "'Federatio,:
II 1e de Foott' 1

'Iii Jem comu '

fi' ""�ternati�n"le
I' {le são c�loca'1I duas eqmV.4 ('

r onze jogad�r"'\
"devidamente l'

'dos d:sput",n $.

um balão 'e e ('

do sob a orienLtr.
dirigente (ál'b.

.

"

/
Foi d'lsputada em 1870 a

p �melra grande partida in,
t l'n'1_cional do mundo flue
. �';_n u "em Londres. Os e-

:1COs repres.enta1Jiv9s da
T ópr!a Inglaterra e da Ir
", ll,-la. Infelizmente não
t "'les dados mais cOncre-

� sôbl'e a c1eciRã'o da-
{' ,a'r in'portante encontro
f tEl'lolístico:

(

P.PAlUOAO DO ARBITRO, .

,

U1"1 q ano de 1880 marcou éI
f Lré.a do árbitro. juíz, 'lU
.' efere pela primeira vez
a d�eçào de um e nlonko

(',� footbal�� Ain�la naqli.e
" � mé�mo ano f,oi estabele
c'do a regra do escanteli
LOS regulameritos, da no
vel 'mtidi:l,de,

PRIMEI!:AN

ÇÕEl? DO Jl,r"

Segundo a �. L

primeiras ag'.' !

footbalÍ do lL'

raIl1- na In .,
,,,

ram fundr '" " '

� "'SHEF- rI '

LANH', ser: :)

a 62 SUl'íi,.�'
Londres-.

DO PROFISSIO-
"

.

�LISMO \

'.

"'órnente 'em 1863 f€S017e
111 os ingles e3 classifica-

1, 0:11 amador e profissi-o
TI I, dependendo de o atlé

L
- t, '_'Eleber ou nã.o re00111.-

. '-"'3a pecuniária por se LI

cte�smpenho. D� '. para
,;i GU mais pl'.ecismnente a

pos haver sido intr.oduzida
" a regra do penalty ou pas
-' tigo máxil�o, em 1890, p.as

SOU a ser praticado com
,\ a ,s'duidade em Roma e na
3 Grécia, onde' proporcionou

na antiguidade as mais en

carniçadas lutas.'
." r

}

o
'

.CLT): "

. _J

.)
,

,
.

%,
, SOlA MAIS�l'EltA 00 BRASIL

Santos x
Já não' resta. mais dúvi

da que a equipe d� Sant0s!
atuará 'em Criciúma no dia

I
18 de flevlereiro próximo'
dando combate ao / esqua-

,

<48 ANOS DE LABUTA' CONStANfE EM

PROL DE SANTA CAiARINA NO

i _

SETOR DOS ESPORTES /

(---�----------�----�----------------------------�

E j
��������==�--�----�

Eliminatórias:, rr!paralwus bem, animados
título máximo do remo na excejer nos festeJjos ear- delegação: O primeiro deve sem, enquanto que o C
cíorral .navalescos- pois os.' treina I" rá vencer os páreos dê oi- choeira é o' favorito ru
Já fõrarm marcadas as mentos estão sendo diá)'ios ;

to. sk_iff, 2 com 2 \doutle provas ele 2 e 4 sem. p
datas das eliminatórias: 16 segundo' Pudemos consta- podendo;, também levar ,êl'e vencidas na último, c
17 e 18 de fevereh'o, o que tar. amelhor no 2 sem e qúatro 'tame estadual
rímperta em dizer que os ,:Me.rtinelli, Aldo Luz" Ca com. O Aldo . Luz contra O Rlachuelo irá .a bai
remadores Inão poderão <;8 choeíra dêverão formar a vencer no 4 com e no 4 �,;uJ paàá a disp'uta ele tr

Qtropol O EmlJate do

animado Os treinamentos

das guamíçõe» Qué: no pró
xümc m,s estarão lutando
por um lugar na aelega
ção _

da FAse que mais u

ma vez irá a Lagoa Rodri

go de Freitas para tentar o

drão tricampeão cata.rinen
se do M trcnol- em paga
'menta do atestado libera
tório do atacante Nilzo.

terra do Carvão. revelam
que' os preparativos da Vin prosseguem, sendo que a

da do bicampeão' mundial

Informes chegad0s A nová diretoria da A.A.
�ARRIGA VERDE

Acabámos \ de receberSantos, tricamneão da T :ça Brasil
Voltou a equipe do San

tos' 8, suplantar o conjun
to do Bahia campeão ela
"Boa, Serra", desta feita no

reduto do clube dirigido por
Geninho. Dois, tentes a ze
1'0 foi o re::;ultaclo da rerre

ga- ambos conquistados ue

10 fenomenal Pelé. em' cada'

fase. Com tal resultado "3

grou- e o Santos trícam

psâo' da Taça Brastl que

€,quivale ao otLtulo 'brasüeí
1") ínterclubes de futeboL
A renda ultrapassou '1.

casa dos' v'nte m'Ihões r]e
cruzeiros, consid�rada recor '

de na Ba.h la.
'

\ ,

civcular da Associação A

tléta Barriga Verde. ccm u

nícanrlo que, em 'sessão,
do Cónselho Deliberativo
foi eleita a diretoria e C,)

missão Fi,scal do clube ��.(\
ra o período 64/66 e que,
estão assim const.ituidos.:

-'--'

Presidente:: '"

/ .' CeI,
Maurício Spalding ele SoU,
za

.1

Vice-Pre'sidente Executivo:'
1

' " , " Bráulio dos Santos
- Vice-Presidentes _ Arlrmms-.

\,

o dr. Celso Ramos FI

lho. Imaioràl do Clube Náu

t\ICO R;a\c.hüello, prossegue
trabalhado aux:Iíado 11j1'

um grupo de va:'>L'e.'i do �ll1,�
be ela R:ta Maria, afim d:�
soerguer a agremiação que
no passadÇl reprêsentav:1.
uma vel'dadeira potência

,d-os �atores preponderantes
para moldar l,l'fi pov'Ó. pa3
'soú a ser' pr,aticado por to

dos os povos civilizados do

�lUndo, .onde tem formado
elos de lig.ações e criado no

vas gerações.
INTRODtJÇAO DO iO

OTBALL NO BRA.SIL
,

\ Eni f!ndo século-- passado
o football foi implantado
no Brasil por Charles MuI
l�r e �s governe:>, logo de

imediato. trataram de -es

ti'illular a vida esportiva
sadia, ao ar livre.

. .

r

Com a fUndação de fede
rações. praças e ligas es

por�ivas passou .a ser pra
ticado c.om assiduidade em

várias cidades do, l'Úolral .

brasileira, onde o interê�-'
se, cada vez maior do pú ..

blico pelo' mesmo Fez com

que se projetasse ,alcançai
dr>is títulos mundiais,
'-.

INICIC) GRANDESDAS
'JORNADAS

I Iniciainys
I
a tr.agetória

em dir·eçao às 'duas grande:;
epopéias em 1930 q:uando
pela primeira vez foi d;�
putado·o campeonato mun

dial de football e .o Uru-
•

-

í
.'

gual' conseguiR lam:ear-se.
Quatro anos depois a Itá
lia levantou com brilhan-
'tism0 a Copa do Mun(lo (I'"
1964, bisando o fo' to, � l�J

1938

esportiva, ,Agora,.6 clube
vem ue ariquirir mais ·.qua
tio barco:;, sendo dois '4

ccnn" 1 "'2 (': rt "", e UITla L. I(_!

a �,L:.i. �,�,- fOI '.J G_lle, 1..elT-
I V'pclam ao lp,ranga. de
Blumenau ainda em perfei
tç Estado de con"ervação,

tl'ativos:
1) _. Do 'setor de Rela-

{

A DRAMA DE 1950

Na qu�ta Copa o MUll
do disputada nO Brasil vive
mos um dos maiores dra-
"mas de nosso football,
quando apenas o ,empate
ba'staria para a conquista
do títUlo; o campeão foi o

Uruguai e nós perdemo.s a

grande chance .de conqu;s
tar o pr'meiro grande títu
lo' para o football naci.onal
,Em 1964 fomos a Sui.ça

e voltamos à perder desta
feita para ,os I-\úngaros 'qu�
acabar.am deixando à 'JU
LES RIMET"" em poder
do "'Scratch1' aie'mão,

va .

SECRETARIA:

10. Secretário
chmídt.
20. Secretário
másio Moreira,'

Moacyr s- '

Ilton Da-

TESOURARIA

\

Eurico !L10, Tesoureiro

de_, Oliveira,
20, Tesoureíro : Manoel
Pedro Lopes ela Silva.

COMISSAO FISCAL

EFETIVOS
Banito Nappi
Alfrerlo Machad0
Zigoma1' Fel'nandes.

SUPLENTES \ o

Alfredo Richter

Hartwig Beck
Ten. CeL Ayrton João Sou
za.

4

'Falfanha <.las mais sen

sacionaL" conquistou do,mln
go '0 Guanabara que leva,l
tau o título carioca de natfl:
ção d e1964. acabando com

o reinado de 23 anos 'lO

t'lumin�ns€',
x x x

"

SAO PAULO, 29 (VP)
O técnico aristides '''Kic1''
Jofl'e pai de Eder J(Jfre. e

preparador do pugilista U

ripes dOG Santos, campeão
sul-americancs dos. pesos pe
nas, afirmou ontem que
seu pupilo não coiocará seu

título em jôgo EUm coi11-
bate com o arg'entino Os
car "'CachinH" Diaz, por me
nos de 5_ mil dólares; Ou
seja'. 7 milhões de crulleiro,;
O' esclarecimento do co
nh�cido técnico foi fe.it?_a
pr.oPQsito do aviso enviado

.

há tempos. pela Cnft!den,
ção Latino-Am.ericano dt

-, Boxe WLAB). ao boxeador
.

Quatro anos, depois f0- brasileiro, para que de-
'Dí'os a Santiflgo do Chile" fendesse a cora. Segundo
onde após no:.;<;;a seleção ,'''Kid'''' JOfre tanto êle �o
haver sido ba'Jtl'lnte crit·j- mo o '''manager'' Katznel

c,da,' !3onclui por bisar o .son. não desej am que 5e 1'e

feIto anJ:er,iõr, confirmando \.
pita. o que aconteceu com

a l'I''''''m pia do f.ootball o ex-campeão dos pesos le
nacional e aumentando () ves Sebastião Nascimento
grande cOnceitô Que já des qlle pendeu o título para Ni
fl'utr '':\ no exterior. coli:tJ,o Lo'cche e teve a bôl

A PRIMeIRA
[OONQlJ!ISTA

GRANDE

Finalmel1'e, em 1958, �
Brasil COnquistou a Copa
do Mund::J pela primeir.a
vez e como 'era natural, .

foi grande a euforia e a
I
f -

moção de milhõ�s de brá
siieiros\� espalhadas por ;,ô
das as partes do mundo.
O BICAMPEONATO

sa 1�eduzida pela dedução
de. impostos e taxas. Assim
querem ·cercar-3e de tôda::;
as prec-auções e sobretudo
:garantil: uma bôlsa coÍn-

pensadora ao pugilista bra

sileiro, Ulma \vez que. pÚl'
causa deinsuflciência do
l;llercado brasileiro. (J com

ba�e dificllm�nte deixará
de ser organizado na Argen
tina,

x x x

INNSBRlJ!CK, 29 (UPIl
_ O presidente do COI.

'Avel'y Brundage, ao inau
gurar o LXI C',mgresso in

ticas aos países que servem

tel'mtCional iêz severa;,,; crí,
se do esporte com .fins par

tidá rios e, aom' 'me's,mo tem·

po, aos dirigentes que ofe

-recem bõlsas de. estudo u

'l1icamente na base da. qua
1id�des físicas 'de um in

divíduo. tornando C's atletás
ele Estado, de universida
des. ou de uma �ociedade
cGmercial, em sêres hip'lT
tr'ofiad<Js, DeJeg-aclos ele 11

países estiveram j)re',;entf�i!
�av,endo a posse da. ,brasi
leiro João Havelange, e(ei
to na reuniã0 anterior,

x x x

As seleções dó Brasil e

Argentina dev,erão decidir
)depch; de amanhã, em Bue
nos Aires, o' título sulame
rical10 de Acessso� Ambr)s
os países estão invictos, \

sendo que os brasileiros
ç1o,mingo leváram .a melhor
sôbre os uruguaios por 4 x

1. Antes haviam, triunfa-
"Do sôbT.e peruano,s e para-

/:guaios,

COMPRO � (HACA'RA
Em local de recurso, podendO ser � cidade ou perto, com
estrada facil de acesso, terreno não acidentado, devendo
ter casa confort�vel, a�ua cor.rente, Negócio rápido, para
farpília que se tra�fere.

'

OFERTAS URGENTE PELO CORREIO
VISITADAS

S,.
0_,

_:'_I' Iecuo.
Venda de ingressoa para

o encontro do sécuio em

Santa Catarina já deve [,0:1'

atingido a casa dos 1l0is mi

lhões num : atestado elo

quente do ínterêsse e entu

siasmo que
\
a pcléj a 'des- _

perta.
O Saritcs. contorme ,« ��

côrdo. deverá apresentar
todos os seus valores, tnciu
sivE o fenomenal Pelé q'._le
mdíseutivelmente- ainda é

\0 rei da pelota.

páreos, quais sejam: 4 co

e sem e skiff, neste co

correndo comi Alfredo LiÍ
. Quadros Fill10 que tentai'

.mabilta11-::Je 'dI) fjracass'<J
ele novembro-v
NJs provas de b, o alv

'celeste formará corrr Ha
milton Cordeiro. Karl Hein
Jeworowski Reinaldo' Hes
ler Q Ivan 'Vila in. Os qual,

\

poderão surpreen-ler dad
o empenho
se lançando

SABOROSO'�
SÓ CAFE ZITO

O POnteiro tel11 atuado
no estátko dr. Adolfo IKo:'1

Os jogadores Quatorze, der pelas côres da Fiam-

centro ), avante e Rubens,' brf'1'ia Koerkh, apre�ent.m
ponteil1o ·€�qne.r�o" ,,álti�.$ ",<To sen'J.pre, atuí:tÇQeB que ,"

, • M

d n.. 'ml' E' c"e''�e"colj'an1" ''', 't<U,' fíu't'Ilto,\ aqUlB1çO€i> ;o U're o ':l- i U • ç'.' "i

portivo OlímpiCO
.

estrea- ri:-;onho,,'
ram na tarde de. ontem COn

tra o Figueirense Futebol
Clube.

ESTREARAM

DUAS BAiXAS

09 av�ntes Vadinho e

Bentinho pertencentes aO

Av1aí Futeb-Ol Clube. dei
xaram o gramado contpn
didos na tarde ontem.

Vadinh';-, co.ntundiu-.se
is.oladament8' quando chu
tou a pelota de mal j.ei
to enquanto que Bentinh\l
foi atingido pelo' marcádor
americano Wa\de'l11ar,
GOLEADA DO PAULA R,\

MOS

)
,

"..

A equipe de futebol de
salão do Paula .Ramos. ,�

pós lôngo período de ina1i
vidade voltou a jogar na ói

te de sábado, no -estádio r

Charles Edgard Moritz. en
frentando na. oportunidad';
ao selecionado dO SESC"
Na primeira falie o _PauIs

Ramos . pérdia por 3 x J.,
·contudo. a maior categoria
e expeóriência dos atleta.;

paulaínos, mudaram desf:,
vorável num placal' que
bem espelhou as suas mai

qees qualidades,
9 x 5· foi a cOntagem li

nal entre Paula: Ramos e

� Seleção do SESC-SENAC

,
,\

PROMESSA DO PAULA'R!\
MOS ,NO GUÃRANY?,

o jogador A!gemiro; pr,>
meSsi1 do Pàula Ramos pa .

ra' a temporada de 1964·
foi convidado pela direç"',() ,

téCnica do Gual'any de I

toupava Norte para se sub
'I

'

meter SI. um período de ex

periências no atual campe
ão blumen,mense de fute
b'ol. '

PAULA RAMOS CONQUI�
TA EXTREMA ESQUER
DA

Ifl'
A diretoria do Paula

.

mail que anda a. cata de,io
V'.ens .v.al'ores para .armar

seu' c:onjun�o p�ra a tem
porada de Ô96,k vem r'('

�. 1 .� .

cop�egulltp�"

DIRETORIA DO OLIM-
....

ções � COIllUnic.ações", E,I

gar Lopes da Silva,
�n- - � S�t9-!' d�' F·inc�n,t;3.s e

,Patrimônôio" Gentil Rei
naldo Cor<1i,oI1
3) _ Do 'Sentir d� Rccre
acões iSociah;''', Joel Dias

'Figueira,
4) _ Do "'Setor de Jogos,
e Desp.'JTtoR'''. A,ri João SU
�-------------------------------------------

"PICO PROTESTA

.,

A diretod_íl de!
- Grêmiv

Esportiv'o Olímpico vem'
de dar entrada na Liga B:a
menaUellse de Futebol 'Ie

um proteRto contra b Pal

meircy,-;. tentando com iS!"-D

aníllaT' '.) pl'élio em que peI"

deu para o pal�1ras\ 'pm'
4 x 1 e eonseqUep.temente
o título máxiin.o elo' çar:n� ,

peonato regiomll.
Alegam 0--; grená� de que,'

ó atacante Bezerra nã{) .ti
nha condições de jõgo.

DICO NO FERROVIAmO

ARBITRO FOI 'CONVERS '\.

DO""
Além do p;otesto do Grê

nüo contra o Palmeiras, a

legando 'il'regularidude na

situação do (tvant.e Bezerra
téU11bém vem sendo divul
gado caim insistencia nos,
cÍTcu!os c:-;o'ortivo,:: de Blu

ill1enau de Que o árbitro Ru
"conversado'" por cliretores
do {iuarany, ho"as ante.s

da partida

, '

O l11�a médio PicQ. per

tencente ao ,elÊmco do Mal'
cílio Dia:;, que se encontra
va treinando no 'Ferroviário
de Tubarão, déverá mesmo

ficar nO clube tubaronense
.0 jogador agradou, d-�

vendo agora ser aC2I'ta.,1)
as pases e1\ tre clube e .:0
gadN· para a '()SSiRatura
de ç()l1tratn.
,/

ODILON PODERA
XAR ,O LIDER

DEI-

Ra

O jogador paranaenS'e
Odilon €stá com seu -contra
ito terminado' não tenQo ha
vida ainda um acôrdo en

•
tre clube e jogador para a

assinatura de um nôv.o co�l
_ trato, '

,I

Odilon, poderá assim dei
:iar o M<trcílio Dia;:; e An
�gresSar í10 Guúany ci{ie,
:v'em' desejando o jog'ador

, .:1'láJ:a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Pauta dos Trabálhos
.

d,e 21 e 23 (
o Tribunal de Contas, na

reunião realizada a 21 do

corrente,
.

julgou 46 proces

sos em pauta, sendo. de des

tacar-se as decisões mencio

nadas;

Estudantes
.1

Aluga-se, com banheiro

conjulgado- Tratar rua (Du
arte Schutel, 33,. diariamen

te das 9 às 11 horas.
,

� v.

Nada' de

REBITES
Exija em :;:2u cana

Lona de freios COLADAS
� 60%' mais no aproveita-
.mentc das Lonas., '

��' .,.'}1

'CA�A 0-0-S' FR··· F'll0-:'�.; -. , � :<'J, ...�
" I

- --- -.,

Ul,
Rua ISantos Saraiva, 153

,
ESTREITO

- Proc. n. 5227-63 - Rela
tor Ministro' Ylmar Corrêa
- Procurador Wilson Abra

ham - Qrigem: Secretaria
do interior e Justiça - As

sunto: Aposentadoria de
Gervasio Mal)ciano de Souza.
Decisão: Registrado.

- pr;oc. n. 4478-63:'- Rela
tor Ministro Waldir Busch
- Procurador-, Wilson Abra
ham - Origem: Secretaria
da Fazend!, Tesouro do Es-

.

tado - Assunto:
/

Adicional
de Valmor Pereira e outros
� Decisão: O 'I'rjbunal .de
cídíu

'

baixar em diligência
ao DORSP, o processo de

'Wanda Vaz Viegas, para sa-
.' "

nar as falhas apontadas e

ordenar o registro dos de
mais.

- Proc, 4911-63 - Relator
Ministro Waldir Busch
- Procurador Wilson Abra

ham _:__ Origem: Secretaria

do Interior e Justiça - As

sunto: Aposentadoria de 'Jo

sé -Kons - Decisão: Regis-
trado. ' �.
: - Proc, n. 4;771-63 - Rela

tor Ministro Milton Leite da

Costa - Procurador Wilson
Abraham. Origem: Secreta-

Rofary esteve reunida
A Comissão organizadora

da Va Conferência presidida
pelo jornalista Acy Cabral

Teive do Distrito 465, esteve
.reunída ontem, nos salões
do Clube 6 de Janeiro, tra

tàndo do programa do. im

portante acontecimento ro

tário.
Estiveram presentes o Dr.

Arnoldo /Suarez Cuneo, Co

ordenador da Conferência,
Sr. Egidio Amorim Presiden

te da Comissão E,xecutiva,
Sra. Alaide Amorim Presi-

dente da "Casa da Amízade"
do Estreito' e os rotarianos

Nabor Schlichting, Norival

do de Freitas, Odilon Viei

ra, Lauro Maia, Darcy Xa

vier Fortunato, Wilmar Bec
,

ker e Herval Melim,

Fioou assentado' que o ini

cio das Inscrições para a

Va. Conferência' verificar-se
á dia' 16, quinta feira, as B

horas, sendo que a primei
ra reunião plenária dar-se-á

no dia 17, sexta feirâ,'às 8,30
horas.

Compras
P(�Jlka

Departamento Central de
Edital de Concorrência

\

N°. 64/05
O Departamento Central dia 26 de fevereiro de 1964,

de Compras, torna públi- mediante recibo, em que

co que fará realizar, no dia' mencionará data e hora do

26, 2 64, às 10 horas, na sua recebi!Jlento, assinado por

séde, à Praça Laura Muller,' funcionário do Departamen
n° 2, CONCORRÊNCIA PÚ- to Central de Compras.

BLICA" nàs condições se-· c - As propostas serão a

guintes: �

bertas, às 15 horas do dia

26/2/64, e na presença do,'

proponentes ou seus repre

sentantes legais.
I - OBJETO DA CONCOR
RÊNCIA

VENDA
1 - Camioneta� marca Inlier

-

nacional, ano 1954, motor n.

5020274367-A côr vérde escu

ro, em' mau estado de con

servação, pelo preço base

de Cr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiJ;'os). Unidade
um, Quantidade -- l.

OBS .. O veiculo ,pode ser

examinado no Educandário
Nossa Senhora de F::itima,
em Maravilha, nêste Estado.

II - FORMALIDADES
1 - Os interessados dev�

rão atender as seguintes for
mítlidades:
a - apresentar declara

ção de conhecimento e sub

)missão às normas do Edital
n. OUl-28-1-1963, publicado no

Diário Oficial n .. 7:226 de 6

de fevereÍró de 1963;

,�"{J - Os envelopes, conterg
�o P:ropostas é documentos,
deverão ser

. '�l1irt�m�
.

CQ

No julgamento da concor

rência serão observadas as

disposições dQ art. 23, do

Regulamento aprovado pelo
Decreto n. SF-25-08-61/3B2.
-A concorrência poderá ser

anulada, uma vez que tenha

sido preterida formalidade

ex,pressamente éxigi<ia pelas
Leis e a omissão irp.po.rte (jm

'prejuizo aos concorrentes,
ao Estado ou à 'moralidade

da Concurrência.
O Departamento Central

de Compras, _por sua Oomis

são Julgadora, reserva-se $)
direito· de &lUlar a Concor

rência, caso as propostas a

present'adàs não correspon

dam aos interesses do Esta

do.
,23 de

.

-

as sessões

_., .

ria do Interior e Justiça. As-
sunto: Aposentadoria de

Ney Franco e Otávio Cordo
va Ramos. Decisão: .Regístra
.do.
� Proc. n. 4986-63.,Relator:

Ministro Carlos- Bastos Go

mes, Procurador Wilson a-

braham. Origem: SF. - Tesou

ro do Estado. Assuntos: Gra
tificação de adíeíonal de Joa

quim Coelho dos Santos e

outros: Decisão: O Trib nal
decidiu desentranhar o proc.
referente a Zuíeíde Soares,
para que baixe em dírígêncía
ao DORSP e ordenar o regís
tro e o relacionamento dos
demais.

- Proc. n: 1965-63. Relator:
Ministro Carlos Bastas Go

mes. Pr�'. Wilson Aoraham.

Origem. Secretaria da Saú

de e Assistência. Social. As

sunto: f"econsideração de

Glosa de Gotwalds (Irmã).
nec"�3D: O 'I'ríounal dec.díu
dar provimento ao pedido
de reconsideração e em ue

corr?nc.a, cancelar a glosa
anteriormente aplicada. )
r - "["roe. ri. 495,1-63. Helator;
Ministro Milton Leite da Cos

ta. i-roo. Vvilso� Abraham.
(

Origem: S. F.' - Tesouro do,
Estado. Assunto: :Adicional

de Enio Calrado Flôres e ou

tros. Decísão: Registrados,
- Proc. n. 4897-63. Relator:

Ministro Raul Schaeler. Prbc

Wilson Abraham Origem:
Secretaria da Educaçao e

Cultura: Assunto: Aposenta
doria de Manoel Sitva, De
cisão: Registrado.

- Proc. n. 451-63 (Adianta

mento) Relator. Ministro Vi

cente Schneider. Origem:
SSAS. - Departamento de ,

Saúde Pública. Importância
crs 100.000,00. Verba: 1-6-12.

Empenho n. 46. Credor: Dr.

Césàr Pereira, Ch,efe ,cio Pôs

to de Saúde. de Lebon Re

gis. Decisão: O Tribunal de

cidiu não tomar .connecím n

to, por ser ex.;el{'poràr.teo,
te .. (�O em v: cl- o

do exer�ício de 1%3.

I

Reunião do dia 23 du Cor-
\

rente

O Tribunal de Contas, reu

nido em sessão de 2� do

corrente sob a Presidência

do Ministro Ylmar Corrêa,
-

julgou 21 processos que se

achavam em pauta, desta

cando-se as decisões seguin
" tes:

Proc. n. 591;3'63 Relator:

:�in. Raul Schaeffer. Proc.

Wilson AbraÍlEl11.. __ 6em ·S.

F. Tesouro do l!;::;Ladb. As

sunto. Adicional de :Albertina
l •

(xonçalves e Outros.
DeCisão: O Tribunal decidiu
desentranhar o processos re

ferentes a CorÜla Jeremias

dos Santos para que baixe
/

�m diligência ao DORSP e

. ordenar o registro das con

cessões e do relacionamento
dos demais.
Proc. n .. 113-64. Relator:

Min. Waldir Busch. Proc.

WIlson Abraham. Origem:
Secretaria 'da Fazenda. Ás
SUl�·.,Q: 4 prooessos de dívi
das de exercícios findos, de

Ati Fardec Bosco de M.ello
e Outros. Decisão.: O Tribu

nal) julgou legais as dividas,
ordenandQ o seu relaciona

J;Ilento.
Proc. n. 1666-63. Relator:

Min. Vicente,Schneidér. proç
Aqelardo Rup. 'Origem: Se!·
cretaria da Viação e Obras

Públicas. 'AssUl'lto.: Reconsi

deração de Multa de Luiz

ProcóJ;lio Gomes. Decisão: O

Tribunal por maioria, resol

veu conhecer tíe recurso, pa
ra negar-lhe provimento por
falta de amparo legal.

/

Pro. n. 1·64 (Verbas Auto

máticas). Relator: Ministro

Cláudio Barbosa Lima. Ori

gem: Secretaria da Educa

ção e Cultura. Importância
Cr$ 125.000.08. Verba 1-1-01.

Empenho 15. Credor. Folha

de pagto. n. 10 Decisão. Re

gistrado.
Proc. n. 993-63. Relator Min

Vicente Schneider. Proc. Wil

son Abraham, Origem: Se

cretaria dà Educação' e Cul

tura. Assunto: Aposentado
r.a de António da Rosa. De-

6.3 o: Registrado.
Proc. n. 65·64'. 'Relator: Min

Cláudio Barbosa Lima. Proc,

Wilson Abraham. Origem:
Secretaria Sem Pasta. As

sunto: Têrmo de Contrato

de Locação. de Serviços de

Alcíoneu LU-cas' de Barcelos.

D"c,:si:to: Foegistrado.
Froc. n. 592i·63. Relator:

J. 't.:1. Milton ·:Leite da Gosta.
P. :JC. Wilson Abrahan"l. Ori

ge. 11 S. F. - Tesouro dq Es

tado. Assunto: Adicional de

Alcides Fernandes Braga. O

'I'ríbunal
/

decidiu ordenar o

registro do adicional e o re

lacionamento das quantias
relativas a exercícios findos.
Proc. n. 2978-63. Relator:

Min. Cláudio Barbosa Lima

proc'. Wilson Abraham. Ori

gem Secrejania da Educação
é Cultura. Assunt� Aposen
tadoria de Dalila Dal Piva

Santa Catarina. Decisão: Re-

gístrado,
Proc.

l

n.4941-63 Relator:
Min. Milton Leite da Costa.

l' oc. Wilson Abraham. Ori

gem: S. FJ- Tesouro do Es

tado. Assunto: Adicional de

Paulo Henrique Blasi e Ou

tros. Decisão: O Tribunal

julgou legai.s'as dívidas or

denando o seu relacionamen

to.

Proc. n. 438>7-p't Relator:

11,,111. ,':-=:'�ti � Ba_ ..... nsa Ljr.- ...a.

Proc. W;!:;,:'} Ab:l�ham. Orí

gem: Secretaria da Agricul
tum. ASBllnto: Aposentàdoria

.

de João FeTnandes pexeira
Júnior. Decisão: Registrado.

Vende-.se mra... casa, com

tS!l'_;IlO em Santo Antô1íl<'
de L' sboa, estradá geral.
Tratar com sr. Júl:o Jorgi
no Alve·s na m�sma

31-1-64

�\-�-'- �
,

I/BOMBIS
.

HIDRÁULICAS
o m6ximo de eficiência'

DANCOR S.A. Indústria Mecânica
c•. P".lal 5090 - ."d. 'eleg. DANCOR - RIO

Re,oresentante em Blumenau:
Ladislau Kuskhoswki

Rua 15 de Novembro n." 592
1. ',n'tJc,r_ Caixa Postal. 407 - S. C.

,

d-r::,,"' .... 1;"' n
t:# •• ",_l. ..J

('...om alta rotacão e ins,
tn;mental. Estuda-se troca

por automóvel. Tratar à
rua Bocajúva, 128 - Nica
pita L

De parabcns a em� �."'sa de. ônib�is
RJBE!PO�El�5E

I

/

- -l".-- V
r-;'�

/

/ I
I

/ I

t'leSf2nttos

clichês
- rotólogos

A IMPRESSORA 1.400[1..0 poSS,u i todos es recurscs \
e \1 rH't�$sório u')1!'iéncia para Cj{Irolliir li m ra o

m
'

''''0 em �ullq\ler !Hlrll;ço do ramo.

Tr .:bo I ilo i _

-

neo e perferfo, em que V. pode contier,

!>Qpelor;'Q

_,""

!MPRESSORA MODÊLO
DE

OfU

F

LOO S. I,j T e elA.

D::::&oono N� 33-A ,

f ._ -:i'-'nORIANóPOLfS

Rigor nós Exames
Médicos

corresponde pereentualmen
�te a 77,0% consumidos pelos
benB,r�iGs e !6,l>�o pela As·

sisüol.::lcla !viédica.

PROGRAt�ACAO ..

O CLUBE CUL�URAL E RECRE;nVO LIMOENSE,
estabeleceu a se",,,ú'J.te programação para o carnaval de

brftgo, trafegam agora pon-
Grande 'número de bene- tuafmente de 15 eirr l'5'';:�

ficiados tem procurado a nutos e �té de 10 em' 10,.:'�
reportagem, 'afim de referir- gundq palavras dos o'6sé�
se elogio'samente ao acêrto vadores: melhorou cons.ide
da direção da Emprêsa de ô- ravelmente o trato dispen
nibus Ribeironense, quando sado aos seus passageiros; e

nomeou nôvo fiscal para finalmente, uma série de pe
suas linhas de coletivos. Do guenos deialhés, aue fazia
tado de alto senso de res- Ô suplício de todas quantos I

ponsabilidade e uma vonta- necessitam daquele 'meio de

de real de t.rabalho, o moço transporte, no' . -momento,
vem imprimindo nova orien não m'ais existe. Nada mais
t à, . e servi o de 't sto, portanto, do que en

transporte da passageiros. , dereça�h1� 11, E�'}q.t:ê,c;a, de

Qs coletiyos qlfe serví!'nJ O�ibUS." �1l-ml'pn.s�nS.El . 13'
apg. arnb�ldl3s, <i� Oóq��r9.si .'. lQ�.Q..

f

:�t�w.a.�i�,��á.ílf;ltj�
..

j���ó:Yt\'!t 'd�?1�j?;���"�\��i::

Alegandu u6 aumento' ex
CEissivo das. despesas, o IA:t-C

enviou· circulares a tCJdos os

seus médicos, determinando r
_ i' _ ,''':. { .

ngor, amda malOf, na ava,.-

liação dos' incap.acitad0s,
be,.". como a revisão de be-.

nefícios, para anuh '.

etSLeJam sendo. mantidos in

justamente. Assinala, ainda,
a circular que "é necessário

que as manifestações de .en

fermidades sejam incapaci
tantes; isto é, que por seu

grau de. apre)sentação e du

ração, justifiquem o esqua
dramento da causa de inca

pacidade". As circulares-. a·
grup_am as enfermidadJs a

serem revistas,' que· são dos

tipos 1° é..:. cnfermi;:;!ade3 qile:;
não trazem g:r<>"�\ I

ma� de prognÓJticps,

�

Novc� Pl'cS�del1ic3'idos
:L!JIJPs

° novo presidente: . do

19;)4:
Dia 8 - Sáoado - Baile de Carnaval com início às

23 noras;

Dl&b-'--Domin$:o - Domingueira infantil com início às

15 horas;
Dia 9

"

Domingo - Baile de Carnaval com inicio às

23 11oms;'
•

-Dia lO - Segunda Feira - Baile de. Carnaval, com iní

ciô-às 23 horas. \

Alé dessa _programa.ção, foram tomaras· as seguintes
delibeniçôes:

,

Veneta de Mesas: à venda de mesas será realizada na

própria sede do clube a partir do dia primeiro de feverei-

1'0 (sábado) às 16 �oras.

Pre�s: Cr$ 4.000,00 pflra as três noit�s e cr$ 1.500,00 por
noite.

Convites, especiais: - A diretoria a fim de atender os

!:oras!:eiros e pesoas que dé;ejarem púticipar dos bailes e

não pprtençam ao quaCl.rq 'social, resol.veu instituir convites

8s;peoiais ao prêço unitário de Cr$ 1.500,00, por noite. Os

interessados deverão ser recomendados por associado ca·

bendo ajuda à, dir�toria o pronunciamento linal sêbre a ex

pedição de convites.

NOTA - O assO{:iado de.verá !lpresentar a carteira so

cial acompaILhada do talão do mês de fevereiro.

Saco dos Limões; 21-1-64
\ A DTRETORIA

IA:: 0,9-,0 J'. CC:'�ld') Cam

pç;s "b C:•• ieira, j or�lalista

Pr'Ofi2Si::m.,,�s de São Paülo.

-Tomou' l�v.�,,_e no dia 2 de

janeiro. Representa no Con

'selho Administrativo a clas-

se profissional.
° Sr. Nei Gherardt. gaú

cho, foi eleito pàra o IAPI.

CZeSte!.o 11e Souza, para o

r: :-;c:-:s?, José Souza
.

Pi

L" .:' �'"sl 1'8.::-a o DNPS, e

, ":, ,) 5:'U'. Flávio Mar

c'-10 ..

Sociais

de ESCQlA Sl ;�'�v"
p �

� P���A,
--,

As Irmãs IFranciscanas da RXl V; �,.. r Konder comuni-

cam aos srs. pais que a matricu:a f-: 'a os ânos: segundo,
terceiro e quarto serão nos dias: 3: 4. e 5 de fevereiro e pa

ra o primeiro ano dias: 6 e 7.

maiore:::; rIscos irn2CJjá"OS' Est2:!�c;:;/ informados
com a al�a e v::>lta ao tr;' f,�. q 2 Ó [�ss�stentes sociais

.. ..; � � '��'��-,-n ·sua a.tivida ..

)kG i. .:.�,� - ia do lAPC,
!:: " ; _lU �,O' �io Grande do

'-
'

f. J�ar o.e serem em nú
') recluido, e;;tão orga

K ,.1
--
o um sistema de ser

v rU i '1eional e rápidCl de a

'nto e orientação das

�. L ,.n3 de s8&urados que
Cc driamente ali acorrem pa-
1"1 requerer benefícios os

n,ais diversos. Em sua maio

ria, as partes não apresen
tam .d:::>cumentação comple
ta e ig:lOram os mais rudi
mentares dispositivos buro

cráticos para ,que o atendi

mento não seja demorado.

Rá muitos que não conhe

cem quais são seus direitos.

O plano dos' assistentes so
.

ciais do IAPC foi entregue
ao, Delegado' da autarquia:,
:;).os Sindicatos bem como ao

Sesc e Senac, a fim de que

seja bem 'COnhecido e, inclu

sive: receba sugt;)stões.

lho; Osteratozés" c.asn'ut�i
ção, car&n�ia; 3ne-"jr. ol'ti

tes coletises, a�cnn-e" g'ne
colól:)'ieas, psico-uf' 'r� ,,<; e

úlceras.

2° - Doenças incap 'l;�,_" 1

tes ou nüo, ma�or IlSCL> 1

tencial, onde um êj7 _)

interpretc;,çãb cor":l vo�\'a pr�·

cipitada ao. traba1l1o pdu'<1

ter, consequências. (Ies.uvo

rá\1eis e imeCl.::;',.a f1volu;,;ão;
alteriosei�'" :,)v,

A DIREÇÃO

"PR��IA DA JU "ERE"
A CHURRASCARIA NA PRAIA

-

DA JURERÊ.: ESTA

"FUNCIONANDO
.

DIARIAMENTE, ATÉNDENDO ASSIM A

TODAS AS PESSôAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.•

I
Léon Gl'ams e Wanda Grams, participam aos paren- !
tes e. pessoas de suas relações o nascimento 'tie sua I
filhinha, NOEMI DE FA'I'!MA, ocorrido no dia,_,24 de I
janeiJo de 1964 na Materni-dade dr. CARLOS CORRÊA I'

I
.._---....._--_..._--

DE UMA SENHORA DISTINTA PARA TOMAR CONTA

DE DUj\S CRIANCAS. P:AGA SE BEM. EXIGIMOS REFE

RENCIAS. TRATAR DIRETPiMENTE A RUA ALVARO DE

CARVALHO, 34, SOBRADO, DAS 14,OÕ AS 16,00 HORAS.

e bronquite.

3" - Inclui, sep:>rado, tu

bercUlose, pelas dificuldades

de evolução e avaliaqão.
Temos, a impressão que

idêntica r::1edida deverá ser

tomada, em breve, pelo Ins

tituto dos CÇlmerciários. Bas
ta dizer que no ano de 1962,
de uma receita de 90ntrihui
ções, coõ-npreendendo em;

presa mais segurado, 'de

Cr$ 31.291.356.093,90, d:spen-.
deu o IAPe um .total de Cr$
24.109.479.640,60 em ben�fí
cios e '�r$ 5.194:782.644,30
com h.ssistência Médica, que

Embora a :qelegacia Re
- gional do IAPC, em Santa

Catarina, 'lio tenha em seu

quadro funcional, assisten-

te.3 soci.sis es-;')ers,�'ios que a
TI ed�da n"if) fiq'le somente
no SuL Sur,;erimDs ao Sr. De·

legado
. que, proC'.ll'e tomar

. 'cOnhecin;tspto q.ó' plano· f9f4f�'" .>_

�1R��Pl'-

AJu?:a-se em' prédio/ central, a..'nplo c'on.ilinto constando
de cl.U'lS f,,,,l>;:> com 48 m2 localizado no 1° pavimento.
Exige-se referêl:cias.

--� ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dando cumprime�to' rà
� programação alusiva às co

'� memorações do seu 'terceiro
aniversário de Govêrno, o

Sr. Celso Ramos estará .na
manhã de hoje inaugurando
importantes obras na capi
tal do Estado.
Já às 10 horas, haverá a

inauguração do Viaduto à

ponte Hercílio Luz e Acesso

através da, rua, Gaspar Du

tra. Em seguida, às 10,30,

será inaugurado o Grupo
Escolar D, Edith Gama Ra

mos, no bairro 'de Capoei
ras. Para as 11 horas, no

bairro da Prainha, está mar

cada a inauguração do Gru

po Escolar Celso Ramos,
outra realização do Govêr

no do Estado em Florianó-

'polis, que assinala mais um

marco no grande. volume de

obras que aqui se desenvol
vem:

O-EsrAD"O
O MAiS 'HUGO DlARIO Dt: $ANTA CAfAJIlJfA'" •

Florianópolis, (Quinta-Feira), 30 de Janeiro de 11164

flGUEl'REN'SE FUT[BOl CrUB'E
-

NOTA OFICIAL

, \"
,

'

Aço CAT',50 para Construção

(Um produto "Mannesmann")

OFERECEMOS PARA
,

,

ENTREGA DO 'NOSSO ,ESTOQUE
- ,

OU

EMBARQUE'DIRETO DA FABRICA

AOS PREÇOS DA USINA

BU$ch'l'e & Lepper S: A.
JOINVILLE' - - � - - - - Telefone:
CURITIBA ;- - - - '-;- -;- -

"

BLUMENAU - - - - - - _

2131
4-2326

1654

',,;m·:im
I

Diretor linanceir �a ,Celesc �re8ta �e.ciara�ões à imprensa
Viijgem ao Rio - Eletrobrás.:. Verbas Federais para 1964 - Fundo do Trigo e BRDE - BID'e Vaiagem a��m!!�c�RDE' ,\

-" -, '-�.
}� ;m1!T'-- t:.�

Aspecto da visita' 'venpo-s� o presidente João Goulart, o

Ministro Oliveira Brito e o Sr. Wilmar Dallanhol

BEFERf:NCIA AO RETOR:
.NO DE VIAGLM . AO RIO

vÍt JANEIRO

vê.rio" atualmeqts modêlo
de 'administrações estaduais.
Não há dúvidas: 'o êxito

do PLAMEG consagra' na

cíonalmente ,o governo es

tadual. Em meio à dificul-
'dades, problemas.v incerte
zas e indecisão da Nação,
o estado marcha sereno e

laboriosamente na trilha
que fixou a lucidez de seu

Governador.
Com efeito, a consecução

das metas de ensino; o ao;
damento das obras rodoviá
rias agora reforçadas pela
chegada do lo lote de 57
máquínas.ve dos demais se

tores que o PLAMEG exe

cuta diretamente; o: sucesso
da atividade pública reali
zada pelas agências descen
trallzadás como sejam Ban
co do Estado e CELESC,

:Ali colhemos a convie
de que sem tardar" em m

'co, poderemos assinar
contrato de financiame
de U$ 3,7 mílhõés de d

res, destinados ao pro
ma de trabalho da CELE
A aprovação fínal do p

jeto depende .apenas
:

complementação de al
mas

-

informaçôes do pro
to da SOTF(,LCA (mais .' ..

U$ 3,6 mVhões) que \ ma

cha Paralelamente ao proj
to CE4E;SC mais que par

Assim, por determínaçâo ce .estão _
.sendo atendi

coni caráter de urgêncígovernamental os recursos

do BRDE, provenientes da \ 'A' reportagem, satísreí
'contribuição do Estado irão com as declarações, do il

'financiar os empreendímen- tre técnico, agradece a, ge
t01; energéticos,' a, equêles tilêza da entrevista, ao m

do 'Fundo do Trigo serão mo tempo que constatou

destinados à expansão in- operosidade com que o S

dustrial preferentemente na Wilmar Dallanhol ' desemp
escala de pequenas e mé- nha as suas,' elevadas fun

dias e.mp:r�s. 'ÇÕ!fS de IJj_retf,Jr Financei

Na última se_mal1a assina- da CE._L_E_S_C_, _

Outro aspecto da solenidade

nana direta, pecífica para o fundo ao

Desenvolvemos trabalho trigo e BRDE?

permanente junto {
a tôdas

'

_ "Apesar de, .a princípio
as agências financeiras do estarem � os recursos do

Govêrno Federal: Ministério Fundo da Trigo reservados
das Minas e Energia, Ele- para o setor de Energ,ia
trobrás, BNDE, CPCAN, elétrica, os entendímentos

DNOS, �Bo-- etc. ,entre as autoridades ameri-
Como reconhecimento de-c. canas, os dirigentes do

vemos referir a assistêncía, . BRDE, e o Sr .. Governador,
a dísposíção e a atividade conduziram �a uma solução
dinâmica do Deputado .Ioa- diversa;
quim Ramos, que tem dado

todo o seu prestígio, o seu

conhécímento, e os seus ser,

)i�""
_

à expansão da - CE
LESG.

Coordenando os esforços
da -bancada catarínense no

Congresso Nacional: seu la

bor é contínuo; sua dedica

ção integral".

ga
I'

no

F lINDO no Tlnf;O F.; BRnE
:RECURSO PARA ENER

GIA

Há uma aplicação' es-
--...:--,...,

o co
to que garante fundos
a conclusão da
vEtlras".

BID VIAGEM. A
'RICA

Da sua viagem
rica, trp'uxe algum
do animador?
_ "Em dezembro ültí

estívemos :

em

em

Interamerfcano
volvímento, acertando os

talhes finais referentes
J pedido de' .financiamento

. CELESC, apresentado
BID,

Convênio Estadua f da Ma'gisfrafufa
dente do Tribunal de Jus

tiça: Ivo Guilhon�Pereira de

Mello; companhado do Pro,
cu-rador

•

Geral do' Esta,do,
Dr. RUbem Moritz' dá Costa
e do Secretário do Tribunal
Dr. Paulo- qonzaga Martins
da Silva.

'Dias 15 à 17, vamos à,.
Festa da ;Produção, 1964.
São dórios da Festa, o po.

vo de São Joaquim por sua

Associação Rural;
Tem .a orientação ao Go

�êrno dQ Estado atravéz da
Secretaria 'da _Agricultura;
E também .

tem Ja colabo-
.

ração da. Prefeitura MUI)i-
cipal,

\

Por, 3 motivos vamos ã

São Joaquim em fevereiro
nos mias 15 à 17;
_ Fazer tj.ma viagem agra

dável e bonita;
- Passar 4 noites e 3 diás'

no melhor clima 'de San
ta Catarina, principalmente
nessa ép'oca dó' anó.

- E participar dumá Fes
ta da Produç� que. muitos
municipios vao realIzar em·

São Joaquim.

A fim de se avistar (c_om'
a Comissão encarregada' do

. Convênio 'Estadual sôbre a

partiéípação, dá União, no

pagamento' d?s venciment9s
à Magistratura, que regres
sou de Brasílía.vseguíu hoje
para Curitiba oDes. Presí-

..

Resstência aOi.'",preçós alfos {
vado .. na parte da tarde.
Isso se verifica em todos

os -sctor,es � em todas as

"lócalidades, Logicamente
'tallnhém em Florianópo-
lis, Todavia .. " todavia ...
há� um setor onde os pre-

ços ainda

Controlar, a inflaçã,o é

impedir dias (de calamida
-

de I negra .. Calamidade ql!.:e\
esta rondando as portas
de cada individuo, de e�
da organização, de cada
lar,

O aumento de prêços é

agora já diário. O cidadão
que vai fazeT uma comp"a
na parte da maQbã, si det
xar d'e faze-lo, por qual-
,quer motiv-o, 'arr�sca-se a

pagar um preço mais €le-

razoáv,eis,
aos do mês de

É na f'amosa, barateira e

,p,Ppular Grutln.ha. Na gru
tinha que está localisada
no sub- solo de, A' Mode
lar.

'

I

Temos publicado, em nossas últimas e'diçõe�, uma

continuada série, de reportagens sôbre llxcursoes &0
Governador Celso Ramos, pelo inter,ior, i-haugurando�
r�lizações da sua administração, presente em todas aS

regiões catarinenses: usinas, ' grupos escolar.es,. estra·

das, pontes, delegacias" casa-de-colono, ag�pclas do

Banco do Estado ...

Hoje inaugurará, aqui, um viaduto.e mais dois

) ,gra;;'drs e modernos grupos escolares: _' �. '_,Amanhã assinará contrato <;le pavlmentaçao as�altl
ca da S6-23, no trecho Blumenau-Rio do Sul. E fara um

d�sfi1e de máquinas rodoviárias, recem adquiridas, des·

tinadas à cQnstrução e à conserva de nossas estradas.
xx xx xx

Há alguns anos passa�os, 'na obscura era da estag
,nação udenista, um' aniversário de govêrno foi festeja
dõ com o seguinte' programa,:,

9- horatl - missa na Catçdral .

10 hotas - discurso do .gove.rnador
15 horas' - recepção � c,?quetel, em Palácio
18 horas -'retlreta, do ,Jardim Oliveira Belo

20 horas - fogos de artifício
,

21 horas - show de ,_artistªs nacionáis na Praç_ª
,c;'

22 'Aôtas ...:.. desfile d�-s- escolas. de sampa, 'f�i
....�.,

"

.'.�i,

O Figuefren�e FÜtebol Clube, por sua Diretoria, tendo
em vista os termos clã nota íntítulada "FIGUEIRENSE

DESCONSIDEROU GÓVl!:RNO CATARINENSE", publica- O Sr. Wilmar I Dallanhol,
cio no jornal "Semanário Esportivo' 'Catarinense", edição Diretor Financeiro da CE
de 27 do corrente, vem a' público manifestar o seu repúdio LESC, depois do seu re
à referida nota e desmentir formalmente o seu conteúdo.. gresso da América, tem es

pois não é verdade que se tenha excusado de ceder seus tado em grandes atividades
atletas para a formação êIo combinado desta Capital, �u� a fim 'de resolver, assuntos
enfrentará o Grêmio de Futebol Portoalegrense, no proxi- que .se relacionam com a
mo dia 31 do correntê, como parte dos festejos comemora- Emprêsa da qual é um' dos
Uvas da passagem de mais um aniversário do honrado e dirígentes. Sabedores '

que
operoso govêrno de S. Excia., o SI. CELSO RAMOS. _Não fornos dás profícuas novida
lendo sido consultado oficialmente, como, de fato, nao o ,Ides �e teria para-transmí
foi, até à presente data! no sentido da cessão de seus atle- tír aos catarínenses, fomos
tas, o Figueirense Futebol Clube não podia, evidentemente, ouvi-lo numa entrevista, Re
manifestar-se a respeito do assunto, ' por não lhe caber a cebidos por S.S.- em seu ga
iniciatiV'l1. Assim, pois, com o objetivo, único e 'exclusivo, binete de trabalho na Cen
de desfazer mal entendidos e evitar que a infeliz nota se taris Elétricas de Santa qa
preste a intrigas e especulações, tendentes � in(cOr;tpatibili- tarina S;Á, colhemos' as de
zar o Figueirense Futebol Clube com o Governo do Estado, clrações que

.

transcrevemos
tomou-se imperativa a presente proclamação, que ?ra se 'na íntegra.
dívulga para conhecimento de seus associados e dos des

portistas em geral.
Florianópolis, 29 de ja.neiro de 19q4. /

Ruy Saquett PIWhec6 �. Presidente

viagem -ao Rio de Janeiro?
_ '''De fato há poucos 'corrente ano de 1964.dias retornamos do Rio. de Com referêneia especial à

,É importante salíep;tar 'V':.:;tm': O'S a 'SiO'Janel·'ro onde,' le"ãm-os a: 'CELEBC /vale' l�nlbr-ar o U U- ,. que se a, conclusão das Usí-ef'el'to importantes demar- pronuncíamelito « do Mínts-

J
.

nas Hidroelétricas e das Li-

oaqulm em
· ches com vista à obtenção (trb, Oliveira Brito já ,divul- nhas dé Transmissão antes

-

_

.

de recursos financeiros pa-
.

gado em notí,cias telegráfi- referidas asseguraram o' su- F
I

•ra o Programa da Eletrici-. cas, no qual ressaltou a VI-
primento de energia às everelrodade do Estado, que

_ a, gorosa ação estadual no en-
areas' litorâneas, (Floriano-, __CELElSC .executa. caminhamerrto dos proble- polis, Vale do Itajaí; I:r{Õrt�: ,. _,\F 1· ,

'

er" de- mas de ener,gÚ.,l elétrica e " I

'j
e IzmeJ;he,' e lU ce '�,,-

e StH do, Estado), a ,rea�za:- � ',L' �

se esfôrco gür.aittesco do garantiu a éõoperação per- -

d L" L t
' "'./ "

' > �

"'. çao a lp!la a ages aFl e- .

),.,4\ ' {_�Governad,or Celso " .Ramos "

manente e irrefi4'ita, QO Mi-. 1
-

d bl .. dL.. ,f-cIpa a so uçao o pro e- ��"5:�-'ió��"que éoncretiza um plano de nistério de Minas e Enenr.ia
ma de energia do Vale do c:..�..". �"""" _

investimentos dos mais ar- e' dos organismos sob slJa. rio do Peixe e do E�tremorajadas, o 'Estado de Santa juriSdição, à 'Centrais E�é- Oeste.
Cataril1a e as suas agências tricas 'de Santa Catarina!'.

Realmente, as obras' dosàó hoje 'conhecidas pela -;- E 'quaís as medid;1S trecho Lages-Joaçaba já vão
, sua atividade ir::tensa e cri- concretas?

aceleradas ,e por providên"teri�sa e pela eÚciência de; - "Bastaria citar a' as-
cia pessoal do senhor Go

un;. trabaÍho cujos 9bj�ti- sinatura do convênio com, a vernador será imediat�men.'vos constituem o arcabouço Centrai�. Elétricas Brasilei-
te atacado o treého Xan; do "Plano de Metlc..s do Gp- ras S;A, ELETROBRÁS pa- xerê-São Miguel d'Oeste.,-- la- ........ -- 1I1l.- .... -- ... -- --
Para tranquilidade dos

�

.

Pro,'g rama c,ão de 30 e 31
. ;;a Qlle circunvizinham flS gran',.

.

III' .des subestações de Lages,• d
.

f • Joa'çaba, Xanxe:r;ê, Rio do
� , o. corren e : ': / StJ1, São Bento, Mafra. e, Cac

• Terceiro 'ániversário' do GO�êrno :, ���n�:�t·a�co�:;�r�oaf!:nç�i�
, '. IÍ nhas' de transmissão secun-
• (CELSO RAMOS ',. dárias que lhes garantirão.

,., ; • o fornecimento de ene·rgia".,/. O Chefe elo Gabinete
.

de Relações Publicas do (io-
De 31 de janeiro de 1951 a igualaata! de '1961, na Ilha ,. vêrno do Estado, tem o prazer de convidár as aútorida_' VERBAS, FEDERAISde Santa Cataripa, '�unicí:l)Ío de Florianópolis, Capital 'do,' (les, oivis; militares, esClesiasticas. e o povo 'de floI�a.. CONSIGNAÇÕES PARA 1964Estad%s govêrnos'udenis�as não acrescentaram ao siste- • nópolis :para com�a�ecer às !!.�le�lldad�s que marcarao. _ Além dessas aplicações,ma escolar NENHUM GRUPO, NENHUMA ,ESCOL,b)., N�- o. terceiro. aniversarIo da .admmlstraçao Celso 'Ramos,"

por intermédio' da ELE-NHUMA ,CARTEIRA, SEQUER... . . .

- constituidas d; se,guinte programação: • TROBRÁS, poderia nos di-Na área continental do munlclplo, no EstreIto, onde se. DIA 30 '

'II1II
zer se o Orçamento FederalverI'ficou, nos últimos 15 anos, um dos maiores cresc�en-. 10,00 _ Inauguração-do Viaduto e Acesso através"

) _

?
.

III' 'lIIII consigna outras dotaçoes,tos populacionais do Estado, durante o citado período, há ,da rua paspar Dut�;
.

IJII
_ "Basicamente as dota-dez anos, foi construido um grupo escolar. _ 10,30 _ Inauguração ,do Grupo ,Escolar D. Edith, ções, para a eletricidade� xx xx • Gama Ramos, em Capo.eIras;' ..

dIII' ' • provém do Ministeno eAssumm'do o vovêrno em 31 de janeiro' de, 1961, o -go- 11,00 _ Illaugúração do Gru,po Esco.lar Governador,.
C

1:'
• -

Minas e Energia e da 0-vernador Celso Ramos, ao mesmo tempo que determinava III' Celso Ramos localizado na Prainha. • missão do Plano do Carvãoa imediata constrUção de ESCOLAS DE E�ERG€NCIA, II1II DIA 31 ,"
_

"

'

/.) .' ,_'III'
d l� NaciOJ'l'al,Para escolarizar dezenas de milhares de crianças sem opor-

.' 9,00 _ Missa solene em açao de graça,s na Cate ra" I __

.

• Nq pr/=)Sente exerClClO atunIdade de ensino' primário, 'já iniciava, no. município. dil, \
. Metropolitana.

,. expressão dessas consigna-'�apital, a construção de mais dois grandes gruPo.s' éscola· • 10,00 - Inaug'uração da exposição.. fotográ�i:r.a, daR, lt
III'

u •

c,.'Óes é de . relativo 'vu o.res _ um em Capoeiras e outro na PrainhlÍ. Um "terc,eiro _ obras do Govêrno..
l'b

_

_ Contuao na sua I eraçao'.a· fOI' l'naugurado em Carianos, próximó á Base Aérea. 10,30 _ Assinàtura, ém Palácio., �o (�ontra:to da pa. .

• .

nem sempre atende aos re-.: HOJ'e, dois novos, amplos-e moderno.s edu�andários, sé·, vimenta,ção asfáltica da SC·23. trê(:ho Blu.. .-

- ,. quisitos de ,rapidez que se-ra-o inaugurados. II1II menau-Riu rIo Sul, seguindo·se,desfile dasp , •. ria de desejar,Um quarto, no bairro da Agronômica, será levantado. máquinas rodoviárias recentemente adqui'lll'
De tôda forma já .esta-pelo atual govêrno. • ridas pela atual administràç�o .

do Estado. mos em contato com ós 6r: ,

Esses estab�leçimento�, sQplementados pelos de emer- II1II 21,00 - Partida de futebol entre o Grem!O. Po�t(3)e.. gãos competentes do Go-ge"n.cia, testemun,ha�ão aos f1orianopo,lita{1os que, aqu.e.le � ·gl'ense e Avaí F.C., no est,ádio 'Ado.lf@ Kon.,.
vêrno Federal; que parece},olítico da o.posição, presidente do �SD, quando 'lhes q.i2aa" . der.

'no cqrrente tlxercício, abre-em praça pú�lica:, que, �e eleito, NÃO PERMITIRIA CRIAN· -- ...--• '"---�_"---_� -_-_-_-.. vI'ar-ao o' processamento an-

.
, .

CATAD'INA' I
-

fà' "'- , .. 1a ...... _ 1!M. .. __ ......... __ ""'"' c
, ..... _"'""""'"'"'" ,

• '
t;AS SEM ESCOLA EM SANTA' .,. ,nao ZIa pro- ,.. O Gabinete do Cerimonial do Palácio d� Governo,;. tecipando as liberações.messas eleitoreir.as. . . '. . .., • co.munica que Sua Excelência, o �f�lh.ol' Governado!'"

Pur outro laqo, visando"� .�ç�;�,��;U� :.��,::.���;�'�.,�;�:�c�.����� :;dt:r�:p�,r���:;�,:'.'..t.�:��� �!�111.,;;�I.�:t.��:, ��: �il:C�: ,��3F������i�f};;::,SE...�;,�, �:;;�J�:,���o����i:�,:;Q�e:��:IO, do SS;u,.�n��'?O,,_ nesse, :l�P?rta�����n�Q set?t_, i?., '.

'c iiqV����';�tRe ctf��'C, <tf() 1) ')( s; ,,, '

;"Btl�Q_,,,,�P,_
'
-',. ,

.

:�) ;ft;;,.H,\p <;�!1 ·tlt-àr',aR;t,,��}�s:.;c�ptm,v:a?�O�i :e.;gcle� ,l.'�> " .

rmi que

- Podia
r n�rS dizer

.

dos
resultados dli-' sua última

ra que se Justificasne plena-"
mente tôda a ação externa
que 4_e.senvolvemos.
O referido convênio tem

um valõr global de Cr$ ....

1,15 bilhões, e destina-se '.à

concluS1() das Usinas de
Palmeirn's e Garcia e das
Iinhas

_

de transmissão "de
T%larão a Lajes; Ilhota
Blumenaú-Río do Sul e Gar
cia Florianópolis,
Todos êsses empreendi

mentos deverão estar con
cluidos em poucos meses.

�lesl marcam a solução de
finitiva de problemas an

gustíantes.z, até dramáticos
que entravaram a econômía
do Estadó.

,

Com � cC:nvênio da CE
LESC, foi também assina
do outro .. é�m a SOTEL- J

CA '_ trMIsferindo-lhe re
constituem o cpnteudo da cursos expressivos que
110va administração implan- gantem a operação da
tada no Estado. Unidade de 50.000 KVA_./,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


