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rtgíndç-se em seguída pa-

çies
Pl'esidente Ccutin.iu.
! 1llf.nda o maio: Ru-
li!0S pe

.' (s trc s para

-se pCS"'2�n T:OS passeies
.

<no lc.to dn s ruas por
,

elo .c:esfiJe.
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mtr!gasi�

Dia e· noite, em terl·a, no luar ml !:..O�
céus;. nos mais distantes r�ncões d€':sst
imenso Bras';!, êles vejam pela seguran<:D
e integridade. da Pátria.

é exigido
engrandecem c se elevaars

HOJe,. quando comem(]t!rmno('s

da Pátrja", .a serviço 'da qUal êles, d
suas vidas, "O ESTADO" leva aos'

Jos de Brasil, a sua mensagi�m cl
nhecirm.'nto pclo muito que
ra a grandeza da Nação,

. RIO, 6 (OE) - O Gai)l

r. � ••" .. .stro da Guer

ra distribuiu hoje li )La de
4 pontos, desmentíndc -a

existência de um convénio
militar .cntre o Brasil e' a

Argentina, A nota presta
os seguintes csclarecunen
tos:"

1. - Não há qualquer
convênio assinado entre O'

Mínlstro da Guerra do BrD

si! é O' Comandante (1)1
Chefe do Exército Argentí
no.

2. - O Ministro da GJer

ra não acredita, que J G'1l.

r

Juan Caries Ongafiia, t,:.

nha reíto tal declnrnção.
3. - Houve sim, t;rr, Cil

tendimento leal e . rraneo

�l1trc o Mlnlstro ::la nu,:,y
ra do Brasil e o 0ll11\S,r,

dante em Chefe .Io Exér

cito Argentino, a respeito
da necessidade de esrabele
cer providências 'comuos,
110 sentido de 'cont'õc 11 pe
netração e (I. infiltração
comunista na Amérlcà La

tina,
4. - Tanto o MinlSLL'O lia

Guerra do Brasil corno o

Comandaílte em Chefe ríe

Exercito Argeutino, ';on!ll'

C(1) muito bsm, ':IS Iímíta

GÓes de autoridades ,1, que
estão. suj0!itos em .assuntos
de natureza jntcrn:!v:Í'1r1::1.1'·.

Á nota esclarece ainda

que' a concorrêncía ele pon
tos ele vista entre :) Minis
tro da Guerra e o Coman

dante em Chefe do Exé"ci
to Argentino, ficou clara

e foi pública nas tL�,;l:.U'u

ções feitas 1)01' ambos e.n

várias oportunidades,
ocasião da visita do
militar argentino 10

sil.

por
,:l1e�2
Bt>

Candidatos da Aliança d�pois do sul:
"

Seguem Am.anhã Para Joaçabe
o c:mr'ic!,!ln 1'.'0 Silveira, acompanhado (1" seu companheiro de chapa, ,:qJU

'

,,,cio Francisco Dall'Tgnn e de expressiva COMitiva, oumprirá no dia hoje intsnso

programa de visitas no sul do Est.ac1o, pnrtíctpando de comícios nos município'; eh:

Pedras Grandes, Treze de Maio, Jaguaruna e Tubarão, retornando U.I.)ÓS para PJ!),

rtanépolís.

Amanhá os candidatos da Aliança Social Trabalhista e Popular viajarão dS :1

..

:CS, Xanxerê e Xaxim.
noras PU!'q Joacaba . ele lá visitarão POEte Serrada, Vargeâo, Fachinal dos

Em todos o:; 1Il,I:llCll;·. .JS

de do i;n] d;,!' 'Sa:1tà Ca�al'ülJ.,

tem o Prc.'lí::knlc tb PTB

rcccbiCo c:X:JresSivcI,$ n::u;í

fE;stações de cariniLl por
:Jârte dos hftbitanve''' da

rpgião; I)' ln 1'iU'.1 bnlhun:�c

at:llaeào à fr?i1te do pk:··
do Tràbaihisfa D'ra'·l!l'LJ'Cl.

Domingues
.

_ f1t

Escolares. vão receber Assisfên
Odontológica '

:_--.,.----+--.,-'-"� ----:--------� ...,._-;'-.....,-. _._---_._----

"fti8� da Pátria", em Fl6rianóDolis:!lá< Ih.
c

. II

De·s'fíte.Militar o ponte "alio das.
Co� a partIClpaç\;;,o de do do Almírante Dantas para o êxito do desfile mi- 15, Arcjpi'es�e Paiva, P ,

fôrças da Marlnha, Aero- Torres e do Chefe da Ca- lítar e escorar c1ó dia. da Miguelinho; i-Cl'nando ,

.. ll��tica, Exército e PO!ici� sa Militar ':'0 Governo,. pa,� Pátria, nâo ,trafegueJ?' e· chado, Tiradentês, P
Mílítar, bem como estudan- sará Em. revista às cropas, nem €st(j.clonem seus vc;t-· Pereira OUférra, Vise
tes e ex pracinhas, realí- postadas nas ruas Arcípres culos nas ruas Felipe Sch- de Ouro P;:êto, Praça ,

za-sa hoje o :;racUc�onal' te Paiva, Felipe Schmidt e mídt, contõrno da Praça. Iio Vargas. Almita-;,10 -

desfile -comemorativo do Praça xv de Novembro. di
DIA DA P4,TRIA,
A tropa, que desfila"ti ra o Palanque, detronte 30

em continência ao thJv�r- QG da milícia estaduai, de
ríadcr do Estado, constará onde assistirá a paraJa,
de um grupamento c nnbl- O· "I

"

AI' ")·hv _ lVlajOr .lnor l .. ,llo c:;,
nado, sOQ, o tomando do -Díretor de \""eícuios ,� Trán
Capitão. de < Fragata, 1>31'a-

.

sito Público, est4 apelando
�

nhos pederneiras,· .

, I ,aos senhores J,lroprietários.Às 8,::;0 o Gove-niador dei veículos Ü\l'�eral, no
Celso Ramos, acompanha- sentido à,e que,.:eol�1ilorand:)

SC\lS nomes' perden1-s� ll� muh.

Estradas no .RGS:
ESTADO PRECAR:O

PORTO ALEGRE, 6-
íOE)

.

- São �re':á':i:lS "s

MAIS ESCOl.AS
Mais escolas ll1T:lic;pa;s

passarão a integrar [t rê
de estadual de ensi.t1oJ ,na

condição de escolà.:S isoh

das, a partir de ')rlmeiro
'de _.janeiro de 1966,
Situam-se nas ':e.gUln,tE'3

(localidades do :1!'_mtcípio
de Ag'Wp.ómlca: Cab'"CE'i�-a,
do Ribeirão Areia, Ribelrã-O'

Salal11argo e Valada .MDS
quito
I
Ao mesmo" tempo, () G0-

vernador Celso H'.1,E10.::l
.criou o Ginásio Normal co

município ele Ipum�rim, pa
ra funcionar t'al11bé.rn no

:t>róximJ"ano.

condições de quase tC'das
as estradas do Rio Or�de
do Sul, forteme�e atirc[?:i
das pelas cruvaS' que volta'"
ram a cair nos :lltimos
dias.

En Passo d9 SOC')Il'O, 3
ônibus da Vi'ação Minuano,
qÚe fazem o percurso S.
paulo-pórto Alegre, e,:,�io

retidos, em' vtrtudes d.e ter

sido 1('.vada pelas I enchen
tes, a ponte provis5ri� 86-

bre o rio P::lotas,

A Direção (�a ):11j::re,:jU
Cül Pórto Alegre informoll

"que tGUOS os pas.:;ageiros
estão bem, üevel1d:) pros
seguir viagem esta. n'Jlte,
mediante baldéa "ào

'

p::u;a
outros ônn�lS na _yarte di

reita do l'io j'elotas.

-

-T-AG- GR�?;E�R0-ee-SI-JL...:aIIIfr:Ulta: {>i
j

o TEMPO (Meteorológico)
Síntese do Boletim t.eome�or'liógicO cIe A. SEIXAS
NETTO válida até às 2pS hs. do dia 7 de setembro de 1965

PRENTE FRL� �m CUf.:iO; PRES.SÃO A'l'J.l/IOSJ:<�ÉInCA
MEDIA:' 103:J,9:<\üilibare::-.; 1I.'El\(!PEIgA'rURA MÉDIA: j�) 19

.

Centip.:radns; UMIDADE REiLATIVA Ml<:DIA: 90,i%: I'LU.
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo ,- J.2,S mm::;: Negútüro .

�Cumulus -, Str,<:ltl..s' - Nev,oeiro Cumul$" - Chuvas esp�,,
sas e passageiras,

Da primeira ';l'Z rrlrmbramos o famoso caso ,i ..

São .Jou({ilim, (IUando' t' Engcnhéiro·Residc,]tI� do DEl:,

dr. Josf I,cão Dutra, ao (lrf('ndcr os. illtrrl''iSç's do l;s,

til.do contra o de algulls lJ!'ott'gidos udl'nistas (la l'!'llil r·

tição que dirig:ia. l'lll sumàriUluentl,'. removido, �;\'m

maiores f'xlllicaçiícs. Acabou dcllÚtindo-sc. Isto em .!!)ã�t,

j
('0111 a un� uo g'llyêl'IlO".

Os "hons maços", prot"(lros da UDN, chegaram, a
fp Isil'ka I' recibos. incluindo-se de engradados de CC1'vé,la,

suh"titu\(\os os llistóricos por "peças e ellgTella/.\'cTls ]Ju
ra veículos".,

O dr. Leão Dutra, com o objetivo d.e sah'agu�l1'tlar I
os interêsses públicos, quis apluar as il'1'egularidalll's,
abrindo () competente inquérito administrativo. Dcpoj,;,
o representante do Ministério Público deu-se por illlVC'
d.ido. passamlo a funcionar o seu adjunto. sr. Al'i (�e

Bcm. Este, 110rém, ante a pressão e as ameaças sl;f'n· I

das, aCêlQoll ]101' demitir·se do ca1'go.
O ·'cJlefc politico" da região, dr. T_acrtc Ramos ,'id·

l'a, àquel� tempo Secretário do Interior e Justiça, mter·
ferindó .no "alfail'e", ,ao iiwés de "110mr o cngcnheÍl\)
honesto, disse que: "Tiraria" o dr. Lf'ão de São ;fO;l'

quim, de qualqucr maneira, defendcndo os correligio,
nários imp1icados em llecuJato e c<.;tclionato.

rara rdicidadc dos cataJ'hwnses, CELSO f<li deii,l,
e o dr. Leão Dutra foi al1ro,'citado Jlc1a atlminlstl':1';Ü",
estando aind�I, vara "desagrado lldenhtu·'. lla cllcfb dI)
DEU de -,. Joaquim.

Não foi prêmio, 111as, o recon.hccil1l1'llto <,o Ú'1;l, ;1

honradez e à competência' do digllO Dr. José .Leã.o !.lu,

tra .

No dia 11 de outubro (te U),w, a bancada g'overnlslll
� da VUN. aJ}rovou na i\s�cmbléla Ll'gIslath'a Pl,ojctnlaumentando ·a�; 'taxas llar� \'cículos, chegando, em cer·

tos casos, a aUngir 1900{)o. '

lloj{>, lIesmclUoria"os e ineptos; quiçà Cllvcl'gonhll'
(I.(.s. aeusa11l o nO"forno dl� cleyar impostos c tarifmi. ()

que reallJWlltc hou\'c, sabl'lll os udenjstas, foi a mudmt·
< ça nos métodos admillistl'ath'os: .TUSTIÇA E DIN:\·
MIS1\'lO.

De acordo com ooletim' eleitores, está ll-€sta Capi- E o ,pior de tudo, leitores, e que "êlcs" aumenta.
fOrl1P.CI·do pelo 'liri1)ttl)a� Re tai, com 42.168 inscritos e

.

- . . • .

valll CllOrmel:r1l'nte OIS imlJOstos, senl aprescut",r com·
giol1al Eleitoral eh Si;,l. Co. C111 >3cg1.1ndn lugar a cidade l'. "j1cn"ação alguma, sem np icuJ.' em Obra,:.; pÚ1J1icas Ü' qm'j f,ri n�, o dei tOl':l.di! é�a�l'

.

(li.; "Joi l1y'\11 c com ';11.1 3:) I- " recD.lhhmi,
rtn; .. n;�(.l, [1,1]LO �'t "Votar {htb (Ir"ituJ'! s ' ":"""

. r. ". '_'. , Ha:->ta tUl11pUI'al' CI '[1]1' Jo, .:U .·a.tº�l! Goy(�!'H.O CIU t ill'
.

PL'I:'XJmu,;, clei<�óc,"r L" llC
.� )' ),�.�._ . -I· t'O :lHO,... com os illdkknl"s l1�ze,[�"i1it� 1.uJt.'ni::.;(·as. . I''iG5,3:l'7 deHot'n,';. JE';;j,r;;)u\; .HJl,r:.lcnc,u l.\cl[jJ.{ ) "i��:Wt1' : 'I'ud,nia, não adümla dis.êutu, acôl'ca- dis:o;o,

.

uen) I
cios em :3,383 �ecçõ·;:·; eidvJ-' CCll'U posto co:n 2ibl.)!.J.t;f)..)CS- I' ',.

" " ê .1
.

''''� !fI' ..

'2,nO:,ilr
� o ObVIO.

1'ais,·. J J:,08}l D,I)ia" a e.i:i€l� X'r.J Cl! -

'..

.

.

illíi'
..

'·'.C'·
, I U.ON

� . ."."
.

ir' ue, 110 .cOliJU La I
O !rru.ior C!,mtll!�\:!i.'�!j di,:; ,reIto de votd. ' .

C"�,

t ':il��' �

""7'
..

.... /:..
�- :'�

WI!_IIõiii!j�:,:;....:::.;;....::..�-.,

..

.;..�i.,_-.��..;..""�-__'_j:if.�"�;' ,·���j�;�il�����"i�l te,' .

Escolares catarine!lti:�s (',e

6 a 12 anos receb2�'ii'') rTl
tamento cdontológlco 'pre
ventivo curativo, face �w

. convêniO que a SecretJria
dá S:túde e Assistêlleh Sc

clal, do Es.tado de S'u!t:l

CLltll (t

'üçãd.·O
acôrc10 teve as -inal:'W:l\'s
eles r2spect�vo tif:.111�), �'es

daquelas pastas r, f.Ü·.rJ,'):,'1.n
do Valério de i', 'dé�
uutado Lal.1l'O �

,

oe Oliveira

Transcorre hoje, dia '7 de Setem,oro, o 51u, aniversti1JO

da Tomada de' POS&'e "de Stl,ll Excia, o Sl�'. Arcebispo Mnll,'o·

politano.
Nesses SI anos de profícuo episcopado, muitO' fez !:>ml.

excia, por panta Catarina, ·no campo religioso e sociai. i

Criou dioce!;es, fuÍldou semina�ios, constituiu paroqnh:;, Ipercorreu o Estado varias vezes em Visita Pastor,al, M·
.,

/ ,

grou varias bispos e ordenou quase uma centena de. ",1-

cerdotes,
Prazerosamente "O Estado" se .associa às malljfl-)st;�

'ções de apreço () jubilo que se ptestarão no dia ele hoje
aQ 110SS0 venerando Arcebispo Metrppolitar�o.

J

.i;.'

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

FrorranópoJis O maior configent'e
·el'eitoral do Estado

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

A MENSAGEM CATARJNE E '-1
I

Goyernar, 110 couceito de eminente esta ta da 'Rf'·1
pública Velha, era abrir estradas. Valia I imperiosi.j
dade da época, num país com dimeusões ntinen.tais.
Ainda hoje quanta validade na afirmativa, 'a apli(lar'
mos ao imenso Amazonas,., que, a nós, bl'

.

eiros di)

Sul, mais se afigura wna terra de sonho'
'Governar, modernamente,' é abrir as· da

cultura. com a construção de escolas; as'
às fábricas carentes de energia- elétrica.

Quantas' estradas foram rasga , Jl stado.: de
SC, a partir de 31 de janeiro de 1.961! Ab' as um go·

vêiVo que reCebeu das untas a mensâgem
de

.
métodos políticos e adIÍtinistràtko$. '

te de �cu· períOdO. '

..

.A tarefa d�ve ser continuada, não s. o jtis� '. S(;
reto'me às lmllrO,isações de outros tem

.

, tão coJihe.
cidos do povo catarinense, Administraç: é plauej;l.
mentó, estando fora de moda a figura (l omébi <J.. �i· t
l'ar soluções d!J fundo da cartola prorue'

•

a.,; cal'to, �i
Ia do aceno ao povo dcve ser substituid pelo p.l'�ra.�ma: peJa garantia que oferece o candiJ.l.: no ca�o� d
cOlliiimillade e ampliação de um esfôr almente sé-,
rio, em todos oI! setore� de atividade. um Estil,do.'l

O sr. Celso Ramos vai. chegando .

fim de �el
quin(luênio; pode dizer, tranquilo, sem

.

'do de e!lra
rar o POVQ: missão cumprida. Um canq.laío. VCl'eorre
Santa.Catiu>Í.nu c encontra no tUálogo COI,l!:; lll!.tS�,'� -:
lW llru4;u pública onde a UCUWC!'iH'ia l)lUI tie afírmá "1
(,l)gr:�ndt'''I' - um ansdo de (jlLC II ob.!':- ü'nlm \))l'(/s,1
Hcguil.lor'" à altura lk svas úimcn�õe::;. l( Silv<.:im e () i
eleitorado deram·se· as mãos e firl1larii Ulll pudi'; i
SanllL Caiarjnà niio va.l 1131'U1".

.
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PASSARINHO
INDÓCil PODE
GÃNHAR IPM
BRASíLIA, 6 (OE) -

fim de apura')," a vemcídJ.-,
de ou não tias numerosas

denuncias formuladas con

tra o governador J,'3.rba:.;
Passarinho, transitou por

o Corenel Ferdi

jã yre-
1it;"�,,,,7fl''l'Il� âl-.

caravana pu':'ou no

de Ermo. on:i�' foi re:�pbida

pcr lídcl'l's �)Ülítko.'5 cí, ;0-

c>.\li.dad"·, Grandjo.oo c·m'l

cio realizou-se na cidad,�
de Tm'vo, ocas.ião em que o

candielato Iyo SilveIra, em

discurso de agradecimento
pela calaras:), recepçã;), as

segurou ao povo o s.:n pro

V\�slto de bem governa,::
Santa Catarina,·dand'J pro�

seguimento '-Ü, gigi:l,nt.esf�a
obra encetada !Jor C,�lso

Ramos .

utilizúnc(('

.cente�s milhões de

cruzeiros a fim de o1Jltcl'

apóio de prefeitos el(�ií,o�;

pelo PSD pax:uense e t ;'ll11-

bél1t' do PTB l1otadamcl1t�

O sr. Gílbert,o Meslrin.ilO

.;pr9prietál·�o do Jornal a(�

L i to 1; ã l;'� elllpen.�'ldo L

ferro c fogo na campanl�a
eleitoral elo major Alaci d.e

Nunes.

�m POUCO do Passado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Administràç�o Estdual em!Foco
-----------�------'---'------- do Governador ceiso pital Cios servíccros Púb.í

s autoriza o PT,AMEG cos e outros do E�:lado; à

a quírír 'imóvel 11:1, cída CELESC, para a �:qulsição
d e São, João Batis';a, pa 'de uma gleba de : elT!1S

. T construção da Casa com. encalípto para ,1':iO oro
I Municipal, prio.

'.fI'

I

OSVALDO MELO

SRA. JOCELlNA C.I\RDOSO .DE MIRANHIl

JOR. ZURY !\'lACHADO

SRA. TEREZA DIAS STERNADT

- x x x
ALBERT SCWEITZER:
O "PROFETA DAS SELVAS"

Hermann Hagedorn escreveu um livro intdTfI•
sôbre esse "gigante intelectual e espiritual que
abalou a Europa e o mundo inteiro", que é

ALBERT SCWEITZER, e que nos sertões IHa·

vios da Africa há mais de .meío século como

médico, pratica a medicina com o vero crístta

nismo, puro e escoimado de preconceitos. Vêm
estas linhas á baila, no momento em que o no

ticiário telegráfico vindo daquela longinqua par

te do mundo nos traz a notícia de estar o grano

de humanista perto .de deixar êste lado de cá

do mundo, abatido por acesso de fadíga, quan
do já completou 90 anos de uma existêneia
bem vivida em benefício da humanidade.

HOSPITAL COM

SUAS MÃOS"

OPERAÇÕES CIRÚRGICAS
NuM GALINHEIRO

Com suas próprias mãos construiu o hospital
de madeira, conhecido por hospital original,
realizando "OPERAÇõES CIRUGICl\S" num

galinheiro. Os moços bonitos dá ciência enra

tuada sempre o sensuaram até os dias de ho
. je, sendo criticado por obstinadamente por
não se utilizar dos meios que lhe facultaram

medicina moderna, Para seus opositores, talvês
muitos movidos pela inveja, respondia ti sá
bio "que tudo que esses "críticos" afirmavam

ser "coisa prática" não é necessário".

SI O SÁBIO ESTIVESSE
NO BRASIJ�

ser instituído

Se ALBERT SCHWEITZER, estivesse aqui IH!

Brasil ou nas unhas do juiz do Tribunal de AI:
,;' çada, de ,Minas, estaria na cadeia, mesmo com

seu diploma de Prêmio Nobel da Paz porque
fazer operações cirúrgicas num galinheil'lJ, ('I).

mo o fez no princípio e ainda tal,,;;« <l [;H::I,
aqui nêste Brasil de legisladores s.wn::"TIf':.

SIMOS, é crime .. , �!:'·�···("il>:r.· �';Jtretanto aind,t

vivo não accitav�: duúleiro pelas 5Ua.1

curas. Mas é por isso qUi' Jose Arigõ está ::tmat·

gando no "�ilindró·J., o

N. B. - Há pouco chega-nos a notícia do de
senlace de Albert Schweitz. Paz à sua alma.

brigo de Menores (, re

de
.

horárto industrial
lal (3 horas dlárías i

têrmos da lei no. :�A?3
4�de julho ele Ull't

x x x _.

de Plai:Ejamen
do Plano ele Meta:> do

êrno e Prefeit1J�a Mu

ipal de Pôrto Bc;"), cele

ram convênio oara il

�struc:ão 'de rodovia li

do as localídadrs :Ie

- x x x -_

firmado CCllVPt'lO eu

a Secretaria da SJJI(l�
�(\(>:')..lq�(' Hc� "H·;l.1 'sr.

do,.cor�ão de círE:!"
•••as::.<113rrtluba, panl mil

cão, naquele noso -ômio
um pôsto de saúde.

- x x x ,--

110dc vi, rio
de Santa ,-:'1;1-

fixou- a jurisdlcào .ta

dêncía do Deu=rta-

co ,rmidar!e com I" eu l.]

co prrsentado à:WE'le 0:

gã
x _ ..

A data de oito. do corrente assinala o traDs�urm

do aniversário natalício da Senhora Ter8za DilS Ste:'
nadt espôsa do nosso amigo Alfredo Sternadt altJ Iun

cionário da Elffa Filha do n'osso companheiro de traba
lho Major Virgílio Dias da Polícia Remunedart3. do Es

tado.

A famílià da imivHsariante o Estado envia r� lú'l'r:-
l11cntos. I,

i •

I

•

. 't" .... ,

..

•

1 ........-..
"

" AS DA LEI

;e, 3435
à � e 8hs.

Stewart 1,' nge�
Raf

INVASÃ
1.'xo

às 4 e

Aptes2 �

1110S produ
"O MU

,A MULHER,
, Tecnico!"

�Censura atéf
�. 1·�AJ·PT.)' .. ) .l 11.

CTNE

I.

rnr:;:·-

e,iO"
MrNI)O

TORTA
_

..

_ Fone.

(ESTR TO)

PLANTE
TODOS OS ANOS

.. O MILHO QUE
VALE lJM MILHAOI

Produzido em seis Fstauos

pr-r SEMENTES :\GUOCE

RES S. -\.

Santa Cru:/: das Patmeíras

Cine Ronda
cnrrrca

É triste. é "2["?/),,hO;30
c�ue após tantos anigos d.e

críEc?.s e eonselhas nossos

Exibiclores nilo ,te:-·ltarl to-

ma '0 ,ttitu::i�nenhuma

para melhorar;1 s'ituaçüo
cinematográfica de l<�l(Jl"m

nópolis' que sempr2 foi das

piores entre as pn:'ps 10

Bmsil.
É de faz, r doer r,p�:lCJu",l'

No momento em qliP es

t.ou escrevendo ê8:, artigo
ainda não vi o fi[ nc e se

quiser vê-lo precisarei des

locar-me para for� drr ci

dade.

Coisas como ésta ilcorrcrn.
diáriamênte e constituem

uma vergonha
,

Catarina.
Além do mais não er.con

tramas em .rossa cH.pital
um cinemét dig_no <l,� uma

capital com::l a,. ,n08S'1 e in

digna d:f qualquer· platéia
c uma pé:s�ima impressar
2. pessoas que visitai}", Flu

rianópoiis.
Pra completa.r d; fest.l

;'&:.10S uma platéia .3111 qua

fof. sua t.otahclade CO'11 fm

ca instruçüo ci:1e�nfl.to''lr:l.
} Í{'.l e que deixa-se �e \ :u

rl)l' êst· s homens '-lU 3 clo

m',nam o cinema na capi-
la: frequentando

,

�
/1�ofJfecirnentos Sociais

�"I ue----l.. oL.

"Mag'azine Hoep.ck;e", a

maior. e mais bonHa. loj.a
Rio: Mais de mil lojistas, da eidade. . I . I ."..1.

Ainda esta semana, dí

vulgaremos completa ,'é

portagem sôbre o grande
acontecimento de sábado
p. passado, que foi a pri
meira festa do "Bants.cata

rína Country Club.'

Stela Marís Faraco

'Com imensa satisfação regístramos no dia de 110J8
a passagem. de mais um anlversárb nataiici::J da exma.
sra, D. Jocelma \:.,arOoso L e' Miranc,a, üigülSS,inu l.spJSa
'cio nosso ilustre colaboraelcr' e Presidem e do Slndlcato
dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarrnr, Adao
Miranda, pessoas que desfrutam de sólíclas e mz rer-idas
amizades em os nossos meios sociais " eulturais

A natahciarite, Lu",üla ele exc.rsas vi�tUd::s ,] ele um

coração boníssimo, será no dia de hoje, data de seu 11.1-

talício, muito cumpr.mentada, O ESTADO. �er!t,e-se a
vontade para tríbutar-Ihc bem como ao seu digno espó-
.ao, sinceros e efusivos cumprimentas.

Transcorreu, ontem, mais um aníversárn, natalício
der nosso estimado amigo e ilustre colaborador
com .sua conceituada coluna ACONTECn\'tENTOS
SOCIAIS, Jornalista Zury Machado, fun�ionárío ca As
sernbléía Legislativa elo Estado e elemento de destaque

.

em os meios sociais florfaríõpolítano.
.

Ao Zury, embora com atraso, regtstramos t� 2.ld •.;

recamos os nossos mais sinceros e respeitosos c .u.iprt
mentes com votos de muitas feâicídades.

.
. :'' fi.?·

JOR. FLAVIO A. DE. AMORIM
. ,�

A data de amanhã assinala a passagem de P.H:.S um

aniversário natalício do nosso prezado amigo e ':',u '.!c $

mais destacados colaboradores desta fôlha Jor. Dr. F:;'.
via Alberto de' Amorim, Inspetor Seccionál- do El'S:)lQ
S2cundãriu de Santa Catarina e pessoa je destaqUe c.p
os nossos meios' sociais e culturais.

Ao Dr. Flávio, pela passagem de seu natàliclO amd'

nhã. endereçamos os 110SS0S parabens· com vot03 d� p"
renes felicidades extensivas a sua· digna· família.

da FaZenda
utorizada J. ccmp

tal' Jll ú Banco c'." Esta
d

� -

d
.

o prestaçao a ga�'",n';a coração d':!,spido ela 19no-
do souro � EsrMhl, �ln rância. que film2S como

fav do menciol1.a10 Bsx Volta Meu, Amor i'ém�{��'o
co, cobertura dos aval» de Amor passem uma ;,('-

que ste último,. _;;Jl'cf·t1er mana completa 1'a c.' '1�'!" 2
O 8.€uhor e a ,senhora

310 epartamento' / '<-'ntr:ll e um mm,: co'" ) !3 Jya dr. José Matusalem ComeI-
de tnpr,as para :mo. Jl"L:\' T"

.

t "L o'raglCa :;r)m.en e q'.l,. T li, 11_0 último domingo, fo-
,11;).-;i sessões. Além do mais é

ram vistos jantando nJ res
o Iras uma falta intolerá.vel f'ste tauránte do Querêp.cia P'1- Eosa,ni. B'3.uer Ramm, o

.,. .,t�re�'.::>., dl;>s eXIbidores lace . "Rrnfl.o.· RMWPa9!L.j,\O �"a- .. ""fi'....._-t.-4-'_ _.,'-..iJ..__.� .", a·mm�J,c1'6'rasíleiÍ-os)! t'lu�
.

�! >'1',- � .:t-- .�� o ,w':!e�k-eád.'·
se torna maior,·, mui- A "Casa da Arte", ainda em nossa cidade.
to maior, qU3.ndo êste me- este'mês' de setembro pro'
rece ser visto pelo públic:J.

José Euly Moura, I"L:.l próxi
mo dia 16, às 10 horas t'S

tarão no altar I11Ô, da sin

gela capela do Dí vino Fs

pírito Santo, para. receber
a benção nupcial. Os con

vidados serão recepctonadcs
na residência do sennor e

senhora Dr. Bias � Faraeo

Já foi empossada .\ nova

Diretoria do Clube Doze de

Agôsto, para dirigir �):, des

tinos do veterano clube. Pre

.sidente Des�mbargado!' Nor
berto Mira',ldt Ram03. vi

ce Presidente Dr. Fran.:iseo

Evangelista, 2. Vice Presi

dente sr. Aloysio SOat.·fS

Oliveira, Diretor Set:retário

dr. Reinaldo wendhausen,

1. SecretáriJ dr. Joio (la

Silva Medeiros Neto, 2. se

cretário sr. L;anzibar Fer

nandes, Diretor Tesaureiro

sr. Canialicio Siqueiro, 1.

Tesoureiro sr. Enio Vieira

Wendhans2.n, 2. Tesoureiro

sr. Daniel Lopes Mafra, Di
retor _

Sodal ('r. Em:an�el

Campos, Orador
Batista Bonassis.

dr.•T(,fio

Rio: "Villa Real", Cabe
leireiro é o novo salã.o qlle

inaugurou, na Av. NrJssa

Senhora Copacaban.l. 10n3/

loja' 204, com l11ov:menta!l.0

coquitel no dia 3 '). p:lSi'.!1-
elo.

moverá, no Teatro Alvaro

de Carvalho, o "Encontl'o

dos JQvens Pianistas".

St:t

\
Na próXima sexta-�eira,

estaremos na simpática e

progressiva cidade r!3 Join

ville, para parti.�íparmos
do grande baile elas Debu

t.antes, a se realizar sáhado

próximo., nos salões da

"Club joinville". Br0hs ela

nossa sociedade, o/;,a1'&o

em pauta no grande acol��
tecimento.

estão participando da con

venção Nacional do "C.i'J.
be dos Diretores dos Lojis-
tas", no majestoso
Glória, na saudosa
do Flamengo.

Hot,el

praia

e

A presidente do "Edu-
candário Santa Catarina."
Senhora Carmem FrayslE
be�s Souza, agradece a so

ciedade a valiosa colabora

ção que recebeu para a roa

lização do "Chá das AS:l

leias, sendo a renda. e:TI

benefício daquele Educan

dário. Especialmente agra
dece aos Senhores Repre
sentantes do "Chá 'I'cnder

Leaf" e diretor da Panífí

cação Moritz, a gr rnde Cf)

?r-boração;, que' todos os

anos vem prestando quanno
é realizada esta tarde ele,

elegância e caridade.

Em sua bonita residência

o sr. e a sra. Bjalma 'Arau
jo, na noite de Sábado 1'(>

ceberam convidados para
um maravilhoso jantar.

I
A Diretoria do Clube Do

ze de Agôsto no próxtrno
dia 26, promoverá na se

de do Praia Clube, "En

contro de Brotinhos".

A meiga Elizete C3.r10S::l,
que teve uma viagem bas

tante acidentada,' chegou a

nossa cidade 'altas hora,':; da
noite de sábado', pa.rtici
pando ainda da festa áo

�'Santacatarina ç o u ntl'Y
C-�u be"� cantando sob

uma chuva' de rosas.

Festeja aniversário) noje,
o jornalista dr. Fláv.:o
Amorim. "Acontedmenks

Sociais",' dese'ja-Ihe feli,�i

tações .

Também 110 Últ.imo do-

mingo, o sr. e a ,'3ril. Dário

CarvaLlho, jantavam no

r<;lstaurante do Querência
Palace, em companhia da

sra. Regina Viana Fett

Os 15 anos de
.

Marisa .

Benvenutti, ::;erão altamente
comemorado !;lOS salões do

Oscar _Pàlace HoteL

Sera inaugül'ado
de' alguns dias,

dentro
o_ novo

Olhos que Muito Viram.

...precisam
de atenção

,

constante,

FAZ BEM AOS OLHOS

. DOE��CAS' DA PELE
,

COURO CABELUDO E UNIUS

,

DR. JORGE JOSÉ DE SOUZA FILHO

Médico Dermatologista, durante sua permanência em

Florianópolis, de 15 de setembro a 15 de outubro, atende

rá clientes partieu.1{3.res.
Rua Jerônimo Coelho N.o I-B Salas 7 e 8

Edifício "João Alfredo.

\ ..

siu.uldade os seus cillF'ma

mr.s e por Dão enU,'llclpr<'m,

cl'-' éinema aprécia'.i:'l11 fil-

mes cujo único 11�I;Ui';o é

ui'oagnar a cultura cl" pavo

r levá-los a as.s�stireltl

eC';"\l mais entusíasm'J és··

tE s filmes.

r::; contra esta sOcc;.edJ.dc

que temos q�e lut;·l:· e �al

vaI' o maior nÚlll"'I'r.' r]e

pessoas qui:' ainctl :,{tf) dt:�

pt'rtaram mas q'V faHa

apenas um embaiu, p.\ l"\

formarem conosco U111'L 1;-·

nha que re{101mente sal:;e

que o cinema é uma arte

e como arte é que de�e ser

estudada e analisada.
Ao pa�sarmos diante �e .-_--------------'.'

�:��d�:=:!-3i�e:;�! CAFE AM'EL· IA :
���:o d�un:e��oraere����. - "

_

.

�,
.

"

enquanto' êste trust.e domi- SU)()r Qualidade - Pureza •
uir o comércio �inenHtljo-

. A Mais Moderna J1IIlI
às 8 hs. gráfico de Florianó�o!is •

�a'Urício do e Mas, nós que nunca se- , TORREFACAO •
I ,1 Sônia :Cla remos atingindos n'iltn. tau\.

, .•

' •: ..
'

.....: e� pouco participantes ãesta
• _

�
.

; d GRANDE i RTAO dolorosa irmandade, temos,' DE •
&n�ura até 1'" nos fôrças -para . I'1l.nçal· num, • S,ANTA CATA'RINA :.

•

CINE' 1fA brado aos quat<:o eantos .

. ,..-.

2c
<i desta ilha sofredora que _:. • �\ III'

(SÃO t,.\�E) ainda exIste uma solUÇãO'RUA Max Schlramm, 87 ESTREITO •
�s 8 hs. Q- altamente digna c honra- .

.-
ern l1J:úlas modernas e terá praz�r;;e�ll' frocar idéias com você .,._ ,; ".jEljpest Bel' � e dá' e esta soluçãO· é; Reno- • lVIATRIZ: - São Francisco do Sul . .JII
sôbw a nova decciração de' S\lÓ ��sJdêlidci Õ\.1 escrHóno,

;
t

i ,A
.

- E �L "vaT para' n'l.ernor(<tT. • F'
.

RiCAS':, __ Porto Alegre e C�itiha •.
··�":�1:'.��,_.,-. �'" l.-..'.;;::�::::::�"��='..."'''._.,'�:'__...._'·'.''''...·�.:<l>llill·-'"r@:\�i!!!.�qewt1!.'�,�",h!l!>Í'«�;$.:aõl!l'''''"'''�!O!':�:�!fi.. !!!::!!!!·.'\�.:.'.�(iI·'!!!!i'IIII'.....'.•''''''--!!óf.'. o REI DOS

._. ...."
Jorg� ltob,� BÜe.��,

•
.

.�,��.��ja_,., _.,';',.",.�"'JII!L.�..���.)� ....

'

. .-:.",�,:.. ,
.."Dif não :,cunst" ! ,"

;�� ;}, típi .'
_.. ;,'; .-

",}� ,"
.",

"l'i; ;;:�
"',._ ''''a.«

,., ';I :$l • �i:!
�-�.-"",-.,"'-",-----''''''-�.--:� ���:l���..���.�,_���,--",�_.._�__� ........_-,,"_-:;.. �_"""_",,,,_';'.'�<_f,:c."�, __'"'JLi:l __::. .:...._�::....::!L��:::"::::'l_"":"' .:....:;:._;:;.;::..;;;.!.....::..:::;.;;;..�;.;;..:;....;;:;.;;...::;.;;;;...;;..;;...;;......,; ...

I ,,*,�f.' . i .

ruma ques,ão _de gôsto ..
r,i�: ;:.����.,_. concepçao de bom gôsto e;'

decoração: móveis em estfto. <

JOSÉ ARt;AS DECORAÇÕES dá. u.m to

que de personalidade ao ambiente de
seu lar (ou' escritório) com móveis de �a-
deiras nobres.:

.

.

.

Visite o quanto antes Q.\ "Salão de vendas"
de' JOSÉ ARf:AS DECORACÕES.

" '

Modelos éxclusivos - ele9'ânç�(1:& sobrie-

'!;de para àm�ientes de �las:. t;� ..

.Jose arE!a5�
.... __ .�

.
\....

.

.. j

. _, __
�

.. tJ decoraçoes'
. 1"

saléro de vendas: rua felipe ilchmidt, 22 sobrado ,l
,,)li

.

p. S JOSÉ ARt:AS DECORACOES também !>{áb'Iica-�'m'()veis
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Urubid: Diário
A chegada a Ur'ubici a�' nas ruas .oa, janelas das ca

presr ntáva a população sas residenciais, em posí-
.;.----�---'-------- cão de franca ,simpatia.

com os candidatos' ,3 g'),;,
vernador e: vice-governador
p�la

•

Aliança, Boeial-Tra-
, Martinho Callado Júnior balhísta e Pepular,

Mesmo antes o maís variado fracasso à reforma so- A comitiva foi �e:;ehida
cíal, o Homem teimou em buscar, novas soluções. pelo pessedtsmo local e o

Lembremos apenas, de fugida,' aquelas que- puderam .seu representante junt0 à
exercer o poder em sua .plenítude, como o ostentoso Fas- Assembléia Legislativa. de
cismo na Itália e o agressivo Nacional-Socialismo 'hítleris- putado Nereu Celeste Gni
tata. As suas provocações' afogaram o Mundo na guerra zoni, e' elementos dos de-
mais ruinosa de tôda a História humano. mais partidos coligados,

Em princípio sempre nos pareceu falsa e ínconsisten- Ivo percorreu a. cidade
te a distribuição' de tôda� as doutrinas sociais em centro, acompanhado do seu com

esquerda e díreíta, relembrando a posíção das, bancadas panheiro de chapa, deputa
na Assembléia Nacional' Francesa, na última década (10 do Francisco Dalligna, d('l,
século XVIII. deputado federai' Osny Ré-

Coloca-se por exemplo, o Marxismo à esquerda se [o- ,g;!.s, deputa::k$ estaduais

ga para a direita o Fascimo e o Nazismo. No entanto, es· Dib Cherem, Evílâsío Caon
sas três doutrinas; na prática, sempre me pareceram prí-.

'

eassessor Iegíslatívo Zal'�Y
mas-irmãs, nascidas nas mesmas fonte do ódio, preco-. Gonzaga; além .ds ,out;rç's.
nízando ,a, submissão do Ho�ens, escravo do Estado, que' ,A concentração. ,�le p.raga

tudo. observe, desde os metes -de produção, as, regras do. 'pública �ssiliia]{)u -p;�cfelb
consumo, até o trânsito, a .líberdade e· a vida dos paísa-'. 'identifIcação, com os ínte

nos.. E nem se dígà. que, na Rússia, 'na: China: ou ,lllhures, ' -.» resses do município_
o CQmunismo também não ,é ferrenhamente nacio�alist,J., bepoi$, foi' Bon� RetiN,
e coionialista sem reserva.

"
,

onde também falà:ratll o

A ação violenta dess'is doutrinas malsãs, a q�e S€ vão,' candidato á prefeito Arno

juntando outros movimentos reacionários tal como um' Oscar MeY<lr, e a ftp;uro,

colonialista exacerbado, ou como' a diSCrlmiÍlaçãO racial candida�o a deputado E'S

nos Estados Unidos e na Afric'i do Sul, continua a aceno tagual Jaime Ma'Cll'l'.lo ero

der n:o ll,lLmdo o estopim das guerras, dos distúrbios e dos! 'co).
.

� �

expostos a venda os mais

diversos trabalhos . r!& crc

chê,� de tricô, lie ren'Ja,3, J.c

bordados; ccn fe'cçõ2s pC' ra

crianças
-

guamiçõ2s dI) C:�

ma e 6.e m�sa .. etc,'
Br"ve àivulgarem1s o �o

cal e o c'ia, em q1ie 'l, Ex

po�iGão será ina�lg'lra :l�..

SERRA: URUBIeI INICIA Os constantes ,ap]9,usos apoío aos candidatos Ivo e também marcaram esta

do público bísaram Urubí- 'Dallígna, Em "Laurenulnc, coisa válida de urna cam

cí, demonstrando !nequiv')� , tiniu-se a PSD: PTB e "[-'RP panha: o, encontro do po

camente onde se encontra (ou PDC:, cuja pcsieâo é de vo COm os seus candidates,

a maioria do eleítorado ca clara firmeza, através de Dejioís, foi o grande C0-

tarínense, seu presidente Aleixo Loz- micío de RIo do Bul, a. que

O 'encerramento ,dessa zi. O MT:R: .l�n80u manites comparecsn o presidente
etapa elo roteiro. '1U8 so�. to de solídaríedade, .encabe 'do Partido 'I'rabalh'st.; lira
mau pontos de precioso çado pelo presidente Juve- sileiro, deputado Dcutel Ce

apoio em todos JS qua- nal Simão e demais me, u- Andrac.e.

drantes, veríncou-se em bros. Ivo e Dallígna ::>e:'CJ�'l'l�-

Alfre$i Wágl1er, com ex-' Em Rio 'dó Oeste, !"Jj)e-, ram o Al�o Vale 8'11 C<11:1-

cepcíonal vibração. .tírarn-se cs contatos de panhía do deputado
Ao ,término de comíeío, praça pública, com Igual 1'a1 Orlando Bértoli,

populares tributaram uma receptívldade. A cormnva tados estaduais João

das mais entusíástícas ma Jantou em companhia dos

nítestações :'t Ivo Silveira, padres do Ginásio Allárno

prova robusta de que esta- da Consolata

vamos certos, quando fala- Lontras, Agronôrntca, :<t,io

ramos das origens- POPUl3,- do Campo, Salete, A'11'o)'3,
res do caI!didati> a z.wer· Witmarst�m e Dona E,11!11a

Um M'undo Ihelo de Õdio

dia da Luz, João Bértcli ê

Paulo Faria, além [�2 PrC'

feitos, vereadores e outras

figuras dos meios polti.ic JS

que .se Incorporavam no

percurso,
nador, ____"--

VIII Exposição de Irebelhos Mr:i1ua[s
, ALTO, VALE bO,'irAJÃl

,

El1'lpenhado vívamem.e
A caravana ,C!ilrrtanc!a,ja, na crtacão de mil Hos11ita!

por Ivo SJlveira' >r8'�Seg�uiu, Evangelico, no E:;h:eito,
,a caminhada' �emoct'áticf),,' um grupo ativo e '.l.bl:ega
levando a mensagacn, au.,.. do ,de sênhafas, prOm0yera
têntica 'ele seu.s Cbinp,mf'�).- na 2a, qUÜ12lena jeste mês
teso uma Expos;�ão do T,'z!Ja-
Em Taió, maU; "M l.:;'(j() lhos ManuaIs.

pEssoas participar'3.In da Em favor da tefej::d" G

manifesta';ão- p'úlJ1i,�a '08 bra de ben'3ficiênch sfráo

massaGres.

Em 1914, os interêsses de e4Pansão colonialista defla·

garam uma guerra universal, que gerou todos êsses mon�;·

tros socipis, no seio de uma humanidade, vagueando l11U- Rua Conselheiro Marra 160 - Tel. 3022 -:- Caixa Postal

tiladr.t entre os escombros. 139 - Endereço Telegráfico' "ESTADO" COMUNICAÇÃO N.o 35/65
Desde, então, o Mundo não' conheceu paz. Ou vive sob 'DIRETOR.(iERENTE A Diretoria do Institl.lto Brasileiro do Café, uS2ndo da3

as ruínas de uma guerra efetiva de extermínio, que nüó' Domingos Fernandes de Aquino atribuições que lhe são conferidas pe:a Lei nO 1','79 lia 22

poupa nem mesmo as populações civís; ou vive, inquieto RF.DATUR-CHEFE de dezembro de 1952, e nela Art. 22 da res81uç"o nO ?1,�, :1e
7 de março de 196�, nà corfornlldade das' o.ctcrminações

e assombrado com o dia de aIl\'lnhã, entre as incertezas Antônio Fernando do Amaral e Silva contid.as nos Avisos números 268/GMe 285/GT-.1:, ,de 19 de
de UlÍla permanente guerra fria. A guerra fria � um mo· DEPARTAMENTO DÉ EDITORIAL agôsto de 1965 e de 31 d3 agôsto de 1955, respecti :<>.mcúte,
derno método de torturli. humana, que muitas vêzes �,� Pedro Paulo Machado � Osvaldo Melo do Exma Sr. Ministro da Indústria e. do C}mércio que, a

tem tran�formado em graves atritos regionais, ou em Te. .loão Vaz, Sepetiba _ Sergio Costa Ramos ,partir de 1.0 de setembro de 1965. o preço máxlmo de ven-

ua, do café torrado e moído para o cunsumi�or, elltrlgLiC
voluções fomentadas do Exterior, na feroz compE,ltição en- PUBLICIDADE , no, estabeleGimento industrial, será de Cr;j; 105 (�e ,hU e

tre os ,dois grandes campos em que se dividiu á Hümr,lli- Osmar Ar.tônio Schlindwein oitenta e cinco cruzeiros) por quilo. Neste preço c,�tli:> .in,

dade contemporânea: de um lado, as chamadas "Demo- DEPARTAMENTO COMERCIÀL cluídos os' imp,ôstos e taxas e excluídos os cclst..:S de dis-
, , tribuição.

'

,cr!�cif{.s .'ocidentais", desunidas, vivendo ainda sob a in�lu- .\' ,-'
. Divin,o Mariot Us preços máximos (�e vetlda dn c1fé terrado e lnoi-

ência de um capitalismo de trustes, de opressão econô- COLABORADORES, do entregue pelas torrefucões fôra do estabelecimento in-

mica internacional, propiciando o .desenvolvimento cle Prof. Barreiros Filho" Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral" dustrial serão de Cr$ 236 -(duzentos. 'e triÍlta e seis cruzei·

vastas áreas de fome e 1e miséria; de outro lado, inwe:a' Jorge Cherem, Prof. Alcides Abreu, Waiter Lange, 'Dr, Ar� ros) e Cr$ 280 (duzentos e oitenta ÚUZ(;;lros) paI' quilo, no
, " atacado e no vareje, réspectivamente, devendo êste últi-

o Conwnismo, tolerado e engr(lndecido pelos triufadores tjaldo Santiago, Doralécio Sor.res, Dr. Francisco Escobar mo preço máxililO constar dos dizerts a' que se retere o

da última grande guerra, o Comunismo que realizá: urr'a Filho, Zury Macliado, Lázaro Bar�olomeu, A. Carlos Brio artigo 7.0 da, menciotl,'idB, Resolução.
' '

política de distúrbio internacional, de, expansão colm1i:1- to, Oswaldo'Moritz, Jacob Augusto Nácul, C. Jamundá, Esta Autarquia venderá a partir de IOde setembro

lista,' de esm'igamento dos povos mais fra,cos. ',labes Garcia,' Nelse)U 'Brascher, .Taime Mendes, 'Gyzama do corrente ano, o café destinado ao consumo' interno às
indústrias de torrefação, e 'moagem; de acôrdo com a ta

No q�e sé convencionou chamar de "DémocraciáS Oei- 'José Roberto Buecheler, Beatriz Montenegro D'Acampg· bel'l abaixo, calculado na base de ,60,5, (sessenta e meio)
dentais", prevalece um individualismo 'sob todos oS as· ,ra, Manuel Martl'ns, 'José Simeão de Souza, Sebastião N& quilos brutos, proQtlto ensacado" pÔsto 1).0 arrnazem en·

pectos: 'poder político, poder econômico, ,licenciosIdade vês, Jchm1Y, L1,liZ, Eugênio LivramE!,rito, ',José Guilliern1P tragador:
' "

",

,

, -, ' 1.0 Grupo: -, São pauio e Guanabara - 2000 (d )is
em vei de liberdade. o indivíduo, ou o', grupo que êle inte- de Souza, Sra. Helena ,Caminha Borba, Valéria, A. Sei

" l
,

" mil cruzeiros) por sacas;
gra, ,usá' e abus,a dos direitos democráticos, tráp.sforman· 'xas Netto, W!1spl1 Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tan· 2.0 Grupo: -,- Rio de' Jane�l'o, Espírito Santo, Minas
do·os em privilégios, enqU<into reserva aos outros o otlUS ' 'Gredo: ' 6eràis; Goiás, Mate Grosso, Rio Grl111-

dos n)ais pesados de'Vere.�� c�munidad&.�tl!.iza tW05 OO"-�' " "

.",R,E�ANT.JÍJS,. 'O!c, ,_, .-,-,- -: f",' i ...��� ,&aIl��ft�' Parán,á.; PJ!'-
meios' ,ilícitos de enriquecimento: o contrabando, a sane," Represent�ões A_.' S. L�ra Ltda. RiC' (Ú3) -:- �ua Sên�

, tal C� 2 2�:OiS ,'in�, e ==7�;:�
g:�ção de impôstos, ,o "lbckout" a alta f6rçada dos' gêr1E' ',; dor Dantás; 40 -,-' 50. áridar ..,.. .SãO PaulO: � 'Rua' vit6- zeiros por sa:ea:
ros de primeira necessidade, .a falência fraudulenta, os le, " ria. 65T� C0'1junt.o, 32' - Belo Horizonte '..:_ SIP'� ft!ia 3,0 Grupo: - Sergipe,' .l\.lagô'ls, Paraíba, Rio Grande

sivos. contratos de obras 'públicas, os grándes' dep6s;,t,)s" dos Carijós, 558- - :?ó. ano,ãr -:-' ,rôrt<;> Alegre � Frto. elo Norte, Piaul, 'M:1I'anhã, Pará, Ama·
, , ".

' ,',

Zvnas; Acre é Ter:ncórios Federais do
de d�eiro público em banc.os particuJar�s; mi1�e·um' '1C. PAL - Rrua Gel>Vicente, 45Q -, 20., and�Í'. Amapá, de,":Roraima, e de Rondônia _

tifíCios, enfim, que, em proveito de indivíduos,O'lr:de gnl- A�llincios mediante coptrato, de acõrdo, com- a t!;l.qéia em Cr$ 2,400 (ddis mil e quatrocentos cru-

pos, burlam e d,efraudam os' interêsses da comuhiO.a;cte, - .rigor.
'

,

, .
zeil'Os) 'par' caisa.

empobrecendo·a, entrav�_n,db 'o. geral desenvolviinen.tC., ASSINATURA, ,�UA_L Cr$
,

,10,oQ ,.:..., VENl)A ,

AVULSA A4ssim, ,flcmn revogados. 9S, GÓP':,unic'1dos números

E' um mundo individualist'i, anticristão, éhêio d� am, O,R$ 50 í A DI:REÇAQ', NÃO �E R'ESPOSABIl,oIZA P,E-' 66/6Ri�' �j6.i�n��r;�·5i·6:ee�;gs;�,��6i9�:spectivamente,
bições' e de ódios. ',LOS CONCEnQS EMITmOS, NOS' Af.,Tl'GOS' Assm.i\· LEON�DAS LO�ES BORro :_ Presidente

, DOS,
' -

, �I',

�
.

� I
I

•

t

,Emprêsa Editora, "0 ESTADO" ltda. '

Ins'tituto Brasileiro do Café

AVI'S,O
,

,

SE vOét NAo PRECISA COMPR�.

AINDA ASSIM VENHA VISITAR�NOS.

APENAS PARA CONHECER os BELt�
S IMOS CONJ UNTOS DA NOSSA NOVA

LINHA ClASSIONAL.
A

NOs TEMOS PRAZEI' EM,ATENDE- LO

MESMO QUE vod Nlo QUEIRA OU
,

,!(lo PRECISE COMPRAR. t UMA S�
TISFAÇ10 NOSSA. MOSTRAR A ' A.!:
TA QUALIDADE E o ESMERADO AC�
BAMEI'lI'O DE NOSSOS MOVEIS.

ORGULHAMO-NOS DISTO. VENHA V!
SITAR_NOS.

o Chefe

b

Programação' do UF� TJ�nis C!ube
\m� Dr: �ETF:Jllm� í

DIA l'i'<1·- SI,lH.I,y 1)'\ S:-;;\...TA"<f'. 1 J,\ 1';\'1':,1,\

DIA 25/9 --- ELEGANTE som,ÉE. üA'l:'l-t.uvli'VlClti\,
com PERY RIBE�RO, sensadonal cantor da BOSSA',

CARIOCA

CI UBE D07E n� �,(iOSTO
PROGRAMA no MES DE SETEMBRO

rede ..

àepu
Cuetó

Dia 18-9-65 -:- "Baile R.adar" Qm1]'1 a Festa de Contra

terriizacào da Sociedade Catarinense

Início horário 23 horas

Dta 2fi-Çj,.')fi - Eneontro dos Brotinhos 11::1 SI-'n,e Bal

neãría
Inicio horário 20 horas

Mnrhprf" f7prnay
CIRfTRGII\O OENTT�TA

IMPLANTE E TRANSPLANTF DF DENTES

OI'Jlth:tt>ria Operatiiria. pelo sistema de alra rclt!l('ão
(1'ra�laYT1I'nto J�}\'l(llori

PkóTESl'� rtxs 1'; !lmVBL

EXCLUSTVAMF.NTE C0M [m'R.A MARCAD,.

P:nifí('ln .Jl1lfptll ('unillnt,o rlf' �al:'tS 20�

Dl

RPSor UeAo. N o MI
J\ n�,..ptrn";.;'I: ,1,", Tnpf :h,i q n,....,q;lo.! .... () ,-11"'1 f!nfé flCl (l()'1__

f,....· ..._...';rlr,-flo ('1n r'l1p 'hf\ r'":'I'111H0 f T 01 n ('I 1779. 'dp. '22 nA (le-
• �A�''h�� rIA 1 f'�" (' r1�-,irl'1mp.nte' autorizada pelo C,)ns,:;�
lho M0!'JBt?l'io NflCionl'll

,
R.ESOLVE:

Art. 1° - Aos ÍlP1':'o0rt'lcJore:-:' no o"t('rior. f'f'rá conc"
ri i e1.., l'll1l'l p'nr"rt't;" clp nrp('()" 1"0'1)re "na';

coml}r�s rli_r('ts's r18 ('"f�, no Bra";!.
Art, 2° - A p'qr�lDtil cohrir:f ev('lnsival"\1ente :'JS or,<,-

rS"'('õe� (111."\ ('.<:;th�p)"pyY'l 1'pf?'istrarJ8:s fiO T",�,<
htto B1'<><;ilf'h'f) d0 C«f.n e s�r� ('"1("11:')',,
f'rn fnl1('/'\p; ct�l.s eVP''1h",iS variacões ctos rire

cos mínimos de 1'e"';st,ros vignrantes pa ra
os diller<:o', nort0s rlP en1harQue,

Art. 3° - A !?'H!'qntia nrevale('erá nela praz,o decorrj
no entre' f-\ do,t", de r8P:lstro da opéraçã0 no

Instituto Bral"iJeil'o ('In Cnfé e o 4;),0 ('11'1';
cl"�gésimo quinto) dia contacto do emb:!!"
que,

Art, 4° - O vlllor d;l indenizaC'ão re"ultante da <"a

t'"nth ser": O corres'Oondente à maior dlfe
rr.;nca veri"ic<>da f'ntre ('I 'Oreeo mínimo oe
reo'i<:trn viQ'orrnte na data em que a ope
r,:\f'i'\o foi �€gistrada e:

, a) - aquele vigorante no dia do emb', f
oue do café; ou

'

b) - aauele vigOr<lntB no 45,0 dia �1Pós
o embarque dn C"fR,

Parag. único - Não RPnc10 dIa útil o 4'1.0 anós o embar-
I que, prev<llecerá nara determinacão do va

Jor da ganmtia o l")rEV�O vigorante no pri
meiro dia útil imediatamente seguinte.

Art. 5° - O vl)lor d'" indenizaef.ío em cobertura da !la
rantia" apul'lldo nelo Ino;;tjtuto .BP'Si;:')in

,

'

.0
afé e· nela Fisc<>l;':"f!ãCl Cambial do

.. - ;.\ 0:tmtra,;. As". P.{'DIJhijCao. do�r.f'8il: se"

'I' �' ,}itado ao imnn"�!lrlor, ' errr "cMt!":.l
grál1;iça" na Carteira de Câmoio do Banco

,

do 'Brasil SA.,. na mf:'<:ma moeda es1.rpn-
geira 'em Que a operaz;ão original tiver si·
do .Gontrat'lda; ,

,

Parag. 1° - Considera·se como '''importador'', pUT<l 1"

feito' de crédito em, "onta do valor da g��
, rantia,. aquele oontra ,fl qual tiver sido emi
tid<t a :fatura :repr,esetitl'*tiva da venda ongi-

.

na!. '

'

Parag. 2° - Para, fins -de comprnv.�ção deverá ser a

presentada, "à Fiscal1Z:'Gão Cambial, além
da documentacã'J dA costume relativa à
operacão que gému '1ireito ii, garantia, có
pia não negoçhj,vel, do conhecimento de f-lTI
baraue evidenciando mercadoria "shipped
on boa:r:d",'

Parag. '3° �. O crrédito em
.

"crmt'1 gráfica" a favor do
,

imp9;1'tadol' será feito pela Carteira de
') CâínbiO do Banco ;'do Brasil S. A. a, partir

do 45.0 dia .após ,0 embarque.
Art. 6° � O ' rmportador benefki<'í,rio utilizará o CH;

dito result.':lnte de nf.lfl;amento d,e gárantia
em novas compras ele café, no Brasil, aCTa
vés dps canais n0rmr:tis de:. comércio.

Art. 7° _"O importaclor benefid<'í,rio, nQ aplicar o va

lor dos c�:éâito� a, seu favor em compr':\s
de café, podera fazê-lo através de ex

portador .b.casileiro de sua pl'eferênci't,
bastando para isso 'ql,le, ::por documento
identificável, indioue ,à Cârteira de Cân,
bio do Banco do Brasil S. A. o valor a uU-

, lizar' e a firma eXDI'11:'tadol'a interveniente,
Art, 8° - A eX1Jortacão de f'gfé em pag,llmenth. de ga

rantia estáTij," süb<;>rdinada aos mesmos cri
térios das export2"ôes normais; salvo
quanto \la prazo das letr;:rs, que será à vis
ta, e aos repasses c�os contratos de câmbio
pelos bancos negociadores" que se proces
sarão pelo valor intmtTal. Nas "declaraGôes
de vendas", nesses C':lSOS deverão const.ar
a indicação de "exportação em cobertur,.l
de garantia".

Art, 9° - O prazo de embarque do, c,!3ié resultante
do pagamel�to da g8ra.ntia será de 90 (110
venta) dL!1s, contados do 45° dia após o

embarque do &fé que. originou a indeni
zação.

Parag. único - Será permitida a a,cumulação de cré
ditos pa'rá utilizacão rium único embarque
desde que a aplic!3.Gão dO$, valores acumu
lados se faça no prazo acima indiaado E'

correspondente ao primeito crédito.
Art. 10 - Será permitidr.t a utilização de créditos p'l

ra compras de café destinado a outros, paí
ses que não o de destino do café da ope
ração original uma vez que êsses países
pertençam à mesma área monetária.

Art. 11 - O sistema de garantia poderá ser suspenso
a qualquer momento, mediante aviso do
Instituto Brasileiro do ,Café, ficando entre·

\ tanto, assegurados os direitos à garantia
para:

a) - utilização cJ,os créditos em "conta gráfica
t, �'n() prazo estabelecido no Art. 9° desta

resolução;
b) - as operações que. na data da suspenss,0,

estiverem devidamente registradas, no l11s
tituto Brasileiro do Café e indicarem pra·

zos de embarque que não ultrapassem c

terceiro mês, 'contado do que ocorrer a

referida suspensão, inclusive.
Art. 12 � O 'sistema de garantia estabelecido' na pr&

sent� t'esoltWP;o prevalecerá exclusivamente
, para f.I, exportação de café crú em 'grão.

Art. 13'� O sistema de' garantia cobrirá tôdas as

operações culos embf!.:rques se realiza'l'em
a' partir de 1° de setembro de 1965, inclu
sive,

Art., 14 - Os preços minímas de registro de que ln:,
ta o Art. 2° serão os indicados j:Jel'15 Agbn,
cias do Instituto Brasileiro do Café,

'\

I

Rio de Janeiro, IOde 'setembro de 1965

JAoQitlas Lopes Borio

,
Presldtmw

,

• .,.." ��' a;� 411Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o partamento Çe�tral de GQmpras
(O�,t:OlUutl\Ca PtJllLICA "\0 uóí641 CONCQI\R�NctA P'O'BLICA N0 1)3/634 . CONCORllItNÇIA p\:):BUCA J'ÍI) U:ií627

. r
• U>NCORRf;NCIA J'pBUC\\ N° (i."í/�!J2

CO�\IlJN1C,\yl\O
. '.

dOMl.!!IÜCÁÇAo· dOMVNIGÁÇAO
.

'

' .

"',,' OOl\'�ICAÇAq '.. ,

fJ Presidente do D<J'o:: rtamento Central ele Compras a Presídente do Departamento Central de Comprus
,.

O. Presidente do Departamento Central de. OOUlpt.:; U Presídente do Departamento Central de Compra">,

46 ooníornvidade ('OfP "I!. art. '50, parágrafo l0, da Lei de conformídade com c art. SO, parágrafo 1°, da Lei de;. cpnflJnnidade com o art. 5°, parágrafo 1<J•.dq. L.. de ponfOrmid.�e·com·o &Í't. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n.

n? 3.'i04, comunica aos Senl1Grcs Fornecedores do E'H,':;'- nO 3.704, eomurríca à0.S Senhores Fornecedores do E-ta n".�3.7�H, comuníca aos Senhores Fornecl.'dores' do 3.'. '.
•

':,l.7Q4,' corritAucâ :s;os .Se�ores"· FQrn�cedol'es' dó Esta.'

elo, (;1.ü:,,� encontra aborta Concorrência PUNic'; "> do, que se encontra aberta Concorrênci�"J�Dlic'1 ,( do, q,ue >e encontra aberta Concorrência- fij'o,E(':!
"

,,' ,qtJ� se encontrEI,' aberta, Concorrência Pública de- nJ

nO tXí;6-il. para ,",tpisiç:i..l ele NIóVElS destinado lS):\ nO 65/634, para aquisiçao de CALÇAD0S Til CON1:'E.::" n-' 1)5/627, para aquisi(}à0 ele ARQ\JIVO DE· AÇO. Jl.rL-\QU;: 65/592; :pa,,;m' aqu�slção de MóVEIS ESCOLiARES de.�t\na-.
D.ELEGACTAS mo; POLICIAS e marcada a abertura elas ÇÜES DE A,LGODAO destinado '(S) à SECRETARIA pA Ni I>� GRA...1I([PEAR ÉJ PERFURADOR destinado,.' ("l .... do. (s.) iJ, 9-I:V�SAS, LOCALlpAD.ES e marcada a: abertti

propostas e d,JCllmcnws U3dU.al nC' l)Ol-�B-1-1963, ·publicq. FAZENDA c marcada ti. abertura dás propostas. e, doeu- ébN'TmORIA 'GERAL DO l'::;STADO e r:1.�1."�[da a 'ao:,' 1::1.' das pt-opostas e' documentos (Edital n.o 001-28-i-1963',
do no 0.0. 1,') 7.2;Yl.. 6, :�i6:n. para o dIa 17 ele setembro de mentes (Edital nO 001-28-1-196:,1, publiçado .no D.O. nO ". _ 'rá .dils,� propostas

.

c documentos (EcWal nl) 001-28·1 I' <J j;úbiieado .no D.: 0._ 0,.0 7.226--6/2;6'3), para. o dia 1;J de, se-

1005, tis 15,00 noras, 'devenelo a entrega das propostas ,� 7.226-6/2/63), para o dia 16 de setembro de 1965, 'às,Ü,O{J pUQ!iç,i:\dO no :6.0 .. 'no 7.226-6/2/63), PUl'''t o ,<.lir� 10 de .(!" teVlbr:o de,Y96S.'àS I5,OU )JOI{:l.S, devendo a entrega das pro-
documentos ser efetuada até às \3,00 horas do dia aCÍ- horas, devendo a entregs... das propostas .e . documentos tO!11brq. de 1965, 'àS 'Ui,ÓO horas, devendo a 'eIitTd��\ da- postas e' documentos ser efetuada até às 13,00 horas .dó
ma.,Cit':1do., .

ser' e(etuada; até àl;; 13,00 horas do dia acímacítado.
'

pr9i)Qs�as e documentos ser efetuada' até às l�,OO hor clia acima.citaçto. ,

.

'Publicado no D.O. n? 7888, ele 25/8/ll5: Publicado no D.O. n.:l .7887, de 2/1/8/65. do dia acima citado.
. l"U'blicado no D. O. n.o 7882, de 17/8/65.

D.Ç.C. -- Fpolts, em l° de setembro de 196B. D.C.C. - F-polis, em l° de setembro de 1965. Publicado- no D.O. nO 7885, de 20/3/55. D� C. C.' - T<\1olis, em l° de setembro de 1965.
,

.

RlJb,�ns vtetor da Silva 'Rubens Victor da Silva. D.C.C. _ mPolisl em le de setembro ck. H!'I:i" ., 'Rubéns Victor da' Silva

Presidente. Presidente. Rubens Victor da Silva. PresÍ(:lente
" Presidente.

(;OM�Om\.l::NCO }'úJ.RIt:.<\ SO 65/640
OJ1\'tCNICAÇ..\O

I) Presidente do- IÍ1:.pl1r.t.amonto Central de Oompra.i,
de ccnrermídade 0,QiJ1 'J art. 5", parágrafo l°, da. Ld

n? 3.704, comunica 'tlPs SenJlorcs Pornecedores do Et;t�,

do, que .se encontra aberta Coneorréncía Pública de

n.o !3-::ij6-10, para aqllisi.(�üo de MATERIAL DF. COZINHA

desttnado (ti) 3. PHOGl;Rt\I:lOH.lA GErU\L DO E.STAOO' c
nll1l"('uda. 'iI, 2.b;cl·!;ura das ,propm;tas (' _dO�!l1'mentos (}:;dítal

nO OOl-23-H\}63, publk.9.dO' no D.O. nO 7.226·6/2/63), para u

dia 17 (�e se:;u!ll1)ro de 1%5. ÜS 15,00 horas, devendo a en

tn.'g'4 elas propostas. e documentos ser efetuada até à'J
1 :1.00_ boras do dUl acimn. citado.

Publ.icado no D.O. nO 7887, de 24/8/65.
D.C.C. Fpolis, em l° de setembro ele 1965.

Rubens V1ctor da Sil\-a
Presidente.

UONC.'ORRÊNClA P'úB,LICA NU 65/639
cOlHUNICAÇAO

O Presidente do Departamento Central de Compras,
de c(')nfomu�e com o art. 5°, parágraf-e l°, d3t Lei
nO 3.704, C01l1wuca aos Senhores Fornecedores do Esta

do, que se encontra' aberta Concorrência PUbliea dó
nO 6:5/6:''9, 'para (1quisição de MATERIAL DE LABORA,Tó·
r...ro destinado (s) à DEPARTAMENTO DE SAtlDE �
nUCA e mar",'ada, a abertura das propostas e dooumen-
'tos (}<.:;dital n.o OOlc28c1-1963, publicado no D. O. n.o ....

7.:i.).f}Q!2/§3), pa.Ta o dia 21 de setembro de 1965, üs 15,rJü
hOT(.13� de-v-endo a entrega. das propostas e docl.,lment,o'i
s� efetuada até às 13,00 horas do dia acima citado.

Publicado no D.O. n07884, de 19/8/65.
D.C.C. � Fpolis, em l° de setembro de 1969.

Rubens Victor da Silva
Presidente.

CONCOURÊNClA PúBLICA N° 65/638
. COlVmNlCAÇAO' '.

O Presidente do DtlPartamento Central de Compra;;.
de . conformidade com· o art. 5°",lJarágrafo l°pda J.iai
nO 3.704., �tPú:q��...�s'��:es �Ol·n..ejf,�do�s, �G,:1:::;ta._
de, que:;;e cnoqnt.T:a. aberta Concorrência FÉúbl!ÇJ"t d�
nO 65/638, para. aquisição de �OUPA DE CA.� E MÓ·
VEIS PARA QUARTO destiruJ,do (s) 'à; DIVERSAS DELE
ClAClt\S DF. ?aLteIAS b marcada (-1 abertul'a da,s pro·
postas e documentos (E:ütal nO 001-21H196:l, publicad0
no 0'.0. nO 7.226-6/2/63), para o dia 20 de setembro de

1005, às 15,00 horas, devendo a entrega das pr.::;po"t::n� .;

documentos ser efetuada (-1té às 13,00 horas elo di.a acImu
cJtado.

P.lt}l!eado no D.O. n(' 7888, de 25/8/65.
n,C',c. -- F'polls, em l° de setembro de 1965.

Jtubens 'victor da Sih'3

Pl.;esidente,

C01\GORR]�.'\CI.\ l'�mLICA N° 65/037
COl\IUNICL\Ç,\O

Ü Presidente do D8pt:l'tamClltü Central de C,:.llnpru:., ..
de cQnlünnidar}o .com o art. 5'), parti.grufo �o. ela L"�

l]" 3.7'lH, ('omunica ROS Senl10rés Fc.mocedorw; .dQ E�;LJ;

,(o. qm�!"l' encontra pber'ta Concorrência púbrC;'1 (;,"

n'J (,'0 ti;:;í. punJ. uC]uh;i,çã.1 de II'IATEHIAL SA:\fI1',\RIO G

Dr� ;r{:::lCRIT(lRIO deslinDdo (,,) iI BIBLIOTECA PüB',í

CA »0 li;8T!\JX) I;,' JlIHrcadn a abel'Lu:-a dGS pT'opn�tns e

d-ucu.mentos (!:G(\it:ll nO OOl-28-1-19S3. publicado no D.O.

nU 7.22:5-6.'3/63\. para o dia 20 de seLem!no o_e 1005, às

15,00 )lel·as. cJ.e\'ol1ci.o 8. entrer:n cl:.!F pro]) .. lS� 35 e clocnmen.

tos se1' cret llad�� f. té às �t:1.00 horHS eh) d'a. 3c�rna Citado.

P11bllcrlc!o no D.O. nO 7888, de '25/8/65
D.C.C. -, F"1)o1is. em li' de setembro de 196.'5.

Hubells Victor <la Sil"a
Presidcnte.

. - - .' -.-� .------
- ___.. . .,-- ---......�-

)

/
CO:'\COfUU::;J'in,\ PÜgl.V:�j NO (l:i/6�.ü

COMt "TC�.Ç.AO .

() P;'('''i<l,'n�:' -do )}l'(Xu'j:t1\wnb Central de CO:,ll;n'a,"-,
(h� (�(.�nrcrJT:id'��p (�on' P nrt. fiO, Dn.�4��grafe ]0, da. l.1t.�i

n'·J �� 70·1., cCJ'Dunien.- aos �cJ)hore� Fc r!1�,�r-!d('r0.s· (+0 E�- t.u

(>:;;. �'l":->C '.'JlC\_llltrn n])rn!u Concorrência Pt\b1:('_�
ú'e' 5:·(.JG. Pi3"U rqu:I:d.(.�l., dp i\,f/\r�'l:f"T.'J..1 !)TC T-;S[;;�TTÓ
ruo r� Pt'\.CA�-; Pi\1�.\ ("'11 F''O·nA'-l ,'o 'jn"cl-J (,f::) hO TT':,
,<-;1.::r>:reo l')() F:'�TM)() (' 111E1'f;80.3 :' <loe:-ture da::; P,OPOfi-
1�;," ,> cJoGt)mlJnlo� (Edital na 001,23,]·19>:3. nllhl'C"do '''(1

n.(_), !lu j ":'1.H3,4;l, ti::i,I. pn ra O clh 17 de setembro de 100,<;,
�,; J:3,UiJ ])ün\s. devencLo a eilL!'eg-a das Pi"opc,otas e Q.OC:tl·
ll't:ntos :;·e1' ei'etuncla ate às 13,QO hora� elo dia Rcima d
iurJo·

PU.lJlleuclo· ao D.O. nO 7887, ele 24/8/63.
D.e.C, - l:'';')olis. em 1.° de "etembl'f) ele 1013..').

l'tulwll" Yictt')' ela RiI"l

Presidente;

CO"licOfUtRW'f,,' J''-IT�'' f('\ �Q 65/635
(

COMUNR;,\ÇÁO
(') Presi{knto do, Departamonto Cell'tí'al de Comprá::>.

de cOllfornlicJarJc com o arLo 50, parágrEf6 l°, da . Lei

nV 3.704, comunica ao,S Senhores Fornecedores el(i) Esta
elo. que �e encontra aherta Concorrência Públ'c"

nO 6.�;63õ, para r..quisidí}) de l'vlATERIAL DE ESCR,ITÓ ..

HIO dcstitwdo (s) ir SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO D\

FAZE�"DA (' marcac;a a noertura das propostas e dCC�l
lr:('m:.os ,rci:U'; 'l.() 001 ';::J-!-!OG:l, l.'"blicHr10 no D. O. ll.'J

se�'��;l)l�!'o tle 1905, [is lG QP

!)l"Cl�j()�·:tH;·� e clccur}1cntu:;
cln ct�� eeinla eHuclo.

_,-...'--_.�--_._-.--,------�

C'ONOORRÊNCIA PtlULICA N° 65/63:.1
('''Ol\�UNICAÇAO

O Presidente do Departamento Central de Compra,
de conformidade, com o art. 5(), parágrafo 1°, da L:�i
n? 3.704, comunica .aos Senhores Fornecedores do E!'ta

do, q.ue Se encontra aberta Conéorrêndà PÚhl:C'L ·Clt:i.
R.O 65i633: para aquisição de MATERIAL DE, ESmÜ.TÓ
RIO destinado (s) à SECRE'fA,RIA DE EDUCAÇÃO. r.;

CULTOR4- 'e mareada a abertura d'l.'> propostas e doce;
mentos (llldit.'ll nO 001-28-!-Ul63, publicado no 'lia. nO .._ ..
7.226-6/2/63), para o dia 16 de sotembro de 1005, às 15,tl(.

borâs, d,evendo a. entrega das pro·postas. e àocurllentCl'l
ser efetUllda até às la,OO horas do dia acima citado.

Publieado no no. 'no 7ü37, de- 2·1/3/(i5.
D.C.C. - F})oLi,s, em �o de setembro de 1965.

Rubens Victor da' Silva
Presidente.

I s.

CONCOltRI!':SCIA I�BLICA N.Q 6.5/62.:�
COM.U"aCAçM .

o Presidente do Departamento Central de oompras,
c;.(r eõntórmídade C'Jm o art. 5.0, pará.gl:afo 1.0, da t,ei n.o

j-.t04, ecmuníca aos Se''lhoJ'es F:)!T1.bc�ci'JrC·i ele fi:';' ac:
_ q\lc' se I'l'Il'onlrn ,aberDc Concorrência

-

Pública de' n>
• J f \ •

üá 'fj::!'3.' pcu·:;]_. aouísícão d0. MATF.:R Lo\J> DF con ,..THA' E

ÀCl<�B'f,ÓHJ(''$ destinado (s) à POI,tCIA Ml�·IT4R c P-;,T

c'�,ll?< n :1h-('r{\1�ll 'das propostas e documentos (Edital n.\)

Er�)\·�}",I, 1963. pulHJ<.ud.Clo '16 n. O, !LO 'J.3?G·6 12/(3), pI; 1"11 1

,

cti.::1 a de p.l'tembro de 1965. às 15.00 horas, devendo 'l e'�t)' '-

4?a 'ch,s prtmostas e clocurpentos ser efetuada até à" 1:3,':0
TI.;;rni' dó dia ueima citndu.

?',ib1kado no D. O. 0.0 7Hü5. de 20/8/65
" :f5 r·. ·c. �. FpoHs, -cm 1° de setembro de

Rubens Victor dlt Sil\'a

J
19í;.'í.

t . P I'é;;idcnte
,-----,-----_._-_

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

CO!liCORRJ�NCIA PÚBLIeA N° 6'5/632
CO:\1UNICA('.AO

, ..
O Presidente do Departamento Cctltral de ComvI'a".'

de conformidade com o art. 5°, parágrafo l°, da Lei

nO 3.704. comunica aos Senhores' Forne�dores do E';trr

do, que se encontra eberta Concorrência Públ'c" ('lo

nO 65/632, para. aquisiçií.o de MATERIAL DE LABOR.'\·

TÓP..IO destinaçio (s) no SERVIÇO DE DtAí.'NÓSTIf!O

PRECOCE DÜ' CANGER e marcada n. abert·.lra c]"" prsr

postas e docementos (Edital nO 001 2[f·]-j!'l(j''., ,,.tJS·(�1Í'li
.

no D.O. nO' 7.225-6/2/63), p'lra o. dia 16 dp 5'Ctcm')"o d,:

1005, às 15,00 horas. den;ndo a. entrel�c. ch�s l'}rc,�o:o�a5' e

docunientos ser eft'tllad�l até às 13,00 boras do d:a ,1CÜJl I

citado.

,Publicado no D.O. nO 7887, de 24/8/65.
D,e,C. Fpolis, em 1° de �etembro de 19{1.">.

Rubens _Victor da Sih'a'

(:ONCORRBNCIA P,úBUL� NQ. 651 6;�O

(IDMUN19AÇÃO .

.

O Presidente do Dep>lrtltmento Central de Compras,
de oonformidado Gom o art. 5..0, parágr�fo 1.0, da/Lel.',n.,�
3 'ilHo comunica aos r3enhores Fornecedores do Est�ll)

..

que �'e encontra aben'1 Con.corrêncih �blica de' n"
65/620. para aquisição de MATERIAL DE LI'MiPEZA. DE

. SI!-n?ECÇAO E CQNSEnVAçÃO destinado (s) à PGLICH

MILITAR, e marcttda a abertura das pro]Jpstas e GÍocu
rncntús' I Edital h.o. 001-23·1-1963, Pubiic.'ido no D. O. n.)

"

�\Ü€- 2 63 \. para. o dia J de setembrQ de 1965. �s 15.00 :ho,
l'as,

. devendo a: entrega das propostas e documentos ser

Úf.etuada ate às 13,00 horas do dia acirn,.'1 citado.
.F'!tipiLcado no D. O. 1:.0 7885, de 20/8/65.
D: C. c, � Fpolis, em :Lo de set.embro de 19{i,'i.

Rubens Victor da Silva:
Presidente.

.
- Presidente

. "

�-·I--�----.-·-

. '.
CONCOltRÉNCL\ PÚBLJCA ::\11 ooJ6:U OONCORRf::NCIA P{}BUCA N.o 65/625

C'Oi\WN lCAÇAO
.

COIUUNfC.\ÇAO
.

O P:rcsic1en�e do Departurr..ento· CentruL ele COU1Plla�,., . O Brasicj;cnte do Dep(.l.rtaInl:lnto. Ceu1,rnl de CompT.a!�,
!;le ,eonfc-rn;;idadG" �Jm iJ). -a::t.,.,�_,..�wrf.�",·,:·�.l, },G.'l 4�=""(-GOIÚO.Xl11idatl�pom'. o �rt.'\.5..o....par-ágz:dfo 1.0, da ..�i n.,)� "' .. .- �.,. ! ,ttr'
nú 3.7,04, cOn11Jll1'ica.v :MS SenJ;lores ,Fornecedwe'$!'® n:;;� �' . :!10·1;, .c0l1'1Uillea. ,-aos. Senhores F!)'Fnec�dores do E§t3tdo;-
[Jó, que:::e en;':tlULça !l.oerca Concorrência l-úb�ic;:t ®'>. que.' se encontra. aber� Concorrência' Pública de nU

n,lI 6J/G31, para alLuisição de ARQIHYO DE A{.'Q d�titia-- .65V'3Z5, para aquisição de �'I'ERlAL EL1I:TRICO; cle..X
do (s) ü DIRE'I'OHIA DE POqCIA TECNICA .E OIE,N.-.'. ;nad:(!) (s:) à PIVERS1\.S REPARTIÇÕES e marcada a �\�)er-

TíPICA e maJ'cadà a. abertura das' propostas e documen- tlfra d.3,s propostas e documentos (Edital n.o 001-2&·1-1Sü3,
t(J8 ! Edital nO OOl-28-1-1!:!f.i;:; publicado no D.O. r:t<' ,. publi.cact-o no D. O. n.o 7.2f.6·6/2/63), p,'l.ra o dia 9 cj.e ';,e-

7.2::!3-6;2,63.\, par'l o dia 13 de setembro d(;) 1965, às lS,IU tcnib�'O de 1965, às 15.00 horas, devenc\o a en:tre� das

h0m". deV811dLJ a entre�:l elas propostas e documen�J'; PTO}1Qstas e documentos ser efetuada até às 13,00 h:;ffi',

ser efetuado. cté às 13,00 horas do dia acima citado." "do dIa a�irha citado.
Publicado no D.O. nU 731W, de 24/8/65. PUblicado no D. O. n.o 7.:185, de 20,í8/65.
D.e.C. FpoJis, em 1° de setembro de 1965, n. C. c. - Fpolis, em l° de setempro de 1965.

Rul;lens Victor da Silva Rubens Viet"F da. Silva
Presidente

--._------ ............_,---- ----.. -'.. ,---_._.�_._._-_ ..__._-- " •.�._"._----_ ........._-_._---_ . ..-.-+-;-_,----

CONCORRENCIA PÚB:UCA N° 65/630
'

CONGORU'-;;NCIA' �ll{ji:CA N° 65/619
COiUUNICA(!AO .'{ .......�-.., COl"illJNIQ\(lAO .

Ü .pn'�·idente do Departamento 'Central de Coiupra::;, O Presidente do Dep,'lrtamento Central de CóinprU'.!,
de c'_)I),.!'Qrl1l�da.de eOll1 G' art. 5,J, parágn'Io lU, da L;; i ue eunfo:rtnidade com o art. 5.0, parágrafO 1.0, dá Lei íJ. .

./

!�o 3.104, Ce1l11l11ica aos Senhores F.ol'ne:::,,>el0res do E:-ta 3.',04, eOlllunica aos Senhores Fornecedores do ÊStac1: ..

cl,(}, que "e encontra aberta Conoorrência Fúblic,'l dt que se encontra aber�3. Concorrência Pública de' n"

n" 65.'630. para 'JCjuisiç'ão de MATERIAL TARA RÊD� DE ",{ 13&1619, para aquislção de _MÓVEIS ESCOLA.RES, desUna-
ENgl�GlA ELISTRTCA destinado (s) ii COMISS_3,O DE do, s l ao GIWPO ESCOLAR JOSE BOlTEUX e marcada
Y;l'mRGJA EJ.�ÉTIUCA e marcada. a abertura das prJpu;· a ,<.b_el'tura elas propostas e docmnentOs (Edital 0.0 ....

tas e documontos (Edital uI) 001-38-1-1963, publicado no 001-28-1-1963, pUblica.do no D. O. n.o 'í.:l26-6/6/2(l3), para t)

D.O. nO 7.226 .. 6/2/63), par:: o dia 13 de setembro de 1955, dia 8 ele sç;tembro de 1965, às 15,00 horas, devendo a e:..

as 15,00 hOl'a�, deyendo .'1 entrega das propost.as e duc:...- treg� das Í)ropostas e documentos ser ·efetuada até àª
mentos ser efetuada até às 13,00 horas do dia acima (:i 13,00 horas ::üo dia ,acima citado.

tado. f'uolit;� no D. 'O: n:o 7885, de 20/8/65.
Publicado nÇl D.O. nO. 7887, de 24/8/65. p. C. C. ::__ FPclis, em l° de setembro de' ÜJ65.
D.e,c. - Fpolis, em l° ele setembro de 1965. Rubens Victor da Silva

Rubens Victor da SUva �! Presidente
Presiciente .

._-,-_.__ .. ..,..._-....._------_._�.-. - ,'---�----- -�--
, <'

"
CONCOllRj<�N{;J:\ PúBLICA :ro.."6 65/606

C01VfUNlCAÇÃO
O

.

ptesi.dente ·do Dep:artamento Central de Cbmpra�,
de confonni.da;de com o art. 5.0, parágràfo 1.0, da Lei n.Q

3.7u4; ,comi:!niefl aos. Senhores Forneéedores do Estado,
que '�'SQ :: t;:)ncontra . ahert,!l ConcorrêncIa, Pliblica. de rio

65/606, para (l:1.quisiçâo ue ..-FERRAGENS, ISOLADORE;S,
MATERIAL ELETR�CO, CONDUTORES E ACESSÓRIOS
destinado (8) à COM!SSÃO DF. F;NEROIA ELÉTRICA e

marcada a abertura elas Pl'tpostus e documentos (Editll
n.o 00l-2a-i-1963, publicadO 110 p. O. 11.0. 7.226-6-2/1�), 1)3.
pa o clia 20.de setembro 20 1965, 11s_ 15.00 horas, d'e'lenclo
::j. entrega d'ls pfOpo;:;tas (\ documentos ser efetuada até.
às 13.00 hotas do di.a acima qi.to.do.

Pu�)liCHdo no D. O. H.O 7837, ele �4/�/G5.
D. C. C. _' F'poUs, em l° de setembro de 196&.

Rubens Victor da Silya.
Presidente

CO�tCORHf;NCJA PÚBLICA N° 65/629
\ COilIUJ'I."'IG.J\ÇÃO
O Presi.dente do DepartmnonJo Central de GC)Jnpra�,

t!.e- (·ül1.f0!'1:1tdade ('om c art. 5°, pu'rágr:afo 1°, da. Lei'
'1'1.'" �,,04, comunica aos SrmllOres F'ornecedoros do El'tv,·

do, que f:e fln,'ontrf:l aberéa Coneorrênc:a Públie'i de
n° 65/629. para aoui.si<:ão de- PICHARIa DE Aço qestil1Ur
do IS) àI FISCALT?;AÇ \0 DA FA.7.END·:,\ e marcada 'ii

nberti.:ra dvs pJ·opost.a" (;'. doeul11cntof( (Edital nO .

Ofll-23·]-l9\i:3, 1)ul)licado no D.O. 7.�}36-6.'2 '6:31, para o dia
!} cI(t fE'ie:nllt'O de lPU5, ÜS l:i.OO horas. deveUCl, H ent"eg�:.
cln<; Pl'l}p(\stni-' f' documentos S('T' f'J'f>twtda ate 'lS 1:.;'Ij(1 na
r?,F' d" dia acima citado.

Pu')J:kndo no D.O, nO 7G35. ·elo ·W.'3!65.
D.e.C. - Fpclis. Pl1l JO de setembro de 19l15.

Rubens Victor lIa Silva

'Pl·esidl;mte.
--'.-,------�---,,_ ..... _-, �-" .. "

-----------

CONCOItREN(;L\ PúBLIC,,\ NU 6,:)/628
(;<H11JNICA{:AO .

CONCORltENClt\ PtrBL1CA N° 6;:)/598
COMUNICAÇAO

O Presidente do Dep!lrtamento Central de Compra::;,
de conformidade ,com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei n_o

3.704, comunica aos Senhores Fornecedóres do Estado,
que se encontra abert;'l Concorrência Pública: ,de �o
65/69B, pp;ra aquisição de AQUECEDOR ELÉTRICO. desti
nado (::;.). a0 PALACIO DO GOVERNO e marcad.� a aber
tm'a das' propostas e do,Jumentos (Edital h�o OOl-2à-1l963,
pU�llj(;u.d�) I'LO D. O. 11.0 7.:2'26-6/2/6:n, para o dia 14 de se·

Ledlbro dc' l�)li::>. (15 J:i.lJU hora". devendo u entrega ci':ls

. prqpoi"Ul& ti) clOCullJ(:nLus tiGr efeluad:l. ut0 às 13,00 hor,,:s
elo' di,é). ü.dma cltaclo,

.

'; Publicado nO' D. O. n.o 7882, de 17/SI65.
D,

.

C. 0_ - Fpolis, em 1° de setembro de 19U5.

l�l;lbe!�s, Victor da "Silva
'presid�nte ,;

() P.l'o�idente do Departamento Centrü.l de Cq_mpraol,
de c()nformidade e0111 o' art. 5°, pará!5l'al'o 1°, dp, Lei
nO' 3.704. eomunlca aos Senhores Fornecedores do Esta

do. qlle se encont 1'9. alJerta Concorrência Pública de
nO 65j62U, para. uquisidIo de MA'T'ERL!l,L HOSPITALAR

de'itína.t!D (s) 11 l\-li\'1�lmNIDI\'DE CAUlV1EJAA. DUTRA ..

J1lS �·'.'!)d:' [1 ftbeJ'tur:� elas propo"h1:" e ·.docmnentos (1:Cditn.l
nO Ot}� >}_�-l-i:JG�L jILt"nU{'ud\l nu ])/). :lJ" 7:):2G {j :2 \.13"1.

1

pa�":L
u é�':· ;Ij C'l' ,'CLCmIJI'O (,1<-' IPI].). ü" 1 J,UO !Joras, d0\'Gudo tt

c::1iJ'[:(:�! C�Ll� UJ'OI)U.:,tt�S �� c10CÜ�1}e,11-LOt�' ser el'stuacla. até: às

l::l,ll'_\ 11<)",,,.5 do eh, �i.c:in:m c_;ilac1o.
Fu!J1ic:aclo no D.O. nO 73ílti, de 23Y816:,;

. 0,C;,G, ;- .. E'poUs. e;n l� de setembro de }9íE,

ltubensYtdot; q.a ·f:i!lv�L.
. .," ��e�idente,

"

l'nl_)licG�c�o no }).o. nO 7��:j7, de 24/8/05;
,

D,C.C,' _'o FpoU.>i. filll 1.0 (�e SC�8,I�b:'o ele Wo;),

,Hu.bC!IS HCLút' da SilVt�

CON�'()RRf:NCL\ I"ÚB',ll"'\. N° 65/591
COMUNICAÇ,\O

Ü Presidente do Dep$lrtamento Central de Compras,
de conrormídade com o art. 5.0, parágrafo 1.0, da Lei !'

;L7CH, comunica a.OS ,Senhores Fornecedores do F;stado·.
que q(\ cn.r�(\n( ;'r� r' oert 1 Conr;orrpnr�ia Ptlb�:(,9 de- nt.)

-Ci,'}/5PI nara ,aflwsição ue' ,1\'l(lVEIS ·ESCOLAR.ES Uf".stma
fio (s! â nr�'ERSAS LOC,\LIDADES c marcada a abertu
ta d!lg pr"pop.19S e dQcllmf'. ·os CE;dlta I n.o 001-28 .. 1-195·:�,
l)üblieaclo no D. O. n,o 1-22ü·6!2/6:1l. ])a,)'8 o dia 21 d(' f'0
teil:rhro' cj.e 19t15. às 15.00 hOT�IS: devendo a ent.rega das prt1-
'!)(l:"tas e CloG'Umentos se:;- efet.uad'l at:é às 13,00 horas' do

dia aejma citado, 21/09/1965,
P'Jb1!enclo n 1 D. O. a,o '738!, de 19/8/65
D. C. C...- Fpclis. c:n 1° de setembro (:'c 19J,j,

.

Rubens "ictor da Silva
Presidente

C.'ONCORRf:NCL\ p(rBL1CA N° 65/585
Oj�UNICAÇAO

O Presidente do Departamento Central de Compras.
de confoimiela.de com o art. 5.0,' parágrafo Lo, da Lei .n.o

3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado
ClUe. � .encontra abertil Concorrência Pública de nO

GÕ!�5 :para aquisição de MÓVEIS ESCOLARES destina<'

do :@s) à DIVERSAS LOCALIDADES e marcada ,a ,f:i.bert'l
r8. das propq�tgii; e documentos' (Edital n.o 001-28-1-1963;
PllbJleadb no D, O. n.o 7.226·6/2/633, para o dia 21' de s,':)

temhro de 1965, 'às 15-,00 horas. devendo a entrega MS pro
post�s e' doctl-ment6s ser efetuada até às 13,00 horas de

dia acima citado, 21/09/1965.
Publicado· no D. O. 11.0 7884, de 19/8/65.
D. C. C. � Fpolis, em l° de setembro de 1965.

.

Rubens Victor da Silva
J.

Presidente

CONCOR�ÊNCL\ PÚBLICA N° 65/584
,

COl\iUNICAÇAO
o Presidente do Dep13.rtamento Central de Coml�ra:; .

a� ç,onfQ..�9:M-e com .o. art. 5.0, paljá�rafo 1.0, da.Ly! ,�.�
3.'7Ü'1;� eomungc�.'1\1OS Sei8.nores -.�dores dg�,��.:l,
que se' encontra abert(1 Coneorrência Pública ,C!le' n?
65/584 para .'.IIquisic;.ãô de MÓVEIS ESCOLARES de!?t1nUr
do ('s) à DIVERSAS LOCALIDADES e marcada: a eber

tura da�, propostas e docume�tos (Edital n.o .o01-28-1-196í3,·
pt�hlicadp no D. 0.\ n.o '7.�26-6/2;63), para o dia 21 de Ii�

lembro .de 1965, às 15,00 11or(1s, devendo a entrega das pro

postas e doc'J,lmentos ser efetuada até às 13,00 horas de

dia acima citado, 21/09/1965.
Publicado no D. O. no 7883, 'de 18/8/65.
D: .C. C. ,- 'Fpolis" em 1° de setembro de 1965.

Rubens, Victor da Silva
Presidente

..... ....._---:;---......-�.,_ .....,._..-....'-----------------

- '.

GONÓõmmStll'A Pt1Bl,ICA � 65/580
"

,

:. b)MiJNICAÇÀO ,

.0 Presidenve do Depr.ti'tamento Central de COmpras,
ele .c(mforinldade c:om� � art: 5.0, parágrafO 1.0, da Le� ri,o

3�704, comuiúCá aos Senhores Fornecedores do Estado,
que se encontra à.oo'r�13. Concorrência PUbliea de 'iJ.0
65':580 para aqUisição de Móveis �Escolares destinado (s)
à Div�rSr'1s, Localidades e marcada a abertura das propos
ta.s e documentos (Edital n.o 001·28·1-1963, publicado' no
D. O. a.o. 7.226-6/2/63), para o di� 27 de-setembro de' 1965,
às 15.()O horas, devendo a �ntrega das propo'stM e docu

,men�os, ser efetuo.da até às 13,00 horas do dia acima oita

do, 27/09/1965.
PUblicado �o D. O. n.o 7886 de 23/8/65.
D. C. C. _ Fpolis, em l° de setembro de 1965.

Rubens Victor da Silva
Presidente

---
,

CONCORRÊNCIA PúB",ICA'N° 65/579
qlMUNICA('ÃO

O Ftesidente' do Dep.<lrtamento Celltral de Compras,
dê conforq1idáde com o' art. 5.0, parágrafo l.o, da Lei n.o

3.7cr4, comunica aqs Senhores Fornecedores do Estado.,
que se encontra aberta Conçorrência Pública de. nO

65/579 para ,aguÍsição de Móveis Escolares, destinado (s)
ao .Grupo Escolar São Luiz; - MU11icípio de Curitibanos {l

tnat'cada a abertura das propostas e documentos (Edital
.

n.Q 001-28-1-1963, publicado no D. O. n.o,7.226-6/2/63), P(1r:l'
o dia 24 de setembro de 1965, às 15,00 horas, devendo a

entre�'a dá.s· .�ro:Posh1s e documentos ser efetuada até 's,$

13,00 horas do dia acima citado, 24/09/1965.
Public""çlo no D. O. 11.0 7'883, de 18/8/65.
D. C. C. - Fpolis, em 1° de setembro de 1965.

Rubens' Victor da Silva.
Presidente

-----�--....._, ----�----_ .....__--�

CONCORRE:NCIA J'uBf,ICA N.o· 65/575
COMuNICAÇAO .

O Presidente do Departanwntó Central de COlupras,
de ponformidad� com o art. 5.0, parágrafo l.d, da Lei 'n'.o
3.704, ooímmica aos Senhores Fornecedores do Estado,
qUe se _ encont.ra abert'1 Concorrência Pública de' nO.

65/575 para aquisição de M6vEIS destina<!to (s) à Diver
sas RepartiQõeS e marcadr> a abertura: das t>ropost'3S e do

pUl1.lentos 'cEdit;:J;l n.o 001-28-1·1ge3, publicado no D. O. n.o

7.::�?6-ti/2!63), para o dia II:i de setembro de 196:3, às 15,00
1101'1;S, devendo a entrega das jJl'OposLas e�pclLrDentoB ser

efetuada uté às 13.00' 1101':':'s do dia adnXJí' citado, 16/09/
1965.

P'lblicado no D.O 11.0 7833, de 18/3/(;5.
D. C. C. - Fpolis, em 1° de setembro de 1965.

Itubens'iVictur da Si1�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,O SAN T A C A TA RINA

Coun-try Clube, ofereceu
00 Quer�ncia Paleca, Wl1a

elegatisslma e bonita festa'
em "black-tio" 3,OS asso

cia. :'os que marcaram o pi:i
meiro encontro desde 'a
funda:ão do referido Clu
be que veio preencher uma
lacua - na, "Hhacarn". A di

J:'ftorla com os Sr,3: Mau
rício dos Reis (Presidente)
Ür. NOl' erto 'Br::md P. Sra
(Tesoureiro) Dr, A.n�onio
Grme. e Sra. (Se'�r,:tãria)

rçcepcionaram os as�()cjados
" que. lotava.TIl os salõ�s do

Queréncía Palaqe. A deco-.

ração mu.:to bonita de au

toria cta Cra. Karirr Lenzi,
que aplicou movEis antigos
com flôres vermelhas nuIU

estilo próprio de um Conn

tr:y Clube. o conj1nlto de

Aldo' Gonzaga, est.ava óti-

1110 cc;lm Neyde Maria, can
tanc'o. ELIZETE CARDOSO,
aDeEar de �l1Sgár tard� em
virtude de um empl'ev�sto
com o avião, chego'.! ele ta

xi e cantou às 03.30hs. cia

manhã, sendo aplandídil'Sl-
ma pelos I assoc'ados que -

1lhe homenagearam com

flôres. Seu 'aeompannante
Manoel da Conceiçiío deu .

i.l1n Shaw de· violão nunca,

visto igual. Os 'graç0:'s tra

javám uniforme vermelh::>

e azul, muito atenci:)s)s pa-

ra com os convidados. Foi

uma n,oite muito elegante
animada e diferente de ou-

tros encontros,
--:x-x-

O Presi -'ente-Dr. :M::mri

cio dos Reis, na ocas'ftQ

sentiu-se E�bCia!lado cQm
.I

o acontecimento e usnu da
\

palavra, esclarece!1do 1111-

nortante detalhes ã tesp:,i- .,

to' 'd()":otÜbe;'que:-:-i'�ã'êra-�',",,,

'InOs 'uma realidade em, }<'10-
rianõpolis. 'ParabeN, )\ Di

retoria do SantaCatari:1a
Ccuntr,Y Club e parabenh a

Querêric'a palace Hotel, pe-
la magnifica r<cepçã'J.

-x-x-'

A MENINA m,aGa
SôNIA e seus pais St. e

Sra. Edú Marques (Vera)
. recepc10naram na A.A.B.B.,
sabado com bonita. � 111'.)-

. �mentacia festa� SGnia,
coment9roti quinze J)rir1.a-

,

,veràs. As 24 horas, f,;li rEa

lizada a cerimônia. Sua ir

,rilã 'Regina_, conduz!l1 (! bo-
• nit6 ,bolQ ,de ,a,nivllrsál.'iO
em forma de quatn coJ':l

çóes, .num carrinno. S')nla

Boprcu quinze veli"lhas a�
som de parabens prá-voce
cantado pelos SEUS \!ol1vi
vidados. Dançou a ·prirn�ira.
valsa com seu pai S!". Edil,

.acompanhados '::le quinze
pares, a seg�nda, dl.t'l�)U
com seu irmao SergiO. ."la

tra'ava um modêlo mu:to'

bo�ito e elegante rosa cris

tal. Aos convidados foi scr�
,

vidos um gostcso "p:rlt a

califórnia. A festa de Sénia,

foi animada pelo �onjU\'(to
da Faculdade' "e Med�ci:la.

Parabens a Sônia e sr.us

paies, Sr. e Sr�. Edu ·M�r
ques (Vera) pEla bomta.

recepção.
-x-x-

O GRUPO COREOORA

FICO MODERNO ele JE[\N

\TARDE, de Cur1.t'ba, p0r

intermédio ('.;.. Depad'lmen
to de Educação e Culi;ura

.da S E C., estará S� apre

sentando na 'IlhacaJ;p"
nos dias trinta e trinta e

um de outubro próxüno no

Teatro "Alvar0 de .::arva

lha;' O Colunista conver

sando com Vera Soares e

Cármem Lucia More lha,

ambas do referido gnlpo

de arte do ballet, lnf'Jl!'ma

ram que nesta Ca-pii:al vào

extrear números !lavas co

mo por exemplo:' Boloro �lt':l

Ravel, Dom Quicnnte, Mu

sica Concr?ta, Romeu e

Julieta, Quinta Dim(�nç'l� e

de. - Fora (10 1'�feJ."do

programa. i.':��f.; .

CuLl'1isi;.1

furá o pos�ive�'\ faze': UlliJ. i
apresentação para senho-

.

i

)

'Lazm'o Bartolomeu III
ras num clube da cidade, , '.
dependendo apenas de pos- •.sibiÍidade [unto ao D,E C.

1ft
- D�pois voltarp-i ao as- ..

.s'unto.
-x-x-

ANIVERSARIANDO hoje,
o cronista social Zurl Ma
chado. Logo à' noitz esta

remos no Querência Palure

l?ara felicita-lo pelJ even
ta
ELIZETE Cardoso ':l Ma

noel da C.onceição, rctfJr.r.a
ram ontem para a Guan�
bara.

-x-x--

,RADAR na Sociedade. na
Ra:io Guarujio, patro:l�la
do por lY,I:achado 8;; ela,
apres�ntado pelo COIU1Lst�,
domingo entrevisto:1 os br:J
tos ,Vera. Lucia Soa.res e

Carmem Lucia Moralha e

Sta. Conceição Soares., .I!,p,

duas primeiras do Gn:po
Coreográfico "Jean Vardé'''
de Curitiba.

-x-x-

SÃO Patroness:s da Sr,i
tée das Garotas Radar fje
sr;. - ào oróxlmo n!a de
zoi'to no Clube Doze de 1'1.

gõsto. Sra. Desemb::tr�'adl)r
Eugênio Tramporu'3'py T;li

lous (Geny); Sa,:a Coman

dante Hsitor Ple!san F1Jho

(Iza ora); Sra D�'lemba.r

gador Noberberto Mtrl:!.nda
Ramos (Ezlr - Sra Dr. Re

nato· Costa (Ney�e); Sra.

Major - 'Av - Odomi Ra

mos (Olga) Sara Dr. Pt"r

cy Borba (Virgính.) Sra

Dr. Emapuel Cam!)os 11\103.

mia Eugêni3i); Sra Mojor
KIebér Ribeiro (Ros'llir!u)
Bra Newton D'Avila 'Yvo

ne); Sra Angelo P�":1ozta

(Tânia.); Sra Dr. )Jl"gael
H"rmifliõ .Daux CVe!"e3i,:"

_"..,,,, nií�y:gra< "Dr":' Anito Pe

tri (Mira). Ontem ,=:1tl':Te
ram reunidas no Qu,�cên.('!a
Palace Hotel.

-x-x-

HOJE - Dia da Indepe
d'êI'cia do Brasil. Ne,sG1. Ca

flital haverá desfile MI.U�ar.

O Gl'vErrador do g,s-arlo

acompanhado do C01nah

dante do 5 - -D. �aval

passará revista allteS do

desfile.
-:z-x-

, -

'O DR. PAULO KONDFlR

Bornhausen, Diret.or. !la
Carte�ra de Cré"'itó dO
Banco' do Brasil, omem ani

versárioU.
'-x-tC-

O DR. ALCIDES AbrEU,
domingo recebeu mu:f os

cum:primé.,...t�s J:)elo seu

aniversario.
-x-x-

O DEPUTADO, Armando
Calil, domingo ani"ecs';\r!

ou e foi homenag,eado l�a

Cidade de Laguna, pa,' um

'grupo de amigos e Ianülia:
res.

-x-x-

O SR e SRA Salomão
Mottos, sabado em sua re

sidência reuniram conviCla

dos cOll1emoran:'o onze 'pli
mavaas de sua filh'1, o

brotinho J.\!1'''�'a Sa!ete.

-x-x-

PASSAR..-u_A - CIRCU-

LARAM na "Ilhacarp", o

Cronista Sal)as�ião Re's; lie
Ita'Jai e Sr. Jullo F,ekho',v,
caixa alta de Blumanan x

,No jogo realizado na "p1S-
6Ína" do Estado Dr. A.K, .j

Olímpico perdeu par':l.o G eê�

mio de um a ZEro x .'; BR

59 é única salvação paCt o

trafego com Porto Alegre,
A ponte prov!sória copstrui
da sôbre o Rio PeIo';as, foi

arrancada pela fOi'�a da

correnteza d'agUa x -AL

GUEM ficou na �:)ort9. de

onde foi realizada uma fes

ta. 'Ficou mascando x RE'"

TORNOU do Rio "'e Janairo

o 'Sr. Paulo de Tarso Ca

margo, Akente do !BC ni::S

ta Capital. llifor:mm que

vai contar uma 110ta "bom

ba".

i'
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.. 1.� . DE

";scte�'{'tl o t,(:\r�'�!'I:() JI- "" "ria",lõib d;luá.t.i01l6 e f:Io
dente: Nezsou n!'ascaer. ,'" r.uenc.a .las ceras 1 oar

g\) c\o Batalllão.' ApNveiJ
• ,;, 1Cl'".· ".1. inda a," O'...

' rttm.;dad, 'êr�st-a s:nlJ,na es.!J·:1'e Çm . _
_ .... "-4 �

ncJn. cidade o Exmo. Sr para acómp'ahhà:r os tú:"
Ge11. Dyrceu de Araú.» No óalnos de

/ Iançame�t;a
,.

\�ll

guelra, Diretor de 'l::a.s c ocnte m.lítar 00' ··PaB,ip IrQ
.Trar.sporte, em viagem de Scéorro'; e para, ��atir de

ícspeção .aos trabalnos a' é detal�es.a' respeito �:t 11;1-
tcs ao 20. Batalhã,o RIJão- tura Ponte de concreto ar

vtár.o, afim de inteirar-se . mado
.

a. ser coris.tl"'..tida: na
"In Ioeo" das eonsequên- qude -Ioeal, cOm: ::,- q\1� !3e:
das resultantes Ja� an1r rà �fuil.tiivameri.t,e riúrma

_ ........_�' .
:' '" -,

-�;�.� . '
.......

e· ___":"_.=;::=;::>-r==;===
.

j,ú"�l',a It. ��9.4ô, � ••
'

ue WJ.tro' º" i Jiij�c1Ot i :CS�'
,Sànt& "cjátaioll'la";e Rlà� G�n
'de d,O' �ul. �. :')', ; I' �f: .. .

i .

,1.';

• .'1;�.
(:. t',

t

_'_'x' X 'x' �.
";.1:'

A ConVite�do ·St:.;":C�1. ;t;�.,
mueí AUgukto' Atv�:i Cqr
reia; c�m.a�::I�i1;t�, "', d')

,

:�o
Batalhão'

.

RoLlov.iár-ilH3at:�·
�., �oriÇd�, h�', f�oor
tàigem. p8;tI;1ctpQu .:�e", lm

Mrta�te' 'r�\ll'lião, -aá:
"

Sà:ja
';MateChaI:; -Floriano" '. Q1-
qU�$ 'unida4e; q�atiijo

"

:da
.

viSita 'do /E'imo: 'Sl" .M.'),l
.

Osvalqo' bôrdeiro de F::t
:ri�s, MiniStrô' F.:xtn6idlná.
rio para

.

"u CQ()Irde'na�o
do,s' Org3;ni$tn<liS _ Reiwnii:is
a:comparihà:ii6' 'do ''. Ex:no
Gove,ma�o.r... qo:' Est!.;:>:O ':áe
�anta Catarina Sr; q�Jso '

Ramds e' ,luZidia' coml,t,tva
q'u� ;'vieram' li·�oS$ã. . clda
dê a'fhn de- ')uvir '�mplil 'ex
plaD!içao do cPIn:ànlio 'do
Batalhão 'Ron�ôp" s6bre' Il/J
últiina$ 'cheias: nó, . S'.d .lo

Páfs "' principalmente t'ln
nossa regi'ão. Destá' 1:€11-

nião partielpar�m ',:1S lJ'\i:tls
áltas

-

autor:fda.d� de".:1"���-()
municípió, ' Premden-tea q_e
Olubes de'

-

Se1'VillO, lÍnpt'e!l
s� fala'Cla e esçrita.' i

'Uma oasa de msdeira à rua Joa'quim M.a��da� �,
,

,

no centro. '

Tratar com o sr. Canuto, fone 2514 - flas .12 a 18 hs.
_....._�

EDITAL
Os Contabilistas que asSÚlam o presente, ecUtal DER·

CíLIO JOSÉ DOS' SANTOS, CLOVIS BAPTlST� �RR.\·
RO e JOSlt TEIXEIRA, associados �o siD�ca� dqs Con

tabilistas de 'florianópoliS, ,tendo Conh�imento, de que
venceu·se o ma�dato da Diretoria e, ,Como a" referida�
tona não tomou qualquer P10vidêncla para a reaUzac;-ão
de eleição, corpo detérmina o Es�tUto da Enti� vêm

pelo presente edital, cQnvocar os as8ocla�os para re'ú!l�.
rem·se em Assembléia beral a realizaNIe no dia ).0 cio
mês em curso, às 18 horas" na sede da Ass()Cia�o Comer
cial de Floriânópolis, à rua,Trajano, 14, 209 an4ar � pp.
meira convocação e, pelo não compar,ecimento da maiór1;3
dos al'sociados, às i.9,30 horas, no lJ)ésmo local, em segua.
da convocação-, com' qualq'Jer nám�o, paJQ deli�1Í;l
sôbre a seguinte ORDEM DO DIA;

,

a) eleição de uma JUNTA GOVElQliATlVA; e, -.

b) assuntos de interêsses divel'SOs.

Florl3nópolis, em 3 de setemb� dé 1965
Dercilio José dos Santos

Clovis Baptista Ferraro
José Teixeira

•
•
•
,
,
,
•
·

,
"

:
I

,

Secretaria da. Fazenda ,

• Dep:rtc:mento' Central de' Compras
•

•

CONCORR:&NClA PriBt,lqA N° 65/577
'

• COMUNICAÇ40
O Presidente do Depllrtâmento Central de Compras,

- de confvrmidade com O art. 5.0, parágrafO 1.0, :da �i n.o

_ 3.704, comunica aos Senhores FOrnecedores do Estado

lIP:t que se encontra abert;a Concorrência, PUblica qe, ·h"
lJí' 65/577 para aqui$ição de MóVEIS, MATERIAL CIRURGI:
�' CO ETC destinado (s) à PENITENCIARIA 00 ESTADO - x x x

� e �arcada fJ, abertl,lra das propostas e dOcumentO$ fEdi-
.

tal 0.0 001-28-1-1963, publieado no D. O. n.o 7.226-6/2,6,3),. Por atQ 'do 'E�m() : Sr

� para O' dia 20 de setembro'de 1965, às l5,OO horas, wwen- Presldent.e à'� Rqj;úp\:e�

_.. ,do a, entrega • �QPostas "e .dO� ,
.. .sm' e!e� . _�, re�n�en1i�,'" Pll("

·

�, até às J3,OO lbtlras do dia. acimaf dII/:lo. '2I>7011/196$.' lDo\!i(fuS.·� seguintes -Qt�d
li1 Publicado no D. O. n,o 7836,' de �/I/&'; , a'is que sé,rvetn, �o. nata·

• D. C. C. - Fpolis, em l° de setembro a.e' 1�. IMo' Rondon �1ll' n'�sa' f:1-

d Rubens Victor cJa SilVa dade; .._ ào Pô,Stó �e 'fen
IJ Presidente' '. CeI. o l\{a3Ç)t Ca'r!os �uis!o
.. , ,,' Weber; ao )Qsto' ue Míl.i�

, III'
os seglUl'ltes ça:ptt�es; De

� A I d C f"t d B l
.'

" ,vanir ,P�ptó, Altredci Her-
�

. u as e ,on�el agem e o 0.5 e nando P�r�ir� Ttirbay' e

T
Luiz carlos Carreia.; a.) PôS'• de " rkô to de CápJtâq :08 segui,ltes

• 10.' Tem. lI4atmcio tV'!lQ
, Aceita-se encpmendas e costura pélr& TeIXeira, An{blJ,l 4Q� 8àntos,

criança. ,', "
. ". ',..

J.únlóre JQ§ê: �fia Cardo
• ATF�D�-SE DEPOJS DAS 18,30 nORAS, so àlSén 6á V��; áó P<i8
III f t6 "4e lo" rebs;' 0$ 2ô ten�

; A RUA GASPAR DUTRA, 641-ESTREIT�;;,�Alvaro Nereu KIMS �a:í�
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Q Clube das '�LAOY" de

Lajes, p�estOtl' sua- n.�ivl\ :e
valiosa cooperação', para
aliviar as neoessld'a,àl3s :�bs
que foram �tingidos p-::las
inu;nda:óes em rtossa ei(1�
de" distril;lu�ndo roupas .l!B
�a as crianças, sap.!it!es de
lã, carne:e ()utrcs gàneros.

\
'

'.
'

de pr"mé-ira necessidade. O
rderido

.

Clube_ tam��m fi U

xillou a 'Legiáq' Hraslleira
de Assl.stênçia. na di.itr:o�
ção feitá pór' aqqela t'nt.i
dade nos diver&os bairros
de Lajes.

,
.

�,Barolao de Qllv.1nl
Oàcv&lho, ,Aclerbal vareia
Neves, Âdyr Brandão e C9

�aL.o ,,;n,i. Castro +a Sj

ya; Ró 'pÔS',," de ?r. Ten. o

:Aspir:úitê W8.lt:o I'eIe:ra

�une5 ç SU(i. 'T3��. N:l�iO R·:;

ber.o belllng. D'aql�l ué, a

colur-a cumprimer.tanu.s <.. ..

'briosos oficiais dcsej a.ido

t�i..e...ü.aut.s em sua carreíra

mílítar.

- x x x-

R2percutlu em nos!') mu

hlcip:o li notíc"a d'J falec>
Plento na Pr�ia üe "São-'
Vicente" (Santos-SP'" rio

gr8.nde jornalista CORI

P'EU DE AZEVEDO MAR

�QUES, fundador do apre
Ciado e muito ouvIdo ....

Grande jornal Falado Tu-'

py., da �ádio Tupy de SIlo

Paulo CORIFEU DE. AZE

VEDO MARQUES, que de

sapareceu '3.03 58 anJS de

idade 'e militou no Aadio

iornalismo por mals de 30

.flQa � .foi � �utênUCO l.i"
dér· c;lo ll1tUlJctPlll�'ml'J nc

P.àl$' �st�ndQ ;;;"'.11 )ftf, :1�',

'v'"""'llarda 'la Iu:a
,

TJe''1... o,", ,

"\int.�rôil>:>s .:'l�! munír.íp.»
tr'isjL�l '$ <�,,(nl I e , ,co

nh".,ul; a vos d2 tímcre ca

racterístíca 'do' aprec.a.,«
locutor e ;canlflIILa!';s�'a
Ocm seu desaparec.menio
perde a �mprectu orastíeíra

um de seus' mais' brdhan
tes jornaU.õ4;f1'3 no munícr-

,

palísme 'flo U!'Jl vácuo', ir

reparável.

-x

Aniversariou dia 31 de

Agôsto p.p'assado ) dinã
mico Dep. Esta 'uaI Aur:o

Vidal Ramos, represmtan
te da reg:ã:o serrana na As,

sembléia Legislativ:l. '3, ClI.e
tudo tem feito para bem

desempenhar' o manda\.o

que o p�vf "Ja "P!a!l�l�o. lhe'
outorgou. �aljill 'etlVlamos

ao
-

ilustre :miversat':ante'

o 110S:0 fraternal abraço.

. SIMCA - TUFÃO
Vende-se ou troca-se por Volksw,agen, �l'n Slinca- Tu

fão, mbdêlo 1� -:- 2.a �rie, em prefeito estado de con-

s�rvação. I

Tratar pelo telef9ne 33-59. 6.9

Nil'ton Kuker Regressa Otrmista:
IVO E Dft.ll'IGNA

Bastante otimista cem a

I$orte das ca'!1d1datu1'as
Ivo S'lveira Fra�c1�co Dal
llgra e Lito'Sea °a. 0s'e à
Prefeitura de Ita' ai, re5r6'S
sou àquela cid'ad'e, r·o dia
�e anteontem, (') deputaJo
Nilton Kuéker.

a presença. dos candida':'"
tos a gover:-::ador e vice g::> "

vérnador, 'liO prõx:mo dia ,.

'18, naquela cidade pra:a'1:1
mare'ará uma das ma:ore!l
concentra óes populares

.

os últimos tempos.

Grupo Escolar em Armação: Prefeito
'de Penha s'm FI�rian}pol.:s

De 'Parisagem pu': esta
'Capital, O J!lref�ro ,,.,,",mu
:nicip�o de Penhà.:'s�. Ar"ol
do Hass, informou i r: �,;)!."
tagení que ó PL.-'1MEG mi

clarâ" em oreve, :t cOIlstru

ção do -grupo escolg,r' :ia íQ
'cltl dadtl d� -4'i'máe_':' iO� ,:." '.

.•

" .,' ....
"1t •

ci!:,co :al9,S 'de 'aula. Os �ra
-

bàlhcs serão supervls-.o::a
dos pela Residênci-a d�
DER, de B.Jumenan.

"T E l E V I S I t� H O'"
TV - PIRATINI

VEJA HOJE: Terça-Feira, 7 9-65
1&,00 - PiSC:-Papriiq,·M,)lSiCltl; �,',XI' ;.;,
15,30 � TV Cine 5" . I '.', !.,' I"

16,10 - Traveling in The Parks
16,45 - TV de Brinquedo
17,05 - TV Cine 5
17,20 - Costurando com Elgin
17,40 - TV Cine '5
1750 - Caminhos da Vida
18,00 - Natlomil Kid

-

18,30 - R:pórter Esportivo
18,40 - A Cor da Tua Pele - telenovela
19,15 .:_ Corresponder te Renner
19,35 - A Outra - telenovela
20,10 - Noit's Cariocas - show humorístico
21,00 - O Direito de Nascer - telenovela
21,35 - Viagem ao Fundo do Mar - filme
22,40 - Grande Jorr>al Ipirarga
23,.10 - Patrulha Fantasma - filme policial

TV - PIRATINI

VEJA - Quarta-FeIra, 8 9-65

15,00 - D'se-Padrão Musical 5

15,30 - Musical

16,10 - Adventures in English
16,45 - TV dE Bri!'qued�
17,DIi - TV Cine 5

17,20 - E1p�â"cja. e Bt.leza

17,40 - TV 01ne 5

{17,50 - Cami"'hrs "a Vida
18,00, - Os Três Patetas
18,35 - Repórter ESpórtlvo
18,40 -- A. Côr da Tua Pele - telenovela
19.15 - Cbrresoondertp ReY''Per
19.35 - A Óutra - telenovela
'Z0,10, - Pra�a Onze ,

21,00 - O Dir:ito de Nascer - telehóvela
21,35 - A Lei de Bur:te
22.40 - Grande JOT,.,�1 Ipiranga
23,10 - Tele-Universidade

- DEVIDO 'ao mau tempo tel1"ante em nossa Ca·
pital, não foi pcssível r<allzàr as festividades 'p�'Ogr(1.
madas para o dia 29 de agôs+o "O "Morro do A"tií.o·',
qual"do da i,.,auguração da "repetidora" da Socie-·ade
Pró DeseT1volvimentc da TeIevi�.ão em Florianópoi!s, f!
cando ?ara ou�ra optirtul"idade.

M-smo assim . .foi lT'attl!:ura.<iá "1iimbNfcamente" 1"0

Cl�''ho T"on"O ,:lo .A "'''do tendo como convidado eS;'Ieci:l1
o Engo. Newton Contrin..
I

VOCE SABIA QUE

Numa ,ol'c1ar-em fpita 1'a Alel)la"'ha Ocltie"ü/l;
com rela -ão aos mejes dt difusão prefl'r; "OS, a i1lfi.�otia
dos alemã.es cO'rsulta0os afirmaral�l preíerir , os jür
n'ais? Os resulta";os foram, os sé(m,int"'�: Joruais 32"0,
Televisão 30% I. Rádio 2{)% e Cinema .1C% o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Não nie serIa dadQ [a
ma;s imaginar que, ao "do.
b:ar ca montanha da vl
da, 'aquela mocinha tímí

ssgu.nte / da e inexperiente _;_ que,
,\5 v�s)sras 'e um consór
elo de amor alhusntado
-)1' li' 9' S de dez anos de

, s à ela -·'a ausàncía e.

ao te r aleza de um bsn

querer sempre acrescido
• :J=la saudade, 'deixava as

--:lagas natais para sempre
amals me ssrta :htd,) ima

Na ':� �

Mu ic'�
florav. (

Fel' o.
r-T� f'

discurs
E. ,�

�� "3, em sessãc' solene a' Cãn ,",a
'i: co+c.ueu o título de Gi(;adá

,
_:.,cra Mar:a Mada,Ier.a

. r...'·('l;a
.

proferiu o

:-'0 ;':s'ado
c'�-al .

p' 1".

L. ' :'c:-',a's M m :'os 'a C'oI '" :\

� ó:::,cl'sC'l �

E:'r"
IV ;

p ·C:S2·'-tES
',s S r.hor s:

de fr go, de qr al
,·n·o ::z r um do

su 'odeA ':10
cer'e ',.

trai, C.
n:s' ( E S

r s -'a f.tr-:;a .d1' C!l":tt-·
1'" aC:dade da ::es·st.ê
heróica ç ta'itas liezes

dária e'os habitar:tes
qve
mr-ds
nU'1ca

Sl,;.spt Ita.

Cita �

qr:?:·� 4.0 "I

nir.o E"-

c�iCl 1'9 ..
do prlos arGe;ltes estios do

1essos r'cõ �s set ·n.tr;o .:1is

l\IfU h :r.g? e amado Pla·
'ü, que o 'riO:so .(!iaic� poe·
ta haveria de sínt�tJía .. de
rnodo !l1comparável. nos

'r"fSC:; qUê todos nós seus

'Il?atrbos. tràzembs delI

,.. 11]

'o de PÓS cc:no s,e fQsseTIP 'ti

te c L: u:::a ora �'ão ines'i.1!e';ivel:

'�.'
'

vo.

,
" iTI.ãe fe';ar: do
r'o a fio, ..

lúl �,erra... O rio
11 ,êcbçan·'o.

o ! �01 \

sa. j,- If

�(l do Vf '1to brardo, .q' e .é
p;n emb: lo. l'rl eala da :�oi
I e e pac' 3mc,· QUvü' . S' m

.

.

c" se "os 30.1centra nos

1'1 mom :7,."l ". por mais lou

ql:e de1' rJossamos es

() -.,;_. ." E 1

ge; :l., �

�a. .(." �

ra:3 -:éa. �.

-�8mA
'\ rmRAL

L'" 22/65
T,· !�LICA H.o 20/65

" "ú:dmento dos interessados,
.

:.0 Oficial do Est_",do, ediçãn
° '''?.l n.o 22/65, relativo ã Cor.·

para apresenta,;ão de prol)oft
e instalaçp"o da sàla de reu

" • o . .;ário
.

da Universidade de San:
.

\

Ton

que' 3 c

de 27 ri

corrÊ "-'

tas t Q

niõef d
ta C,·t?

Cut
estq , ..

do CC�_·

Dh' :' 1':'1 de agôsto de 1965.
- Diretor

fI�
.� f�� r�

.�.. l····t'_

_

� I

_

t

I ,!,; "� !

':11
.

,

:r•.

2.. dl1- .:::. ex ·g.ê.1C::l "ue so-

':eu �" .tl1S oulJates e re

'lez<;<i, :ls,vêria de ser. con
c')mple c'.d. cc'mo agora o

nu. pt:�'l magr:anl1�jdade
àê�te '!a�llt áo, esta outra

.. cidad�,n',a. tã.o verd'adfira.
('salmentf' ".como a, que 1 me

é próp�1�. clJ me� IOllge e

duce !Je�çQ U1rtista..
Digo assim, pc.>rqué m':!

táde [la mi �lh vida
..
:n�js

de rn:t?.d� mE'smo, ,tem r'ie
corridc ��OJ é,�es céus ás
\�,ê7ets \':n.(�:.-.t�, (I,S ·,'"ezf;S\ de
.lU! a,1u� ft:l;;�ra,nt,!,. como
,s f'1F'j' ��u:;, do" primei
rl)s c1' .lo d,a eXistênr.üi, s6-
'bre €s·" Joh '.e tão [;f.re-·
rl)$O rl.;'.:lil�· (,Urra l'�ta n,.

"la�a .- (Jürrid,l, gen!" (;a

tar;rf>"�� c;m acabc.t]' se
cons· i: (1'1("), na pa rcela

matcr rla, mi:r:ha família 'a'

tuaL

C'�.""
1e·.1
dos

De'·(,�·1.den·.'.) ·ie uma f9.'
mília t radÍC';or:al del:lWl a

minha ·te1::a 011dJ erJ;', n'�1i
to estimada ª,qui chegando
pelá bmt:o de meu l1unc�

esquec:do r,:,?êsl1, Dr MJ1-
ton de MGurfl, Fe!TO, ftl) 1::
do de mirl.'lJ, Máe estre'r12

cida, lu�'\rlo':a. '16 tena'7,ei:

pugr..as, que sómpu!e () es·

pirita fodu ::la. natureza
materna P0derJ.a a,g·.lD1<lS
vêzes

.
suportar, poi� é jas

mães poder t§.u grande
quanto os que a).;;ançarr
'a,S próprias forças divinas

aqui iniciei uma nova exis
tância. Primeiro :!oJ.orida

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

na! i,l. rnedl- na .:tQUl v'n'
cher-ir meonsolavel. h·pois

com •
la -sívei �"I�'� O m.

entender de quem punha
nas suas.mãos futuro e re
Iícídade; aqui arínal, .purle
recor-stítuír o mE)11 lar dês
morona=o, como por um
dêss'es furacões tia. costa do
Pacífico, scbaenacando en

tre míseros destrocoa que
me restavam mas ainda
transfiguradcs por uma fé
Imar cessivel por uma espe
rança ca"stz 'le abalar as

montan'ha'l, aClma de 1r.
do, ampara. I)er "\quela i
nesgotá ,'C1 energ�a m!)]'? I

qUe '3U -:Jod;a beIJe: t!'l.�T..

bém, cal1l ii"" n") se", mel

terno, �om) n1Ulra reyi,es
cêncla 'l.os ,. � 'S, Q:as ni

ciais, ao u,,\� depenitr do

próprio sa::\gu�, I.râll$figu
rado n·:.t l'i.:j:H'(ll ,:) leitE.' ,'a
sua te�oL'a Ip,H':\anp.•

Luta.1 '10 de pri'1cipir
tes que T!1'3 surb·js.sem, '1":1'

m:lasre 'l'sta amOl"L'n �H
ra sulL1�·., [ique',es :n:..raVi·

lhoscs o.'1li�lS llue T.ão dcl
xaram csti) t: s'} '1 !I�r c1a
m�n]l::), el', ".;:\ e . ".) pnl'SO
esqu 'cer, ac?ma de todas,
o elo m'u �rande ;>rctetor
D=. Nereu Ramos, cujo no

me prOTIllIlc!o com o mr_'s
comovid0 penllcr da mi·
nha gratir'L),o pouco a .,lOU
co' fui sU'Jlu·lt o caminho
que no pl'11dp:o era ape
ras árido e ele {espinhos

.

também a ;JOll�,j e POIl\::O
se ia amach'1d'J so!, 2S

mEUS pés ca::lsados. par!!."
no final se atapetar de flo

res, com·J estas que nestJ
helTl?, recebo das ;',lÇ')S mag
nân:mas do>: seu,; lÍÚllIlCS

representantl,g

Bfm sei que muito "ne

foi poSsível resistir 19ual
mente, porque, na h::lra
mais cruel3.l, qlIaT!ão olha
va para todos os lados, em

pânico e com ) c)rd.l}�t,)
transido de dc!', na 'mI,ha
imeI"Sa sau(hd,! d,o ente

querido. me 'leio ao espiri
ta uma luz i"eal, log'J lü:l:i,s

cOJ"substanciada nUr1a

grarde fIôr da Paixão, e

foi o alvorEce'r da minha

1\/1 ,O B I L I Á R I A

li f-I.�g.D.n.ZEtgª
',,-

i;,���
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, , l' " mlC3 morar Dp.ste pró �bnCl ""l'ãf\ ,_ apenas poucos
rlf'mais inf()rJ!lações em no�so escritólio

( I�

'lICa",. r

-_' C r

X 3?
cone!

r lla '

eueT'

l1r t

Frer .,

;) 5 x 13 mts, terJ;'''lno medintlo 11
'(.l.e ocasião: Cr$ 3.000 noo., Qt1 em

de Souza 740 - Coqueiros - Pe··
··.a construida er!i Jerreno triangu·
:) h,nte para a rua principal
2.:7;)0,000.

PU8.

l::'\cJ c

-�r"'eira 40 - Logo depois do Pa·
°8 ._ Bairro com casa de comercio
�; - 3 casas novas de madeira - Te·

,- ,� 0,_ para (!ada em separan.o a partir

6e i
....

r'(·
....

de 1 �{ !

para vender Plantas.

quartos cosinha e banheiro.
Rua Abnirante Carneiro - Bairro .Pedra Grande

Casa de construção esmerada com 2 pavimentos
Térret.: Varanda - amplo Living - Sala de Jantar

Bar com Ildega - e cozinha 2.0 pavimento: 3 qual"

tos grandes - banheiro completo - Terraço e ainda

fora de casa construção com tanque Sànitário e

quart0 de empregada. - Area construida de 150 m2.

Casa de material nova - A Rua Joaquim Costa 23 -

AgronômiGl:l - Com. 72 rn2 - e habité-:;;e de 2 meses.

Preço de ocasião: 10.000.000, ou em condições a combi·

L,'x

�x4 .1"

nar.

Rua do IANO Barrelros - MunicípiO de. São José

de Casa de madeira - bem '. conservada - de apenas 2

anos :_ Terreno todo cerc",do - por apenas Cr$
2.500.000, ou em condições a combinar.

Rua IANO 0.0 49 Casa de 8x9 mts - Forrada - to-

vista.
CaK I .a - ainda em fase de acabamen

. I;ado (ROdoviária) um box

�.t' ..
Ior_
c'�a

(.;0;1. '.

�(; - Estreito - Local muito va
; aJ.v6nal'ia - construção· esmera
- 3 quartos - casinha - banh6iro
t {3 empregada - gar�ge ao lado

da pintada, com água e 11':z, com 4 quartos - 2 salas -.

copa - - cosinh", - banheiro - Terreno todo murado -

Além de água encanada tem uma excelent.e água de po

ço. - Porão cimentado e com tanque. Preço Cr$
4.000.000. •

Lott 'i

Lo!
PT(�' )

Tl:RRENOS
"

- Loteamento Santos Dumont ções,
',t 4 - Are:a de cada 360 m2 - Avenida Santa Catarina - Lote n.o 127 - Estreito

I iI) a prazo a ccmbinar Cr$ .... Lote de 10' metros de frente com 35 metros de fundos
> \

. ,

Lu

.)_

'r .

A , Estreito - p�rto dSl
jS 10tes a partir de Cr$
em até 40 meses,

'.�., r,amego 252 - Vastissimo lo
l/C (' Rren de 1.140 m2 - Equi.

!l' \:

12 !"nCH)1:>

idéia
.

de redímír a minha

desri!nJ;ura, 'érri tornar me

nos' Intensa a desventura
âlnda matar de tantos se

ires. cujo conhecimento só

então, na minha 101', eu

começava a perceber ao re

dor de mim
A icléia de me d�dlcJ.r

de corpo e alma, como Q
fiz durante perto de trinta

anos à construçao.. organi
zação e manutenção do E

ducandário Santa catarína

em benefício dos pobrezí
hhos atingidos pela mais

triste das orfandades, por

que' ó!'fãos de pais VIVOS

foi também outra fonte de

apôio na minha v\da que
de então por' diante have
,_10-,

ria de sé transrormar. con
soladoramente para o' meu
€'811irito e para os instin
tos que a maternídads ma

teríal não me havia conce

dido desfrutar, O ensino
das primeiras �ct:.ts, íora
dcs n.eus trabalhos corno

Prof.e'sôra C3.1;ce'.�z,tjca dn
Ins sítuto de Edu � tç§.I fOl
outro corolárto c'iBf{ue:es an

seios.
Ij ':lue prc-uroí fazer 1l?0

pretendo por auu' em rele
vo, 14e� me e�;J/3 sequer' In

v,)car o que f,)':J.:L:l '5, 'JÍ':s
de ",:�as, de ::anr:"Íras t? de

estu::r;os para atingir
pon '''.' culminallte em que

hOj3 se encanb·,t aquele
im�!.tuição d'1nde tém sai,

i • L
..
" '.

."

do tantas centenas de crí

aças .recuper";>:hs integral
mente, para se tornar ele
mentes pJ;oveit.;:s,.g da C'),

letlvidade soeíai '

a ,,1I,1�n 'a vida, c' nno. De�l,�
seja louvado, posso dizer

que obtive.
A série de beneão com

que metem sído pródiga [J

vída, houve por bem cumu
'

lar--me. nesta hora de ver

dadeira consagração íme

recída Cu!'.'. cue -ne cffi;'ece'

esta bel-i �! aruo.rável q da

divosa cid1lrle da iPlor:anó·

POlis, mmha segunda e do

ce e es�;·t'.,:úecJcl:t ;_-;a tría a

fetiva.

Recompensa' mais
não ;loderia de modo

alta
aL-

gum ::time·,ar. além de re

conhecer o fU�l�ij 1:1.) meu

co-ação, que a essas peque
nas críaturns devo prmcí
pal·'lf';. ,r, a r('ll';v,'din ... :L

mt.r r; esperanca e.n di

as rue hvres ta-ri I�f' :'1 para.

LOJA ALUGA-SE
Aluga-se uma loja na Galeria Edifício Jacqueline.
Tratar à ,rua Herrnann Bluménau, 22 - Nestll. 6:9.

I.A.P. dos Ferroviários e Empregados
CONCORR:€NCIA PUBLICA NQ 1/65

em Servicas Públicos-
,

3, fáculdade de :preferir o menor preço global, se assim

convier.
9
.• Reserva-se o Instituto, o dÍreito de adquirir sóm�nt6,
uma parcela d'3. quantidade proposta ou aproveitar ames
mo

_ preço para uma. aquisição.' de maior quantidade,. não
atingindo tál variação a maiS de 50%, num e noutro caso,

10. A eoncorrênGl�'l póderá ser anlJ1ada, 110 todo ou em

parte, caso àssim oónvenha. aos interêsses da adnlini.strs
ção, sem cab,er direito algum . aos

.

pro�onentes, à r�êl,�
maç�o ou indenização sob qualquer pretexto.
11. Em caso de empate no preço, terá preferência a por·

posta de '.menor prazo de entréga. Prevalecendo O empa·

te, o Instituto fará nova licitação entre os concorrentes

empatacj.os, a qual versa.rá sôbre o maior .aba,timento en1

relação à oferta. Persistindo novamente o empate, se1',1

feito sorteio p,'ua adjudição.
12. O não cumprimento cio prazo estabelecido p,,,,ra o for

necimento, sujeitará o fornecedor' à muIta que será cal
culada na base de 1% por dia de atraso, no minimo de

Cr$ 100 (cem cruzeiros), sôbre o valor da adjudição. e nã[J

excedendo de 113 da mesma. O atraso sérá cont",do a' par·
til' do. cencimento do prazo concedido. e em dias. oorridos.
13. A multa só poderá ser relevada em caso de fôrça
.maiOr devidamente oomprovada, a critério do Instituto
14. Aceita a justüicativa p,,,,ra o atrazo, será conceóiéla

uma prorrogação do prazo de entrega do material,
.

da

qual o fornecedor não poderá mais recorrer.

15: Uma vez miciada a ;:lbertura' das propostas' não serao

açlmitid�s quaisquer retificações' que possam interferir

no. resultado. respectivo, nem admitidos à concorrência
os proponentes retardatários.
16. 'Quaisquer informações sôbre o presente Edital serão

prest'ldas no IAPFESP, elas 14 às 17 horas.
17: .as propostas serão apresentadas para fornecimento

do. seguinte material:
.,., ,. �rNAS';em-ESO�R

1 Máquina de escrever ti,po. gótico., e/aprOximadamente 120

,espaços. Unidade 1 Quantidade 1 Prazo/entrega 30 dias.
2 Máquinas tipo Paica, c/aproxilWldamente 120 espaços.,
Unidad!il 1 Quantidade 4 Prazo/entrega 30 dias.
3 Máquina tipo Paica, ciaproximadamente 220 esp,llços
Unidade 1 Quantidade 1 Prazo/entrega 30 dias.

MAQUINAS DE SOMAR
1 Máquinà com capacidade de 99' milhões. Unidade 1 Quan
tidade'2 Prazo/entrega 30 dias
2 MáqUinas com capacidade de 99 bilhões. Unidaqe 1 Quan
tidade .2 Pl'azo/entrega 30 di,'3.s.

Observo - Preços, separadamente para máquinas elé

létricas e manuais e, também, para teclado completo e re·

duzido.
MóVEIS

10-9-65

de rosa. e de azul, quandr
a a abertura da coÍlcorre!lcia. tud) eram bên;;\ j� l'�I'� O�

, li::!'as do çlia, 15 pe.. $S�I'!'@12r2 _ �t.a'1aJhn.�· �o m'=!·l espól'o
na sua abnr!5!lcu e na l'!la

eX?erimentacl.a pr �f:�lên-
6-9 eia da reputad,) jlr0üs,s;0-
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ocasião. •Terrenos - Em Barreiros - 2 lutes de terrenos,
medindo cada 10x34 mts. - c;ercndos co�m sarrafos - •
Area total 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200,000. •2 dti'l1us Terrenos crnn r�",irr" Bom Abrigo - 2 otimos 10!,es bem junto á praia

- Lotes n.s . .24 e 25 - com - Na Rua Teófilo de Almeida - Vencie-se o.S ciOlS, L •
cada. A vista ou em condi- somente um. PreçO a combinar. ,
--- ...... _..--...__.....__._..._.:_._,_...._�. �.._J.

RESIDENCIA8
•

'.' 'e:- de ti 'ito, n.o 73 Ça�,'!rão Ll) - No Rua Olegário da Silva Ramos N.o 434 - Vila

l." 'I salas e ;9mais dep�.ndêl_cias. ':;ão JGão - Capoeira!!
_ tia Z:1io Vicente ae Paula 0,0 31 'f.ua Conselheiro Mafra 132 - ponto comercial ou re

'" idencial - muito valorizado - casa de 3 salas - 3

Rua Casimiro de Abreu - Estreito - esquina de To·
e - ,":clldes - Rua São Judas Tadeu bifiS Barreto - lote bem plano, fáctl de construir.

- e 'H -medindo 10X2', cada Bairro Santo.Antônio - Barreiros - lote de 360 m2.'

por 'l.uenas Cr$ 600.000.
"�'''8n', rle 20:-:18 mts. - ·?reço

- .tu� Prófessora Antonieta de Barros - Lutes de 207 m2
- Bairro Nossa Senhora de �'átima.

Sub-Es- Rua São Cristóvão - Coque1ros - terr�no de 2Oxl0,50
500.000 metros - bem jUDtO á rádio da VARIG - Preço de

f

No dia 27 de setembro de 1965, às 16 horas, no prédio
situado à rua L8.cerda C0utinho n.o 8, nesta cidade, terá

lugar a Conoorrência. Pública n.o 1/65, para aquisição de
material de acôrdo com as especificações constantes 17

dêste' Edital.
2.. P.'lra habilitar-&e nesta. Concorrência, .deve a pr�tE}ndeD,
te apresentar os seguintes documentos:.

a) prova de 'quitação de todos os impostos devidos,
federais, estaduais e muniCipaiS, inclusive impôsto de. r611-

da;
b) prav'a de recolhimento do impôsto sindical, da fír·

ma e dos empregados;
c) P,atente de. registro para impôsto cj.e consumo, co

mo prova de ramo de comércio explorado pelo preten·
dente .

d) certidão relativa do cumprimento da Lei dos. 213

·(Decreto - Lei n.o 1.807,. de 23.11.59);
e). prova de qUitação com a Instituição de Previcl.êJl·

cia feita com a apresentação da Certidão Neg.",tiV'a pre
vista no art.o 2b3 do Decreto n.o 48.959·A, de 19.9.60

f) prova de que realizou o seguro de acidentes do tra
balho (art.o 8.0 do Decreto n.o 19.809, de 5/6/45); ,

g) titulo, eleitoral, ::;>rov;:lndo que o titular votou na·

última eleição, ou que, não tendo votado, se justificou ele
acôrda com o art.o 38, alíneas "c" e "e", da Lei n.o 2,5õO,
de 25. 7. 1955;

h) certidão da repartição competente de Rendas f'

'Licença (nos casos de artigos não sujeitos a imposto dó
oOl1s',lmo), em que sej(.lm mencionados .os ramos de pegô
cios e�lo.rados pelo pretendente;

,
.

-

i) certidão. de registro da firma (ou Sociedade) CG'

mercial contendo os. dados da sua constituição ou do teor

,;do Contrato Social,' pa$sada .pelo Departamento N,�cional
de Indústria e Comércio;

.

j} atestado do cumprimento do disposto no Decreto
n.o 50.423, de 8,4.61 (Ensino Primário das Emprêsas),
3. Ficam dispensados da (3.presentação dos docume!'!tos
e�igidQS na cláusula anterior, exceto a alinea "e", .os pi'O-

;'ponent€!l que façam prova de que se encontram ipscritos
no Registro de Fornecedores do Depl'll'tamento Federal ".le

Compras ou inscritos como fornecedores do Instituto.
.. 4. A caução de inscrição ira importância 'de Cr$ 5.000 (cin

.

co mil 'cruzeiros) como garantia da proposta, poderá seI

prestada em moeda corrente ou em títulos da DíviM. Pli ..

bUca Federal e será efetuada mediante guia extraído pe·
lo Setor de Material, n", tesouraria do Instituto e o :re·

colhimento poderá ser feito até às 15 horas da véspera (j<;

dia ·da concorrênoia,. improrrogàvelmente. À' firma vence-'

dora será eXigido um depósito de 10% sôbre o total·da �d-

"'judicação, podendo o· Instituto. se assim entender, em 1:a· 1 MeS(.l 'TIPO DASP, co.m 4 gavetas, tamanho aproximado
ce da idoneidade do fornecedor, dispensá-lo. Este de- ,;� 125x8Ox78 Unidade 1 Quantidade 6 Prazo/entrega 30

.

pósito será feito na Tesc.uraria do Instituto. dias.
5. A critério do Instituto, poderão �eixar de ser considEl' 2 Armário tipo DASP, com portas de correr e tamanho

racta.s as propostas que consignarem prazo de validade in· aprOximado de 150x45x166. Urudade 1 Quantidade 3 Pra-

ferial' a 30 dias ou de entrega superior a 30 dias. .

.. zo/entrega 30 'clVls.
6. As propostas deverão cbdecer, rigorosacente, os têrrncs 3 Ca.rleiras simples com encôsto e assento de madeira
dêste Edital não sendo aceitas as que ,�presentarem vario Unidade 1 quantidade 18 Prazo/entrega 30 dias

antes, preços pára artigos diferentes .ou que fizerem refe- /4 Mesas metálicas com 4 gavetas tamanho aproximado
rência a propostas de outros proponentes. Devem sei a· de 1528:76. Unidade 1 Quantidade 3 Prazo/entrega 30 dias

present"'clas em duas vias, .devidamente assinadas, nume- 5 Cadeiras metálicas com assento estofado Unidacle 1

radas e rubricadas; contendo a declaração de que se sub- Quantidade 3 Prazo/entrada 30 dias.
meoom às exigênCias e aos prazos estabelecidos neste Edi· 6 Mesas com tampo de vidro tamanho aproximado de
tal. A documen�",ção referente à habilitaçãO' legal devení. 120x62. Unidade 1 Quantidade 3 Prazo/entrega 30 dias.
ser apresentada em envelope separado, fechado, indican· 7 Sofás para eX<lme clinico Unidade 1 Quantidade 2. Pra-
dO' o nome da firma e o número da concorrência. zo/entrega 30· dias.
7. As cotações deverão conter os preços unitários por ex- 8 Armário para instrumenta� médico com porta de vidI';)
tenso e em algarismo e o cálculo do total por ítem, sem e tamanho aproximado de 170x46x35. Unidade 1 Quantid'ii'
emenda, rasur;:lS ou entrelinhas.

.

.
de 3 Prazo/entrega 30 dias

8. A adjudicação do fornecimento não dependerá somen· 8 Mesa para exame ginecológico Unidade 1 Quantidad8- 1

te do menor preço, mas,' também, de outras condições Prazo/entrega 30 dias .

que resultem em menor ônus, reservando-se à Instituh}ãi)

\
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o presidente da F'�dera

ção Aquática de ga,ua Cli

tarina, dr. Ary .pereira Oli
veira, vem de rec'ober I:a

bogra,ma ca Confederaç;iio
Brasileira de DesPQ.rt;,)S, i11

formando que o CO'1s�Jho
Técnico de Remo la emi

da,de "Mater" con:i:mnu
as datas para a l'ealiZ'lçBO
do Campeonato BrasHeii'o

.de Remo e �ampeonato Sul

"Bicho" gordorecaberão os cam

peã'es da laca Guanabara
.

., .

.

Ao qlle se notícia nu niJ,
cada jogadOl" vascai,J.o; pe'
Ia vitória sôbre o BOGa�ogo
anteontem, que, 'lhes v:.:U'.u

a ,conquista da Taç� Ona·

r::abara, recebe�'á C:e "bi

cho" a apreciável soma :e

un� milhão de crLl'3:irQ'l.

Hoje o campeonú0 (h,
futebol de salão da c.da:�(
vai ter seguimento cóm c'

desdobramemo do eI:.con

tro que reunirá as esquJ.
dras do Industrial � 10 elu
be Doze, oportunidade em

que estarão em JUta Os

dois únicos invictos do c€r

tame.

Conforme já tiV'emos a

opbrtunidade de divulgar
fartamente. o jogos :Jel:1.s,
elimjnatórias do ce1:t:l.me

nacional de futebol Je S1-

Ião, foram tranfe�'ij()s ..los

düis' 5, 6 e 7' do C01."rç!l';e

para os dias 8, 9 e iO de

lJutubro.

x x x

o Industti�l e !id,el' m
victo com zero ponto per
dido e, no momenb atra
v :�uma excell;mta ,.fase
té . Por seu tu,:,no, o

Doze de Agõsto é ') vi�e

o Torneio de

BO!�" �l-:; e

reune os :l1elhores li '�tl.'S
tas da cld::),(:!:�, �O,' nua

xxx---

líder, somando com 1· pon- sendo disputado n:iS ean

I to per.dido, resulad.9,:,��.1;l;:u.�.;;;>chas �o Praia Clube, Se'.de
empate frene ao Clube '<.l�. dade Atiradores e B,:1l.'�lga

. Cartolas. Ver;:le. A fil1alida:ie d,}sl:e

torneio é apontar os 20 me

lhores arré.messadores p'.'1l'a
formarEm a seleção metro

politana que estarão pacti
Gipando dos VI Jog'Js Abel'

tos 'de Santa Catarina.

x x x ,-'-

o encontro Entre c1',�7i.;;
tas e industriais, :iescle já
vem. prendendo .1,8 at,en

ções 'do público ligado ao

esporte salonista, um� YCZ

que além de decidir a lide

rança do. campeo!}ato .e fl.
manu.tenção da invencibili

dade, terá' a categQria de
,um lado, repres2nta�\o pela
equipe diri.gida tê(mica
mente por Rozendo L'Jna

e o entusiasmo e a vonta-

A partida entre DO�9 e

CruzEiro que foi i:ransferi

da devido às chuvas ,.�etê-;'"

minada para uma das Pri

meiras rodadas du turno,

ainda não tem data nunca.

da pela entidade 3alonist'1,

- x x x -

Americano de Rem;:> , It ':3

de novembro e 19 c.e dc

zemtv G, res)pectiv.l1)v,nte,
ambos mar::aci.bs pata 1.,er

lugar r,a Lagoa RoLi!'! �l) (;f

Freitas, no Rio.

guarnições que �onl�'JU�

rão aos dois cert.:).l1lcs, te::·

tando a FASe, como j'l, Jis
semas, empenhada, cm le

var ao Rio Guarnh:õ,�s .�:J'

pazes de adjudicar p3.!'a
si o diróito de, renre33!Ear
a C.B.D. no qertarne conti
nental.

'Desta forma, seráo lPtt'l1

siLcadcs os tnúlOs dits

Torneio "ln;tiurnf1 de Juv'enis
fransfer:do

S?gundo comunkação
que recebemos do sa.r�enlo
Osni Costa, diretor :!0 De

partamento ele Futl',:)y)l c'a

Capitail, o Torneio "1:1iti
um" do c:rJ:arne ,inv!,!nil,

que estava marcacU par2,
ter lugar, hoje, por motiv:)

de fôrça ma.ior foi tran�,fJ

rido para outra op:ncuni
dade, possivelmente dmnin

go próxim<z...

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

Somando 53 pont JS, r:on

tra 49 Cio Aldo L:13, 4!j do
MartineIli e nenhum 'io À
mél:ica que foi de5c!:v,sifi

<.jado no únlc('l nár'Oo 01. :lue

__ concorreu, jola,;) ;'I.I!:Je

Náutico RiachuElo 'ss grou
se campeão da. Regata "E

xército Nacional": éfe';ua:la

anteontem na baaEl Sul

s'Jb o patrocínio :la Guarnir

ção Militar de Floriano;J,o

Com vitória da selecãom�neira sôbre
. �: .,

o River 'P�are, foi [naugurado o pri-
me�ro e2t�tl!(fH@ fui'e�il)ftb6effS da

-América do Sul
Perante o maior público

já visto em canchas minei

ras, foi inaugurad'J, allte

ontem, em Belo Ho�i:;;onte,
o Estádio Minas GeTais, o

único Estádio de f:lt9001
coberto da Amér!ca do Sul

e o segundo do m�ndo,
com capaCidade para 1�0

mil expectadores, sendo :JS

sim, o maior do Bm.,;il de·

pois do colnsso do Mar.s>,\.a,

l1ã.
Na oportunIdade. n. selc-

r,ão mineira enfr:mbu o

River Plate,. da ·Argrmtin:l. J

'1 quem venceu pElo e:; !Ol'e

de 1 x O, gol de Boug!ê, já
.!onhecido do pú'!",lico des1a

Capital, pois aqui es:ôvr

no ano passado como inte

5rante do Atlético TyIineiro
que enfrentou o ?l.t:'3tropol
em jôgo válido pela Taça
Btasil.
Amanhã a seleção minei

ra enfrentará a \.b Uru

guai.

,Num gramado bastante
alagado .em decorrência

das chuvas que casrgam a

Capital eretuou se, ante

ontem, no estád:o da rua

Boeaíúva, ,o prime iro pré
lio entre Grêmio Esportivo
':j�;mpico e Grêmio Porto

Alegrenss, os campeões de,

Santa ·Catarina.... p, mó Gran

de do Sul, respectívnmente.
O estado deplorável do

gramada -cstava a exigir a

transrerêncra co prélío
Mas, 'tal não se deu. d0l11
os dois quadres prasentrs,
assim como suas ';01'cljas,
mais o trio de arbltragem
Ô match .icabou sendo ere

tuado, para fll,rprês'l de to

10s que ,!',spennam .que o

'uíz . Gli8.�i:(:,:· :r:-,)1:1/1�. F:\lho
"declarasse a liça, tmpratí
cável.

. .

.:.

� o resu!tado' fol 6 que
se viu: um jógo sem (:. vis
toso das jogadas eletrlzan

'tes de ambos os lados e

muito tombo. Em suma,

.

uma pEleja de fut<'c'JI a

quâtico., porque .0 verda

deiro esporte ::'a>; multidões

se joga em campo seco 0:1

meio' molhado. Ertott. as

sim, o sr. Gualter Portela

Filho permitindo () jôgo.
A pugna agradou :1penas

pelo empenho dos vinte-e

dois jogadores que tiveram

como era de se e<:perar, di

ficuldad�s para se mO'\li

mental' em campo, tais a..c:;

peças' de águas, fl.1gumas
das quais quase rin' t.ama
nho de uma piscing CO'110

aquela localizadas nns ime

dlações da. arqUlbúlca·a
onde costuma instalar-�e a

�9rcidando Figueire�1se. a
� '" . 't.-'-- -

..

11s e Supervisão la FASe
O clube presidida p�lo

dr. CElso Ramos Filho veu

c�" r� n.l;rpos de �ole ::t 4

.out-riggers 2 4 com, 2 Bem

t; "'.... " co"eve l) JI). lu

gar páreos de 2 COin e 4

s�m, enquanto que .) 3,ivi

rubro venceu o páreo lmn

cipal em out· ri.ggcrs a oi

to remos, mais o de 2 côm
tirando o 20. lugar nOi> pá

Regata
reos de iole, 2 sem e oito

nestE com a Gua:niçálJ B.
O ':J.I4artineIli venceu 0'3 de·
mais páreos, ou leiam 4

sem e double, neste ct'rrp.n

do sõzir.ho; obtmdo ainda

o 20. lugar nas pr·)Il�s ue
4 com e skiff,

Em nossa prÓXilll:1, edi

ção daremos maio·.'�s ce
talhes sôbre a comp,�tiç.l0.

'0 VfySCO ouebrou a invencibi'idada
do Bofafogo 'e é o Campeão da

TEiCtl (;nrna'bara
,Com ultl ?,ol 'is (jl 's·.').' 0, conseguindo, ass'rl1, I";·

vantar a Taça G�\a:J.�lb�,·.1
instituída para comemor!1.,r

o 40. C€lltenário da ex· Ca

pital da República.
Grande' jôgo presen,ciou

. o pÚblico que depositou
nas bilheterias a impo:cân
cia de 72 milhões e nove

centos mil cruzeir:>s.

Curso de Bordado,Varkôr
Encontram·se a,bertas as inscrições para O curso de

bordado com as· belíssimas e modernas linhas VARICOR,
O Curso é composto de 12 de aU�f:ls que funcionarão duas

ve�es na semana. As pessoas interessadas ,poderão insere
ver-se na "Casa Pôrto" ou pelo telefone 2388.

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

PIANO.
Precisa-se alugar um piano, Prêço a .!omb:nar.

Telefonar para 6236 chamar D. Lu�·des.
.

� ()·9

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

e Paulista, êste cC�l;�ra :t

"fuêle num espetacul,itl' "
..

frango" de Manga, talvez
o maior da ca'rrf'ira do me

lhor goleiro do Br!lsil, o

Clube de Regatas "ase.) ,la

Gama, derrotoU' a equlue
até então líder jnvic�a tio

Botafogo de Futebol e Re

gatas, pelo escore de 2 x

ATENCAO
.�. Motivo de muda�ça, vende·se apartamento por preço

dê ocasião. Tratar c0-\ll Adbemar B. Tolentino à, Rua Je-

,llonimo çoe�o. '1 B - Sala, 12. "'_

"

acabou s-obrando fOi',!, (a

área para S�rgio L'jpf�3,
que chutou no canto c.:il'ei

to, usrgtndo então Orla: .010
e quai, de cabeça evitou

a entrada da bela, com

Barreira já vencido.
Ocnstituíu Sé dramáüca

a. luta no período compie
mentarr;· com o conjunto
barriga-verde se', ernpre
gando 8:'0 máximo para des
,Úzer a. vantagem àxlversa
ria que foi conserva.Ia grjit

. ças ao trabalho da reta

guarda gremista -que P0-
de ser considerada ceúo
uma das melhores que já

. pisaram o gramado ria

.

Praía de Fora.

ma.

Salientaram':'se, 11,) qm,
dro gaúcho, o arqi.Ú,ic·o Ar

lindo., que revelou·s::l mui

to .seguro, apesar da bOlg,
escorregadia; -!'tuna, 'tm

quarto zagueiro te rec\:r

sos técnicos;
.

'Oleo c Sergio
que atacam e def,el"dem
com o necEssá'rio des€'1'ba·

raça; Severiano, que po.ntl
ficou no ataque, demol�&
trando pujança e tl:aque.' '1

técnico, e o boml)arde'ldor.

Alcindo, que confirmou se'1

cartaz de artilheif:) J 3 11(1-

thea,da. O restantes bt'ns.
No qUlldr;) blumeuauensp

gostamos ce Paran,l, sem

dúvIda a ngura POl'}';·.Zi:::an

1;; ia qu;-;;'ro, se rdo a '-: a

melhor 110!n_lTI -;m ain-

Verdr ":si'ro -li:8-1"",; vn

']'·'po o )laye:' .:!8. ',:

, que 't ve a secu ,1· .o,

,arreira, oue ínt. J'Vi 1 cem

r.rmeza, --:--':0 po en.....o ser

ele atril::,':ca cu:r;a. c ian

�e do go! único da pni"fia;
Orlando, l\tauro, JJca t: Ro

rald, não passando 1s- eo5-'

forçados os restantes.

O tímt gaúcho rormou
-com Arli ado; Altcmír, A:r

ton, Aureo e, ortunno;
_:'1<:0 e: S:\�gio Lopes: Oton
I Valmir), Severiano, Alcín

. o e Vie.ra.
O "O; li':" ori�nta-';)' ror

Acuci V�r1al' akuhou T3�lr

Fu�ebol, que teve t am:J:'a
lo (JS srs ear.los eOs'a 0 .l.,:

mando Tavares, tamb'J!U
d.a me�l'1a entirtadé.
Além de acusar )s míni

mos forls' S.S r .'velou
se enér'!ico quan�o ,�s �e-

clamacf'2s
do

.
técn'co

de ]:cgjN'lres e

do OF:np;(;o,

(.8.0..Confirmou:';
Brasileil·o de Remo a 28 de Nuvembro
e Sfl"Americano a 19 de Dezembro·

p,], "'Riachuelo Venceu a
-xxx-

"Exército Nacional

Olímpico revelou-se mais

lutador, e-iquar; to que o

quadro gaúcho ros pareceu
mais técn: co e mais caute

loso, como os seus onze ho
mens bem' postados na caa

cha. Atacou mais o -jua
dro blumrnauense, porém
em momento algum conse

guiu encontrar uma bre
cha na retaguarda gremís
ta que jamais cochüon em

.

todo Q transcurso ela pug

. na, ao contrário. da defesa
adversária que não Ú :1.1\S

melhores e por vêzt'::; clau

dica, como no caso 0.0 ten

to único ';a pugna, assina-
:
Iar'o por Alelndo

'

após ter
a bola .chutada 'tOjO Seve

nano, ido. de encontro à . E, assim, pelo escore mi reíra: � araguaéo, R' i:l�l'':O

-trave' No ·la:ti.ce 'que fêz 1)e .nímo, perdemos o ';Jrim:ú;o 'NIlson e or.ando: lV:nuro c

'. rigar "a' meta gr�ná, sever! .round para 0$ rapazes ·:a ·Paraná; Augusto, H:J.lri

ano' -estava sem l1 necessà _ Terra dos pampas cue, '_.;-
. gues,

.

JO:'a e Ronald.

rio pollclnmento e, de trás tãc víngados do revés aqui C07V{; .ceu plenamente
do gol pudemos observar sofrido no ano ,la:::s'8,clo .,8, d'r' 'io ::'0 211CO ;.�"!) o

o' grande claro existente à quando foram eliminados' Sr. GUJ.�t'r Pr.rt.sla FJl1Q

frepte do player ç;�:lchJ pelo Metropol, de Gri·�iú· r'a Fe�e-·a��o Carie�.'t 'de
que tinha tudo para mar·

car, falhando no 'l:ir� ras

teiro que fei de encont:-o
a um dos paus do gel E' vaI

tau, surg'ndo ell':ão Ui. ,:'.1
rEita o perigcso Alei,ncO
golea-'or máximo do cert'l

me gaúcho iguaimente '=!L�S

marcado, que divisou o �rJl
e atirou no ca""to �snuerdl)

istc aos 10 minutos do 11)

tempo.
Numa das vêzes, porém

em que se portou com a;

cêrto a defesa blumenau(�n

se, um' gol foi evitad;:>. HOu
ve escanteio contra ') O:ím

pico aos. 37 mit'uti's de

tapa inicial e a 001a,' Cl'.u
tada por Vie:ra, provocou

lig;;i:ra confusão na área, e

cond'lZil"do o jôgo ao seu fi
naI gara'1tindo, assim, o

sxito disciplinar da ·>1�;�'la.
A ren 'a não fol [":''''',,]'

r�a, calclJlando se, ;)oc,.,r:1,
ter sido rI' pouco ma's l',e

8"S m'lhões de crm:ei,-

1'05. 1str se deve :'ts <:OJ1di
cãeS do tempo, com r'hu 'TRS

incefsartes cal...,do a:l�.<,s e

durante o match.

.

Rio - Setembro - 'Cni·tesia. i'a Cruz!'Íro d9 Sul)
Se a. Fit!de1'3.I'ão Caía' i 'cpse de Futebol reE'1Íl'-se

para debater a criàçEo �.: !]Í"'isão eê,l,}ecial e tra ::,�r 'o

vos' rumos pa!'a o. fu+e!;c: (a�al'ip.er S�, oriando nr os

regulamer"'os p:p:a as ·-:'F�l��;as, fêz �mi.to b-em. e se

a reu:nião niio ficou s;:J!-('�'� no "f:lt,e l�apo" };';I�" ce.

a!llausos. A forma da "i :lh., rlo cc '.'ame cai:<. "1:;( 'se

vem se�d(} mufla,ja corJ!s,::,�<'..eT-1.ente A ·ror.�-"'a a/;'f��I fi'o
crnveJlce, nem tfcnica, r;0m financei"·amfilnt�. Se 'h"":H
tam granrles cluhl?s ClllX'. sa,lH�m 51',' Maremo, :-'arl !'Iso
Avaí, Firueirt>inse, lIf'rciEo, Ferrovi",do, Caxia',. Tt",t>Í,
América, Guarari, Pal'm"il'�s, Olínnico, )'Io';ctro':"cl 1;0-

merci.!f1a !nternacio"-Ia:l. "'.nrani de La�es, ReLaux e

;Paif�,andu, eql7�"f'S {l'�' i � � .las, COI hecidas de f,oc'os

lJclas arws de ey�§"t.õ;11Cb, ajcrimôrio tambpl'l é v"rl?�'!e

que part.icxnam .......Ui..·f'S, lJ'ue emho? a possmtm '.rontaàe

nãa POo5SU(''1l ga" u':H:o tl,:>.,...I!!o para estar dislll,'a>,do

pelejas :70 t'stadl'.al. E' !]:,uita gente '1og-andr. por mn tí

tuto, que rnnp8.l'mente' \,ai sempre para lLS mesmas

mãos, para () mdh01;.
Não é r-f" Ível, e tor1os sa"'em disto: A '!Jal'tictpa�ão

de um �>�l"'i�j.(), Thiadenfes, Barro Bt'anco, Ne"ada, e

outros ma's {'lll!'�S do int€1r.iol', que �lão apresentam. (',t

pacidade :r3"a entrar nas dispuias. Nos seus cp...tames

re2'ionais, dent::-o de seus campeonatos, se cono5�J::'uil'em
o primeiro lugar, ainda vá lá. As rendas nã{)l têm sido

l1cas, as garantias tem sido mínimas, os casos tem sido
constantes.

T�"_,,7, c.,.. .. l.1 a criação da :':ivisão especial cerlas lle

ficiên{';l.'� ,,� :: . ...,., sanadas.
'

VáID",
'

< '-:;-1' de lado os votos dos pequellos cluhes

as bal'gan�·"' "1'" �'lades e vamos colocar em campo,
os me!hore-�; " .. - � "'o Fsi·ado.

Não se fi....
.

:'·'T'f'r:n·. como! t�m aconteci.l!) nos

últimos lanos. "r "
'''-� "" (:n�v,:a" as sugestões ap::esfm

tadás nas reurii>'� - ,1('� -'njs "m�landrinhos" <lo fu

tebol de Santa CalQ;-j'� "". «�'''''1 (ljretores que vão às

reuniões somente para cl>"c("'�':l!', e já entra� na FCF

ocJnpra�s pelos miais €'S'l)crtos, pai'a verem <tllwvn!lo,s
suas resoluC)ões, que são de interêsse de sua cifladcr,; e

de seus filiados.
.

E' preeiso que apres",.,.te-m, idéias novas, fatos com

provados, ao inv"s de se Ull,itarem a dizer "eu também

acho" ou "eu também discordo".
E' preciso pôr logo em ação ·as idéias redp.nt<>ras

capazes de salvar o futellol de Santa Catarina, tão mal
orientado e tão mal jogado.

Pa-ra se iniciar um/a l'p."'Io.".acão tof.al no fnfe"lo! 'le

Santa Catarina, em fodpc; :os nf."RS " cida-1es, é T1l3'P�i"lO

que se comece 'Pela Cal1i'al, UmJta ...do'se a um núme

ro mínimo os l'\artich)antp.s da divisl'ío primeira. E> tam

bém, renovando certos carr,as da FCF, dan�o-se uma

vassourada nos aproveitadc1l'es, nos que nada fazem.
nos que se vale'm da ami�ade do pI'csidente Osni Melo

para se a!!,al'1�arem a cal"2'OS quase vitalício sem DtHla

fàzerem r;le útil. A ''panelbha'' dew' �cabar e rlen'-se

n'foeurar gente 110"a, cor" l�l�Ias p(r as par:! diri"'1' ,f'.e;·

tos cargos da entidade.,Os mes1nü's de on�em, são os

de hoje e serão os de amanhã, tal a bondade do Pre�
sidente Osni Melo que, vive en�,anado por que qUCl:'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mu,aSTÉRIO DA EDUC.L�ÇAO E Cl.T.
TURA UNIVERSIDADE DE SANTA
CATARINA

Reitor:
Prof. João David Ferreira Lima

FLCULDADE DE ODONTOLOGIA.
DA USC

Diretor:
Prof. Samuel Fonseca

ASSqC=l�ÇAO ODONTOLOGICA
BLUME;NAU
Presidente:

Dr. OTTO VOGEL

O Diretor Prof. Samuel Fonseca, comunica que, a Fa

culdade de Odontologia da Universidade de Sa.nt'l Catari

na, em colaboração com a Assoc�ação Odontológica de

Blumen'lu, realizará a 2" Jornada Odontológica de Blumo

nau, dur�nte os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, naquela ci

dade.

Foram convidados para 'fazer parte dêste conclave,
eminentes professôres da Universidade de' São Paulo:

Profs. Francisco Degní, Dioracy Fonterrada Vieira, Angelo
Vella e Silas da Cunha Ribeiro.

.

- PROGRAMA-

Dia 8 - Quarta·Feira
16,00 hs. - Abertura dos Trabalhos

17,00 hs. - "Cirurgi'3. do assoalho bucal" ___; Profs. sam�el
Fonseca, Adernar Madeira e Caetano Vieua.

Costa Neto
'

19,30 hs. - "Radiografias oclusaes" - Frof. José Edú R0-

sa

20,30 hs. - "Sinç,opes. ".lpsmp..ios ,e fraquez'ls episódicas"
, - Dr. S2vio Ramo:;;.

.

.

21,ãÜ os. - ''Mecal'Jsm6·· dá c08�lação 'do-"Sarigtre" �

Prof. Mur1lio Lopes Silva.
Dia 9 - Quinta·Feira

8,00 hs. � "Diagnóstico em y�nClfr da cavid,'!de oral" -

.

�

Prof. Mi.guel Orofino ,

9,00 hs. - "Histologia do complexo teci.dual polpa-denU·
na" '- Prof. Juarez Pbilippi

\
." P f R1000 hs.·- "Caso Cirúrgico: GengivectQmla - ro. . a-

,

gíno Maciel - Raul Klein e Rosita DletricJ'

(demonstração prática - 10 inscrições).
_ "DentiSta e a Comunidade" - Prof., Genovên

cio Mattos.
.

14,00 hs. _ "Anatcitnia da caviqade pulpar" - Prof. Luiz

Carlos Silva.

15�,OO hs .
._.. "Trepanação e loc�liz�qão dos condutos" --

Prof. Jorge Seaia Polidoro.
.

16,00 hs. - "Estado atual da: obturação dos condutolS"
,

proi: Angelo VelIa (Sãó Paulo)

17,00 hs. - "Corticosteróides em éndodontia" - .Prof. II·

son José Soares.

19,30 hs. - "Resinas acrílicas oara restaurações", � Prof.

Dicracy F. Vieira (São Paulo).

20,30 hs. - "Prótese fixa: G€ner.l.Ilid�dGs" - Prof. SUas da

Cunha Ribeiro (São Paulo).

21,30 hs. - "Odontolcgia sanitária: O flúor nas águas de

a.bnstecimento" - Prof. Man:el A. Barres

Füho:

..

Dia 10 - Sexta·Feira

8,00 hs. - "Dentaduras superiores con'Ta dentes natu

rais inferiores" _. PrOf. Vinicio Olinger.
9,00 h8. - "Base mecânica da cirurgia' enclodõntica"

Prof. Ângelo Vena (São Paulo).

10,00 hs. - "Radiografias iÕterproximaes: indicação e
.

técnica" - Prof. Delmo Tavares.

11,00 hs. - "Ccnsiderações sôbre técnicas especiais"
Prof. Murilo Abreu.

14,00 hs . .,- "Critério de seleção do elemento retentor em

'. Prótese Fixa - Prof. SUas da Cunha Ribei.ro

(São Paulo).

15,00 hs. � "Coro,'1s de Jaqueta - Fases clínicas e de 130-

brT':>tório" - ,Prof. Dioracy F. Vie,ira (São
Paulo).

16,00 h5. - "li'��J'l.nmia Dental" - Prof. Atigelo VelIa (São
Paulo).

17,00 hs. - "Ec 'nf'mia Dental: Cpnsiderações" � Dr. Otto
Rolf Heinrich.

.

Dia 11 - Sábado

8,00 hs. � r� ...çp-rP.ncia do Prof. Francisc()' Pegni (SãC)
.

Paulo).
9,tfi hs. - M�s<i redond."l. e encerramento .dos traball�o5.

Constam ainda das programações, ccnferências e en

trevistas de professõres da Faculdade de Odontologia aos

estudantes secundários das diversas Escol'3.s:
;

I" Cnnferência - Recinto: Colégio D. Pedro UI
2" Conferência - Recinto: Colégip Santo Antonio;
'3� Conferência - Recinto: Un1ã'" Bhunenauense de Estu

dantes:
Assunto: O atlral funcionamento d'l Fa

culdade de OdontologIa d� Uni

versidade de Santa Catarina ._

. Pelo Prof. Samuel Fonseca. .

I" Entrevista - Rádio local - Assunto: O atmh funciona

mento da FaculdAde de Od'14010gia da

tTniversid?àe de San.ta Catarina. _ Pro.
" Samuel l"onseca. .J

2" Entrevist.a -- Rádio lOG!:ll -- Assunto: O")i"ÚrT nas

��'-"1f-;-:- r�:.-. l4:\.......(<::tl�("'ir;.l(�lli'O de uma cO!11,llni-

df)c'.p c.,_' i:'rots. Geno,rc,ncio Mi'Fos Neto c

�lanObl Américo de Barros Filho.
_

'Hl-l35
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ftcácio e o Sub-disfrito da Trindade

O Movimento MoC!i"arj� e

Demoerácla Pró Ivo S!1'tei- 1 _ .... "111. ..... _ ft ... "& ..... ".. ...... ......., _,. """' � "",, ..... """.............. --'p

j . atingida, de leve sequer, esta LIBERDA- ... '

ra organizou em ']"l':lalúo .

DIA DA PÁTRIA ti
a ala feminin'a Clue, sob a d

.

.

DE que hoje desfrutamos. leg"do nreC!I)-
til

su!>-rv'sá.o; da Srta. Eliza- , so de nossos antepassados e que temps III

bete Lemos, participa. ati- • o dever indeclinável de transm�tir, como.
vamente da campa'1ha su- �

André Nilo T�dasco herança perpétua, aos nossos vmdou··os.
•ce.f,sÕrJa, trazendo ''\ 11',"",,- -- Para tanto, trab�hemos co� afim, e

sagem da
.

!ovem- iubar:>-' Flori:l:lnópolis para um Brasil. cada vez maior, semp�e,
1822 - 7 de setembro - 1965 livre e respeitado. com' a conc-etiz'çp.;� ti se ;23 Asf-Ito 'Perto' 'de B'umen'a'ne'1�e (lU defesa ,.los h,te- ,

. de nossas esperancas e f.rleoic;, e para a Jl
.

: a '.. I
.rêsses do pO'vO, aU1l!a'!d0

jj
.,. �'A PAT1UA, berço sorr:dente e glória eterna' de nossa Pátria! d

,
Ivo e Fránci�co Da.rrgm�.. 1# J;l
Nesse se'1tido a Cemis- • im�reciv� da existêf1,c:a h�n:a '�,

.

- "INDEPEND1!:NCIA ou MORTE;" ., Está em fase ne cmd��.,! .<���a do DE.."t, em '

são dt' ê60r"et�r;ã() Ge�âl ii
"

� C�"�� a rÓsea . .e..;.fr�gU ',"1-' _"-Est(í2P�JlOS é tã.o ,GQ>fLê �� ...
i... são O' ��a8.,.!,at+o- ��W.-;:c'�TOU à. :

('lo Mc"'me':lto .Moci�9';i,�· e ..� , c:a da inftUlma, encan,ta �-e""'l:pr'a e ,temos deveres a cumprIr. II lneI1au-lndaial, da e'lir,l).ja. ,t.a,g!;1� .. que o . meneIO

Den'cr -·�'a Pr.) 1'.'0. su,jd- �� n6bilita' a rób�stez. da ídade. tna;-
. c Tenl1ltmos ' .• na' retina a de"cTição ins· _ estadual SC 23, nuro per- percurso éSéD.l:á em

r'1, _v.�l11.. de, receber c",m._'.U1Ji, � ",
dura .. '," • 'piradora de tão nobre s�nth""ento, como... curso aprcximado 'ja 20 ções de �er entregue'

� _ o que proporcionou a grande e'lopéia 'do" km; O engenheiro Luis. trânsito !?úblico amd:lc3.çao.. dú jqvem Sérg:() .. {)-. '. •.
.

.

d 822 d R i tIM-pes, um dos d1rlgént>.:S· do· i "

]f; ,tudo. P fIue nós a�8.mo.� ..

: ,7 de setembro. e 1 .. " para que con-.. Procópio GOl'!.1es,.da \.'s - corren e �ues.
M· t '1' d. 1 � ,

- "Entre outras mil ó Patna amada! tinue a vibrar atr.s:lvés do tempo como o ... �OVlmen o naque_a Cl ar e.
, .

B il " n'a1's l'indo e edificante conselho de va- J.. ! Es tú ras,... •

..., '

E o "gigante p�a própria nature;�a" 1ôr e �,;
.

'1.0S destinos da grande Nação ..

r d I ." id descança no seu lelt.o de ve'udo verde Brasileiral •e ro VO�·_�', .

P onde os· veios auríferos repres:entam os
t Pela grandeza do Brasil e 'para '3. g'Ó- .

_ 18 Seus musculos de aço: emba-ando pe a
.

ria eterna, saibam todos c'1mpree"-'dqr e l1li
!ti bl'isa doce e mans'!, que fez ab:il" aqUt cultuar com verdadeiro amôr cívico essa' ..-

to' -Ia eDI
� Jf e acolá os seus campos verdejantes e as frase maravilhosa; essa divisa em sinfo- •VJ r ,'. SUl;lS florestas deslumbrantes, para deixar ".niá; deAu�s;�s.a m11sica em si.nfqn4a dI'!

...
• que passem, se.rpentiando pelo!! ,rales fe� sangue:' 'essê;' canto em eternida:lÍe

.

de l1li'

J ,. ·'11' I curido!!, e�ses gran�e� é magestosos rios a�ôr; êsse �ónselho e� p�rpetuidade de •
DIOV'I . II ., e onde a rguassú e a. �auló Afonso Famo- gloria; êssa gema em difusao de fé; ês�e ..

. ." :' di S� e legendátül., parecem entoar co� a .marc� histórico em $f:I't:Hl"de; ê'5slj. �P01;>�:a JIII!I
. ," voz torutroante de suas águas, um· h'no em slmbolo de esperança; .essa vlbr11;ao •j:;' exCelef1,té a repercus-. eterno dê :am6r e de glória à grandeza. cívica em culto de valôr consc'en�e; êssa II1IIsão que 'vem alcançando n

1 do Brasil! gnmdeza imorredoura de patr!otismo 9"l' pi!
r0\Jle do Sr. Pedro I'TO Ca:m :_;

Pátria é palavra Símbolo que encerr3. sublime gratidão; êsse grito incandes· fpcs, ca'.1didat.o. PSD-P!?- 1 a grandeza de todo o nosso T3rritório e conte em firmeza de dedicação; êss'3. jô'a ,PDC e a PrefeItu::a ue Joln
� a melodia magnjfica da ling-:1a nac'c- do relicário pátrio em hino do dever Ra-

l."v;Ue.
� nal... man não. tenhamos Pátr'a com ..) grado a cumprir; êssa sinfonia palpitan- �

. S' gun do notícias proce- f;IIl um símbolo apenas, tenhamo la C::m,,) te de sonho em certeza magni"ic'> e es-'
a'ent"s (laqllela cidad3 o,� "

d' I' d
...

.

' - �

.
.

'.

,. /. � realid:::de. na terra. nÇ> ceu, no Povo e r.�s plendent? nos estmos g OrIOSOS o nos-

l?Vem llder polIt:co �:m .�r \� tradições brasileiras! Assim o Di',). da Pá. so Brasil! •
fumando cada dIa m;xis "a )l tria é também um DIA DE FÉ e Va-'G3 (Hoje, mais do que ôntem e 1J'e�os do _opirião popular, com') �a;1' ,� pedir no Passado as licões da sua sane- que aman!J.ã, ,!1S côres imaculpdas de nos llIIc1j"ato de fôrças prQg�'�SSV!-

J doria para que possam�s crêr no FI1tu- sa Bandeira continuarão a ilu'minar nos. Ill'
tas, tendo-se como cert1l. a .

I sos coracões na comemoraçã'l de """ais ...
11 roo

3 "sua vitór:a na urnas' de
iJj Honremos nossos m�nes n'1ciO"la'lO, um aniversário de nossa inde�e'1dência.três de outubro.
RC defendamos nossa Independência c{' 'a- política €i todos os Brasileiros,' bem nas....Enquanto a candir'!af,nra �

I'dá
.

b d 11\T�EP"E� cidos e bem formados na esc�la malT1ú�i pth rei
mos so 1 . nos, e o ra o - "LV' ••

-

'"Pedro Ivo Campos g�� a
'" D1i:NCIA OU MOR.'rE _ que h'1 143 aiOS ca do cu!nprimento do dever cí"i.c'1, aq"ê- !li

ter�e"'o prO�S°O'ue n. dlv!11· t1 Ih!!J,_
•. ,. • ,"O

_

.

� -eboôu pelas quebradas da nrS'ia terra, les que agasa am em sues nei.tos um C'J-
gagao da platafoJ.l11a

. ,de _ não deixe nunca de ecoar aos nos<;os ou- ração cheio de nobres senti.1"Y'entos de'govêrno do . jovem ln�r
vidos, infl'1mando nossos c�ra�õ-s, C"lllO amôr à, esta terra d'3.divosa e bÔa, 'Üuç"m, •joinv:!.ll�n.se que. .segundO' '.1m toque de clarim. inspirando nossa.' olhos postos no Auti-verda-"'e"'dão, 0, J!I'

apuramos, resul�a d� a�.ro _ União nQs moment0s difíceis, concita"�do. éco retumbante do Principe ou"ado na"
fUT'dado cor>hecmiento CIOS

_ nas a cerrar filei"ss contra os uer'gos e placas de Moinhos e êon1'irmado àc; ""ar....bl -" I Ida ip ''''''iI"'. . .

•• l1li'pro emas aque a c ..

ameaças oue possam acaso tentar c:mtra gens do IUiranga h1StÓrICO - INDEPEN.

•Por OU"ro lado 'as ::an-..
.

,

D"'NC.rA OU MORTE'!I
"

:. :1 a noss'3. segurança é a integridade do Bl'&- J1, .L. • ••

dic'aturas Ivo Sllvp.i�.l e � sil!
'

l!:sse é o grito que ainda rebôa -lm to, •Francisco Dall'Igna, V!)i1C�- " Olhemos com 0rrulho de Bra:sile;r.�s dos os quadr,'Õ'ntes da Na�ão 01)e ol1"re

.•
* •.

i il1 Ja-gà � '. '" ,
rao em � nv € por .<,

'" a ·amplidão dêstes céus. dest�s
.

r"'aLas, . mos prolongar no curso de nos�a Histó.
ma :gem oe votos.

'_ dêstes campos, dêstes mares e de3ta.c; ri ria, como Naçã0 consciente e fó-te, reavi- _,-- ------�-

1!lI quezas imensurá"e;:;;, magnif'ca�ente s'm· vando os contornos e RS sa'iê..cias dO.
N T d, . UDN

J:jII bolizadas no pavU�ão Auri·verde,e�tt'eh- quadro da INDEPENDJ!:NCIA com as cÓ-
rIfO empo a I _ do, e juremos jamais permitir que se.la

.

res vivas da naturez,a exuberante! ..

Era Assim -, - "Pátria; latejo em tí, no teu lenho, por onde �_ circulo! e sou perfume, e sombra. e s61, e orvalho! l1li'
Falando d�rante a re�::p , E, em seiva, ao teu clamôr a minha voz responde, •ção ao ca"1::hdato Ivo Sl.-

.. e subo do teu cerne ao céu, de galho em ealho! ...
velra, em Herval Velbo o (II!I

• l1li'
sr. José Pedroso, eX ,gover- • Dos teus líouens. dos teus cinuõs. da tua fronde, •
rantl:' f'aQuele mU'1icipio, ... do ninho que gorgeia em teu doce agasalho, •disse que seu pai foi ::-e- IJII do fruto a amadurecer que em teu seio se esct!)nde,
movido sete veZfS. nas ad- _ de ti, - rebento em luz e .em cânticos me espaUio! •
mi"istraçêes u�enis�as no � •Estado de Sarta :Jg,tá1.'h'á, Viyo, choro'ém teu pranto; e, em teus dias felizes, !li
Pelo "crimp" de' .1ão rezar � ri?)' alto co�o' uma n&, em ti, pompei.o e exulto! f;II
pf'la cartilba da "er2r"a � Ii;' cu �orto; - sertdo tú cheia de cic,':tLrizes, �vigilânc'a": São ,::o"'he;;ic!os

. _ FLÂMUl.AS
os processos or1in�'1S r' o � hl �ol.peada e insultada, - eu treulftel sepulto: r� Confeccionam-se f1�m41as. Ip{ohnacMude�'isJl1o. famjgera ').0 lobo, _ I<�,!rbs meus ossos no chão, como as}tuM raízes, � '. . '( f r.f)1''';(' �.'�sti:'rlo a p.% rlf

�. élo,"Bstorcerão de d9:r, sofrendo o golp�. e ci insulto!" -

'�.. nÉsiA Redação Com�PSJ\iAR ou peJo tE,:!ê'U'
•

ccrdeiro. Não" e»gu.n3,m
•__ 't&-- ..-------- ..- ..- ...'-.,�..-�- ;JQ = 22, ,.,", ...,..:t-,._.�tD.ais. São i:epélente�J

, ;". .��..__,,__"".....__......_,.�._�:""..""_"'".--='�-�
�t: �.�

o Dr. Roberio Mattar, líder do Partí
do Democra'a Cristão de Santa Cltarína"
em comunícado dístrí',uído à i:=pre:::sl, ln-
formou que é grande o movimento de dis·
sííêncía pedecista em Santa Catarina, em·

favor das candidaturas de Ivo Silveira e

Francisco Dall'Igna Acrescentou ainda o

DL Robeno M�aUar. que em fado o Vale do
Injsí e oes'e do Estado! há grande des:jo
de pedecístas em con =�uzir os candídatos
da Aliança Social Trabalhis�a e Popular
ao gcvêrno de Santa Catarina,

Ouvido pela nossa repor
tagem' assim se exp:ess 'lU .

o senhor' Actc10 Santiago,
candidato ao cargo de Pre
feito de Florianópoli3:
"Quero, antes de �udo,

lembrar que sou proressor
na Universidade de Santa.'
ca.arína, €i já percorri, du
rante .mr.r o tempo, 'l. estra
da que liga o centro da'
eí.'ade ao populoso sub
distrito da Trindade, para
lecionar à noite. Sofri, por
tanto, tôdas as amarguras
de uma estrada ora ezcpo
eirada, ora transrormada
em Iarnaaí quase lntran
sitavel. Unia estraia' com

pletamente esburacada, co

mo que um verdadeiro €8-

cárneo àquela Iaboríosa no

pulaçâo e um desafio à ad

ministração.

Eleito prefeito de !<'loria
nópolís .. atacarei, 1e 'ime
diato, o calçamento da
quela estrada bem como
das ruas príncípaís la Trin
dade, que é, de fato, um

dos bairros �e maí.ir cres
cimento na Ilha,"

ACACIO CONTHWOU
VTSTTAS AO INTERIOR
DA ILHA - O candidato
da Aliança Social Traba-'
lhísta e Popular à Prsfeítu
tura da capital,' senhor
Acácio Sant'ago, esteve du
rante 'êste fim de semana

em visitas ao mteríor da·
Ilha.
No sábado, o candidato

visitou' .as localidade" de

Va�gem Grande, Jurere,
Ponta Grosso. e Canaavíeí
raso Além do candídato
Ac= cío sa-uaso, raz.am

/

parte da comitiva, elemen
tos da Aia Môça do PSD,
da. Mccidade Tra'ba',hl-3ta,
os ver: a 'ores Balâlcero Fi

lomeno, Murilo Vieira, Moa

cír Pereira e ,José Frederico
Peres.

No domingo pela manhã,
a caravana conduzindo o

candidato do povo ii. P"l'-

11 Itura da capital, esteve
na Lagoa da Concelç�o,
onde foram mantidos de

morados contatos GOro' a

população local.

No período da �a.l' te fo

·ram visita "as as localida
des de Canto da L'l';Ôit,
Canto do Retiro e R:,) T{�

vares.

A noite foi visitada a

sede do dístríto
'

de S'tuto
Antônio de Lisbõa.
O candidato da A�:aI!ça

Social Trabalhista e Po

pular. em tôdas estas vísí

tas tez-se acÓmpant1ill' ne
lo deputado D'b Chere.n,'
pelos vcrea 'ores, Mut ílo

Vieira e Moacir Pereira,
por elementos da jvJ:o�idade
Trabalhista e jovens ela

----_._------ _ ..__.�.---------'_.

I>E

Padre 'Relembra .ccm Car�nho: Minis
frJL: ô Pr'mera COfilunhão

a Dall'rgna
te que," na cidade d� Gua
'pcré (Estado do RIo UraH
de do Sul), ministrou a

primeira comunhão a Fran
de Campos Novos, o p},d:-e cisco' DaIligna, hoje eandí
Quintino Costiri, vit;árl:> da

"

dato a více-govarnador no

paróquia Iceal, revetou com _Esta 'o de sé. mínístcarrdo
carinho um fato digno de lhe os primeiros 'en"ill:l
registro: foi aquele sa-rerdo mentes de' religião.

Por ocasião da v'síta 1).(.1;

candidates Ivo Silveira e

Francisco Dallígna :1 cidade

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

Jovens Iuberenerses Cóm
IVO E DAll'IGNA

,. \.

,.

�����__ ���__ ��__ ����������� �����M_������"_,,��__�� ���, ���_�

Ala Môça do PSD.
ACACIO ONTEM NO

MORRO DA CAtXA
D'AGUA - O senhor Acá
cio . �ntiago, .

candidato da

Aliança Social Trabalhista
e' de fortes fôrças popula
res ao govêrno da muníc-

palidade, esteve ontem as

19 horas c ::inta mi
vis,itando o Morro da.
D'Agua. N� oportun
o candidato manteve

-,

lestra com os mor

daquela localidade, trIJ
do de aspecto dê seu

grama de govêrno.

NÃO só NOIVAS

CASA MAS TAMBÉM NOIVOS E CHE

DE FAMÍLIA

ACORREM PARA COMPRAR

"REFÔRÇO Do.S ENXOVAIS"

Desde o dia 1.' do coeren

te que A Modelar vive os

seus grandes dias da mo

vimentação comercial. A

sua simpática e já tradi
cional promoção setambrí
na, sob a denominação
"Refôrço dos Enx::lV?,IS"
está, - comei sempre, quan
do é realizada - .imnolgan
do a atenção e preferàncía
das noivas e donas de ca

sa. Porém, desta vez, tam

bém os donos de casa c

noivos.

e senhoras, com os

que compõe o

da" promoção. SOxt'
que vai desde.�,.·1)ót'
e faqueiros, atê rouj
ca de nylon e seda,
do por artigos le

mesa, banho

Ontem, foi um dia,
qual, pràtícamente, s

breavam dentro de A

de casa, com os :lOIVOS

��1)ÔSios, I:;(:dos entre

ao' afã de aproveitar
excepcíona's vanta ge
venda "Reforço dos Eí

São noives e' C1Bf�s de

f.amma., inteiramente côns
C!OS da sua respoosabüra
de de cooperação, c:u(� a�Jr

rem para adquirir e pr2sen
tear, as respectivas noivas

vais". A �11elhor ·)port
dade para presentes
máxiu.a utilidade.

-----_;_---......,----_._---_...

, ,

CONCURSO DE QUADRINHAS

, ,

A c.'llúnia é o �étodo usado

Pelos homens da opo:;içâO
.A resposta dará o eleitorado
Nó dia 3, dia. da eleição.

PAULUS PÚBLIO

A demagogia udenista concentra·se agora no f

cionalismo público do Estado.

Todos sabem que o governador Celso Ramos P

ria, num rompante demagógico, oferecer até 20�
):ento de aumento 80 funcionalismo, se derna�o�)
pródigo fôsse. Mas. não é. Prima pela comediçi'�cuida do erário público como poucos sabem cW

Não dá passo maior do que as pernas, porque é ca11

10so com os negócios do Estado.

Todos sal>em - e isto .. já foi divulgado •

trombeteam�nto _.:. que o gov.ernador já havill d

nado tQIla comissão para estudar. as possibilidades
conceder abonb ao funclonalisulO.

Ágora. a oposição que sempre se destac"u ne�íl
troiníce financeira, litri>lada que está, inclusilre
arame farpado, toma atitudes 'de dona-de·casa Dl:
recomendável, e explora a boa fé do fl-mcionalt
estaduaL

São os opor.tunistas de sempre, procurando a

brevivência no mérito alheio. Como abutres rondatn

que desejam para sua prêsa.
xxx

. O deputado PIÉGAS, 'desfolhando a sua mar.
da de chôro, explora um caso social, como inl

roS Que existem nêste País afora.'
.

Deveria o deputado PÍJi':GAS, em vêz de se II

veitar da má sorte alheia, repartir um pouco doS

polpudos subsidiol! (ganha cêrca de um milhão e

nhentos tnil mensais) para os quais, êle votou fa

velmente, vibrantemente, combativamente na

bléia Legislativa do EStado.
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