
Bealf%OU4e o� A DOI.. no audlNrio da Ráldo. Gti
rujA, a' eonven�o �na1 do .Partldo :SoeIaI Progr-.lita..

Ao conclave' êqmi.Jàreéeu �grande n6mero de péss()à••
além 'de destacados próceres partidários, -

des�· cidade e

do interior do Estàdo. ,
.

Por' unanímídade, decldiralll os co�venefQnali p'"
sepistl15 apoiar a:o< (\llodidaturas p�res de IVO SILVEI.

.
NA E FR,}.NC.r.SC0 D.'\ � ,L'JGN1\. ntegrando assim a Alian.

ça Social Traba.lhi!\t::a. P '.'lU!:-!·'. sumandn-se às legendas do
PSD, PTB, PRP e dissidências de outras agremíacõs-s }'31"

.

tidárlas;
ApóS a abertura dos tr:i

balhos pelo presidente do

Dí'retório Regional do P�P,
dr. Francisco Orillo, usou

da palavra saudando os

convencionais .Q .sr, R�m3u
Seb.'l,stião Neves. Aplaudi
do pela assístêncía, res=al

tau o orador o significado
da presen�a dos correlíg'o
nãríos ademarístas, bem
COMO a. Mesão popular

progr�ssis};a, :
,

Em : nome dos convencío

naís, agradeceu' o sr, Jo

nas Neve�, representante
do díretõrlo munícíeal de

Blumenau, externando sua

emoção através de pa'a
n-as' cheias de esperança e

de calor cívico, Disse da
.

satisfa�ão em estar presen
te .. reunião, ,9SSim como

,'lo �alor da oe-:i.,ão torna

� por seu partido.

�ltecen.do a figura do

-lfdei,' máximo, do pesseots
mo: discursou o' deoutado
Delamar Vieira, tendo'suas
palavras entrecortadas de
aplausos tôda vez que faz'a
referência ao Governador
Adhemar de Barros.

. , . .

O dr. Fernando Bas�os, a

segUir, ab)rdando o· mo
mento p::>litico estadu'l:l,
saudou o candidato IVO

SILVEIRA, em quem, dis

se, deposi�a o partido sua

mais irrestrita coniicI1ça
Fundamentou e justificou
a posição tomada pelo PSP,
ena memo:.-áveL

Vl!\S, sobretudo' entasíástí
cas e vigorosas, sob verda
deíra consagração da as
sistência,

Ein nome do candidato,
o deputado Armando Calil,
em candente oração, as
somou a tribuna afIrman··
do a t4spostção de IVO'
SILVEIRA em trabalhar
por nossa terra, e lutar
com tõdas es fôJ.1ÇaS pelo
progresso barriga-verde,
tão beneficiado pela. r-bra

gi9;antesca' de CELSO RA
MOS, Disse maís o oraior,
em nome do candídato que,
------�._�---_. . �'--- .. _ ...._...---

Aca'·cio 'Re�':";" rom�c�oI
.
"Ui�LO \.. • � �

O professor Acácio san

tlago, candidato' da Aliança
Social Trabalhísta e P"lpU
lar, realizou Cintem mais

U�l1 comício relâmpago,
dessa feita no Estreito à

.

rua dos Navegantes.

Cenl.znas de 1)0:)1.1 !,!lreS
ouviram "vários o ra-Iares,
sendo que, o candidato da

AHan�à, do Povo, lPÓS o

comício manteve \lhiJ:o�o
com numerosas p,;;]:;oas
auscuIta�1do a.s reI ,'ü1uieu

ções dos mor:tdor0S d,) po

puloso balrro ela 8apital.
Durante o comido; que

foi coroa -'o Cs pleno �1::ito,
'falaram entre outros {JS

penhores JucéÜo Cc'üa,
Moacir Pereira.. Domin�o.':l
Fernandes de Aq�in'), Se-.

ba.stião Mattos, OditO).l F.ar

tOlomeu, Pedro Meddros,
Ni;son· GoulD.rt, :vLl··.·.oel

Soar. e () Sr. Acá�io .5allt:a
i
"gn

..11:- -.' - -----�-_.

no Estreito
"p�n""egue o. candidato
Acácio Santiago em sua

. campanha dando continuí
dade a série de comícios
relâmpago que o candidato
da Aliança Social Trabalhis
ta e Popular estará hoje

, na Colonínha.
Amanhã Acácio Santiago

irá a Itaguaçú;
.

Os comícios relâmpagos,
coroados de pleno êxlto,
tem constituído a melhor
forma de diálogo aberto
Com o povC?
A ca:npan1ia no CO�lti

nente, t'erá encerrada· com
um comício geral no dia 29
do corrente, erú local a' Eer
pl"evlàmente deslgn'ldb.

O' cnl.1.'Wato da A:ianc<l,
Sacia; T:'[\b:llhist:a e popu
lar à Prcféitura da C;ini
tal. senhor lI.cácl;) Suulla-

llust� co-esi.aduano, e,

.

aUldl agindo, estarlo,

1915 - 13 Maio - 1965

tívamente �laborando com

o ,dovernadot: Adh8QllÚ' de
:barros, Sob' êntusiaimo
geral, IiltIs uma v., após

"

�'
tarüienses' ao ü".li'r
apoio 8 IVO SfLVEn-:'A.

�EIO SgCUW
LmERANDO A
MA lMPRENSI\
CAXARINENSE-

FLORIANóPOLIS - (QUIN

Buruofl.

NOVA DELEI, 15
- Um comunicado militar

publicado ontem em Nova
Delhi diz que foram des

truídos pelas fôrças índia
nas 66 tanques do Paquis
tão' e que outros 32 forám
capturados durante os COl11-

mos 4 dias. Com isso, se

gundo .
o comunicado eleva

se a 250. o número de tan·

que$; inimIgos postos fora.
cie comhate pela India, df:)s
de o inicio das hostilida·
des..

Dilúvio
PORTO ALEGRE, 15 (OE)

_. Em que pese .·a ceSsação
das chuvas !:l.inda Ó 'grílVe ti

situação no municípiO gan
cho de Canoas. Apeúas . os

pontos altos da cidade não
foram" atin�idos pelas inun
dações.- Spube-se hoj� em

Pôrto . Alegre que a c,<itpital
gáu�ha vai .re(.;cbcr· 350 mi

ihõe� de cruzeiros da Caixa
Ecorlômica Federal para a

construção ·de recuperação
de casas popul'lres.

agradecer a presença, cori
clamou OS ademaristas ca-

o mÁBlo DE SARTA 'CATABIMA
\

,
DI RE TO 'i('. G l� H E N T E Uominkrn<l J·'p,ntaudes de Aquino
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OOtÍlQ bom ca�rfJ)ease, uao
jIOdei'á separãr ,_ plano
de govê1'llo do ,14ue' �ven1
sendo executado .. 'tieta ad- --------oi.-..,.;I,--_..oI&a;.-+----- ------_- --

..
_'
--'---.--- .....-- __ ._.__ ..__

,minjstraçáo pesse'c1isf;a. pais
vê em suas diretriZes' bá
slo'.!.s o melh�r eamlnho
para ser atingido o bem.
estar de nosso povo.
Fnc:erl'ando os trabalhos,

(J presidente ,do Díretér!o

1 RtlgIonal do Partido' Social . i
Progressista, d�. Francisco '

Orillo, não. deixou de fri- Isar, 0, prop61'1ito d8 agI'&-
I

lniação de lutar p�o e� �L�.=-================�������======���======���==================================;:====;:�====��grandeéimento de
.

nosso r

Est'ldo. E, disse, pará. o
bem êxito da luta, a' atitu
de tomada naquela opor
tunidade reveste-se de gran
de e proftlllda significa
ção, 'apo�do decididamen
te o nome vitorioso de IVO
SILVEIRA. Finalmente, con

citou os seus. correligioná
rios à unidade partidária

,
' ,

c que tudo façam pela vi-
tória da candidatura do

SOlução
.

para o aba!tecilqenlO
RIO, 15 (OE) - A Sunab

está anunciando para hoje
a adoção de medidas detí-

(OE)

: � '.
.

'�

""T;A'O S�cl:et::}.l'io G�
. da

��/:.J�Thant ír.!fol"mou ho;
.

'

l'
....

,.. ,'"
.

,
.

.r., .

.-:�--�--

Só a m ,te vence

India, P�quistão
Outras informações de Cal

c�tá dizem. que 4 aviões do

Paquistão bombardearam
ontem o Aeroporto �lc
Aliartála %10 Estado de Tri

pLÍ�a, na Indía. 1i�r�:;cen

tarrl as inl'ormar;õe�\,c o

Dt!ltIue foi repeUdÓ por in-

bates tl':wados nos últi.- teli�o fogo anti-aéreo..

solucionar

a guer:ra!
Vietnam.

j8 que fracassaram suas

gestões de paz entre a ín
dia e o Paquistão, A decla-

ração ele U Thant foi for.
11111))'1.11:1 momentos fintes' de

embarcar e:11 Nova Délhi
estíno à 'Nova Ior

Acrescentou que f.ará
seti primeiro esclarcchnen
to oficia 1 ante

ção cOmO

--------,--� ---'-'-�--

stm região, o cxtremo-Gcs
t�, Ciuer como depu!;ütlú fe
árraJ oi! s.enador, . a nã.o
.�.:;r ulTUyés e'as (lhrlll'l�(iJs
v:erbtn:, . If.'SSOHis,· ct)t)�i2:tJa-

I)' par

ríntenden to

VIETNAN O HoLOCA-UST9
D.\ PAZ

formou que o orgão poderá
chegar a intervenção' noBJ.'
frigoríficos para normalizar

.

o abastecimento,
SAIGON, 15

De acórdo :'.(J'11 .l e�u('n- torais.

cl.ário da JUStiça J5ki:on:d. �g�1alme'.:t". % partir- do
ternÜl'a no' lJ�'óxil110' �úb[l- prOXli110 sabado. Tlt'n!mm

camion0LH; 'd'" 'I"
•

co. Ia o ,o pra.z» para a cf\ndie1ato às cIel;;ô2s CIo
a viOc$ .. 'adcuirido.5 '('·'1 �T-

.

.• oJ.. divulga�.
.s_o. 1z:r QUi1-lquer dIa 3 ele onlubro p,xle!·;:í.

'CvrSOS que o povo d0SCO'- forma, de l'csulta.do;; ele sCJ' p"6<0, salvo �m flagl"J.ndas 110' breunwntu., No e:1- nheéé, .

1
• prévias ou t:'st!;s prr ,('!c.i- te delito.

;.H.'�'::,,';�:
..'�.l�..�:�;;:�:�:;;�l.):x-Pr·,-e·- 'e,·t";·---.de-

.. -._

Bln-nr----e:D!I·u-
....

'-d--I··Y-ulg-ao' ldf'tnIw[l_ç<lo, '(1!e ,;.) fp!l1 L . 1'1 U -u
1�1������I�:���21�' :�l::�":1V:C·b·i,�. . maol·fes·to p.ro" Iv.On r"ll·:;C'll·'�nf"l· D"";:'D'''-_. _.Ji L - n; .. ,, J..L ...... ''-'

ta n t.ri-bl! P 11 rnotl rôç;; lnel'P.-

1,.li,?n(e rlc'tt)l'll,L.�.) i::FO éle
'. En,?- v)sita ao Comitê 111- CISCO DALL'IGNA para. colónia. CJue se unam em

apreseniUI'C!ll ') -'::[1 l(jidato tc,rpar!;.ifário elo municipio governador e vice, no pró- t'ôrno do nome de IVO SIL.
1J

.

01";:'-11 ('()�110 'enfeitar de' Blume.nau, que congre- ximo pleito eleitoral. \7EIRA ]nll'U a vlt'ôria ([1le(18"1·('1::. �lreR • d "D-Pg s legen as v.O PS . TB· "Apelo, pois, de coração não será só nossa., mus <.loExemplificou., 1 ·lUZ.::ldo PRP PSP e PD<� dl'SSl'dente t d-, •

.

v , a o 06 os meus numero' povo e da terra.' catUl'jpen-que o extrcmo-OC.3te pc's-

-�---------- --- --- --.......--'-_ .._--

A realidade, ccntinueu, e

a coa�ão mora! que os ud�
nistas de Lacc:rdópots l;re
tendem' exerce'!! sóbre

.

os

adverslli'rios. Ainda no 'Úl
timo domingo, O· preSiden-
te 'da UDN, acompanhado
ele lcorreligionári0s, pl'Ocu"'
ron perturbaI:" a realização'
de comício pcs8cdi.<:.ta no

.. interior elo m<.L1.icii)io, não

.",0 conseguindo, . pore'u Tlor
falta do apoio Ql.!e 'busca-
ram obtel','

Pressão I.iscal não passa de
emkusle: afirma inspetur
A UDN está f3.zendo tuitàs ..tudo .11) semido de Lacerdópv.,s disse à rEf'úr-

"guerr:a· 'de 'ne��os" _
. Cg� mistificar. ·tagem ·que �'Ül()' _lllassa' de'

roop,eito â fiscailzaç;lo ·es- O sr. Mozart 'Ji,S�' Duar- embuste l1ot:ela. sobre:: pres
tadual de fezanqa, lançan- te, inspetor de fiscalização sito fiscal lle}lte municípiO,
do notícias SEm fl.'lldamen- fazendária em Joaçah<:.., 'E tanto é v2l"dar.e que o:' De outra parte, ta�l1-bém.

to, fazendo denuncias g�'a- . çujas. �tivldaót':; abra.ngem único contribuint3 r.otifi-· pal·ticipa �ti?all1ente da
cado pelos ageni<).,. dQ, fisco . campp,nha da ALIANÇA o

é pessedista. sr.. Jade Màgalhães, presi
dente do PRP. Em discur-

-!-M;- eRij:Z:E�R0-:-a0-SI:Ji:; T}J1/lf/1116:.;.:_..-===

G TEMPO. (Meteorológico)
Síntese GO Boletim GeometeOr"lfüg'ÍcO .de A. 'S

NETTO víi.lida até às 23,13 hs. do dia 16 de sel:emb:ro de 1965

Fl?ENTE FrUA: Em curso; . PRESSÃO. ATMOSFÉRICA
MÉDIA: 1033.3 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 20.3°

Centigrados; UMIDADE RELATIVA. MÉDTA: 915%; PLU

VIOSIDADE: 2'5 mms: Negativo - 12;5 rnms: 1'l'egátivo -
Cumu!ils - Stratus - Nevoeiro. Cumular - Chuvas es

parsas e p�s::!a.g!)iruj � �'Gnlr:'o t,dt'bo: El:iliável.

Doutel e 'Jade dizem porqu'e
rep'Dóiaram propostas da UON

,

Incorporou-se à _;aravana Saela, em declal"ilcões' pr8S-
na ngião nortê:) presi- tíldas à r(';)crtag.�lli mdio ..

dente do PTB, deputaclq fônicn, (efine a. poslçúo da
Doutel de Andrade, e�cla- maíoda do se', particlo 11a

recendo ao povo pOrqu3 o quela, cidade .e10 Vale:lo
se'u parti,:'o l:epudil)]l as Itajai, que é a 'de .fl,pola:: a

propostas da VDN e prefe- candidatura Ivo SilveJl'.i. e

riu marchar com a car:di- de SEU companhzir;) de
datura do sr. Ivo E'ilveira. chapa Franc:sco D:llligln'
Aquele dirigente particl·*r}{) Indagado a re;,;peEo da
tem dito que os candidatos'. pOi>ição. elo sr,

.

Honorato
IVQ e Dalligna representam Tomel.im,' respondeu qu.� ::l
a.melhor selução para oS mesmo não possue cl'euen
interesses dq:;�.ovo. ciais Juri.:!icas ou lega!s

para intervir DO di�'etório
blumenauense, co:no se tem

propalado. O que CXl'3te de
real é que o PDC' 11,� Blu

manau, qlle tem e'JJ"lO beu

presidente auténtic<.!,rnentc
liçs, ,oncita os_;;:;eus' corre- reconhecido o dr. liober'';o
ligionáries a ·sufraga:: os

. Mnttnr, está solielár!.o ctJl11
110n�eB dos. candi"'atc.s <.la Ivo Silveira.
coligacão PSD-PTB··PRP· e "

outras fôrças popul�res.. :. � .,. ...
Simultãneamentê; o 1:'1', l1li "C .

Reberttl Mattar, líder'.' da _ .'
/,

.
d

dissiclêllcia no PDC, (�o:nt.;- tl .
.

�

nua descnvolve!1do art;lCU- � ,n €i '

lacõc:;s em �8;o!Ol" ela (,ausa. _ � ti!�
'.

. �
- Eli1 Blumcnau. o comta- s: .

tivo renrese11tal�te p.()jeds�
,

.

�
ta, .

dr,
-

Emydio. Oeruldo _� '@; g"� '.� 'm.�g

na presenqa dos seus diri

gentes, S1's. Luiz Navarro

'Stotz, paulo de Freitas Mel

ro e Sérgio Nóbrcga, como

t<lmb.élll
• de próeeres poli·

ticos. daqueia .região, o Sr.

Predel'ico Guilhermc BU"(,:l

.Júnior, ex·prefeito de B:11·

plenau por duas vêzcs c ci

dadão de grande prestígio
em todo o Vale do ltajai,
lançou o roani.festo que

transcrevert;los abaixo, cau

sando grande imp,'lcto nas

áreas udenistas, consoli

dando mais ainda a vitÓÍ"ia

ele Ivo Silveira o Francisco

Dall'Igna. nas urnas de 3

ele outubro.

É o' seguinte o manifesto

�'ll1çado pelei Sr. Frederico'
Guilherme Busch / Júnior:

"Meus prezados. antigos
de Blumemiu .. Pessepista de 1
todos os tempos e tôdas as' i
hora§, sem jamais haver I,'me a�stado do meu Parti
do _:_'mesmo quando' apoia- I
do por. outrits leg'eJldas, Ipessopista que já deu a

maior vitória eJeitol"al a

Adhcmar· de IBarros' em

Bhullenau, quando cm 1955
I

disputou o ilustre chefe o

cai'go de Presidente da Re

pública, estou, novamente� .

.

nas lides politicas, ag·or,o.,
.

ainpa e sempre com o meu
Partido - certo de que a,
isso 1118 impõem, velhas e

indestrutí,,:cÍs amizades.'
"E meu Pa.rtido ....:.. o Par

tido Sociiil Progre��ista -

apoia em nosso Estaelo, os

nomes dignos e hOllrf.l.dos
ele IVO SILVEIRA e FEAN·

(OEl
Porta voz militar Norte-

Jaée:em '

Çe nojnhà�·.
�

Com d{',st:ibii5' a CaJ.IlJi
-nhns scglliu o presidente
..do PartIdo ele' Representa
'c;ão Popular. H'. JJ.dlJ Ma-
galhõ.:cs. a'

.

rar-8e à

P(;r seu JQei._; a gádi.o. Pa
quistanesa afirmou que as

tropas indJarlp.s sofrGl'am
go, vem rea::'zcr'20 de:,ue uma nova defl'obl na frefi.
segunda 1'ejra visitas ao>' te de Lahore, dpiv."1nrlo 150
eliv�rsas ruas do suodistn-

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

I "ld d I C.....· to. elo Estreito. Em tôdall sara que dois. of�' .Ie .�.' 'H'\�; �}r�n� .�:' estas oportunidade.;;, quan"- .Fl.OS' foram'. '�; .. ,

·'�v+.:Ú •...�w.;i� I " :. lit>l:�,<'
..

íiEl '��'''_.J.'',•.1'W'''"'��'1�'' ,� �?�: ,mó,�. _

.

_,' .

. neranda senhQla Clotilde U'l2. LUz Fontes'Alue ii VlUVO
.

das fôrças' populare" V«ln ..:...
_

o nosso eminente conterrâneQ' Desembargador Henrique Irocebenc'o soIídariedaie
da Silva FlJnres.

'

..
'

unanime d� todos' qua.nto· O"R f dA noti1ia do' triste acontecimento repercutiu em todo, cOlfllparecem aos (;orincios as ro o
o Estado, onde li veneranda senhora, que fale,ce� a()� 70 e palÊstras. A"coÜ)panhándt)"
anos, era. profundamente estim'1da mercê a generosidade O cándídato vItorioso

.

!J._ 3
do seu co1'ação e simpatia pesso,al que irrndiavn. de outubro segue l1,\n'.1e,'o'-

Ao féretro compareceu grande número de pessrlas, que su. ('.aravana, conduzindo
foram trib'Utar li Dna. Clotilde da Luz Fontes a ú'tima ho- os deputados Dib Qhercm,
me�gem, transmitindo o seu sentimento à faroma en;u- Osmar Qmba Elrliá3io
tawt' Caon, os verl'udores Ba,j,J.!-

Deixa Df\a. Clotilde da Luz Fontes, além ele 21 ne'os, cera �lom:no, Jorg.:' Pi-
os s�tiintes filhos� Paulo de Ta�s�, ManU�I Aetônio. J",'sé: nhpiro, Mutilo Vieli"1 e

Victor Davicl, Berna!'dett�. i.\[apal'" T,h,erepnha : de Je,.us, Moacir Pereira, e ainda

tev�. �1nda, Dtra:, OÍó'tnda ÇiÔi�' fUhq)�'':�á iaí+c�d�S: Jorge e dementos da Mocidade '11'8,
P.Jba. .�.,. balhista e da Ala M')i.;a co

O cort-ejo fúnebre p.-'1r�il\ após a realiz:lc;ão de rrlissa PSD.

tie corpo prosente, O s::n11or Acácio Santja,-
"O ESTADO" ao registrar 'o doloroso acontec1ml;}nto go, aind'a pela part� da

que enluta a sociedade catarinense ,apresenta sentidas con- tarde tem visitado' I:wme-
úolências Í:to Del'embargador Henrique da. Silya Fontes e a ras famílias ll!_fq'lele .süb-

I')U'l ilustre familia. ·distrito.

Amertcano informou ontem

que um batalhão Sul Viet

namita rechachou uma for

ça do Viétcong duas .vêzes
.

superior em número, 111:\.
ma batalha travada aso",
mente 35 quilometros de

S'Jigún. As jorças governa·

rhéÍ1tais� ,�?ram apOiadas
por h�cópteros e aviões
ele ctlr,a. Pdr seu lado a la.
divisão de cavalaria aéreo

tr'1.l1sportada dos Estados
Unidos jnstal :lu·se em An-

Kae a 350 quilqme,tros no

sos amigos da cidade e da se".

Expansão Econômica e

Progresso Social,
E,F.MACEDO

i\.gig-anta-se, a cada dia, a necessidade da lJarH,
eipação populal' no pI'oecsso do selwolvilllellto
DeseJl,·ohimento cl'ltel1dhlo não al>cnas C01110 () au·

mento (juantitativo dos l>ens e serviços posto!" à�dis·
posição da commudadc, mas a tram;[onna<;ão qml·

,
-Utativa da infra·estrutura econômica, dekl'lllinamlo

,-
o efetivo soergui'niento da renda catal'lll('IlSC «' sua,. distribuição mai.o;; e(luitativa; ',-

: .

O Povo deixou de ser a massa amol'f,l tic outros
tempos (', afirma cada vez mais seu pl'OÜlgollislllO I'

sua decisão de influcntiar ° processo tIe seu, dcs('u.
.

volvimeÍlto.
.

Fechar os Ol11Os a essu e\'idêuda 4� dCSCOli11l'el'r .

fato de grande significação 1'111 nossos dias c, acima
de tudo, sOlwgal' .io Deseul'o]vhl1ellto um de seus

mais au'tcnticos. componentes.
Para um go,'êl11o dcruocl'úUeo tOl·na·sl' impe

rativo quc suas dcdsões politicas üadtml.1ll. l'um li

maior fidclidad� pmlsívcl, os ans«;jos t' rdl'indicaçõcs
.

que con:;ubsLanciam u vontade popu1lt.
O atual Govf'l'llo di' Santa Cattuiua fez çtessa

vontade a hússola «IIIC tlurunte chICo anos {)rielltou
a atlliH;ão' do Estado .

Assim é (rUe o PI,mo Go,'ermimcl1tal'pam fi quhl
qUêlrlO de 61-63 foi elaborai:lo a partir do maior Je
"antamc,lto sócio·rconômico havido {'m Santa Ca- L

tm'Ína, onde milhares de pessoas, das mais rcprc.
s(·tUativats, prestaram seu dcpoimell�o, deram sua co

laboração,
Hoje, decorridos quatro 'anos c meio, podem Po

vo c Govêrno rejubilarem-se pelos resultados . obti
dos e. l'ccolllltrClll I)S mnos. dados e informações que
car�cteriza.m a d,illânúcf1 l;ealid�de estadual de 110S

soi; dias l1J.tra. que, CO)l1 êles, se elaboro a pro3Tama·
ção dós ]Jl'óÀiJüós anos.

.

Esta, ]Jal'tindu (lOS niveis Üt d('�e!)v(lh,íT)l!'r.to ,�;í "

a íing'Idos. COI1�isHl'<i cin "dar Expansão ü Economi,.
do Estado, pura Íl11pulsioruu�

-

o Pl'Dg1'0,SO Social Cu-
) . .

I
-

!-turÍl1euse ".
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ACOl}tecimen,os Socials

.�� ue�l ...l_.
Rad

N

çaoe r
bem, diferente da 'mentira .o govêrno do.ssr. Celso ?oFl

das- crianças sem fs�rJla�, �n�os' construiu 1-j--:ivmtClll
, Somente no antigo Jerrú;ó"; 'be,mL;� e oportuiios pi'�(lí
rio do municípío. 'çle' Sff!ra os, escolares, totalizando 14

salas, de aula aíém de cri
ar e pôr em funcionamento
o ,Ginásio, Normal .13. cída
ele; ,Êis a relacào- das hY:.1!1
dades benefieiaidas algti- ,

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

. .' L

ln�s, das quais' hOJe perteu-
centes a Xavantina: caraí
ba Vila Nova, São ::vr;gllel,
Liriila Flmesta,' Lomba
Grande.' Nossa Senh<l.r:Í Me

dianeira, Línha C:,l/�a:tor,
Linha Chapada, São R:cfrwl:
Hui, Barbosa Arvorado, S"l.n

C01110 em outros pontos do . ,colarização e realidade SEIO

terrítórío catal'ia3né, (,8;- .smôntmas.
A posiçào cliz um" ccís-i

e os fatos desmentern-na,
A linguagem 'da verdade
conta uma outra hls�-';?':�

ta 'I'erezin.na '" Linha i\g:i:a
Bomta,

"

Mas, não é só. A admí
nístraçãô estadual üot)U
de mobiliário nôvo t1111 (�.:s

tabeleennento de e las

reurâdas, cinco esc6:as JSO

ladas e um grupo escolac.;
procedeu Â. trabalhos díver
sos, de melhorias; ,.lOS gru
pos escolares

. ,"Rail1111nJo
Corrêa" e "Sano11.:s ,BeZ2r
ra' 'e nas escolas Isoladas
de Alto Irani . e Passo rias

Antas ..

'

Em 'Seara, ",�m Xa',rantina

ELLS&f,U
De CAMPOS NOVOS para "O ESTADO" escreve

EDSON ,NELSON DE UBAI.lDO

,l\�ovimentada e elegante noite de gala, aconteceu no
úUiJllO sábado nos salãe do "Chrbe Joinville", quando a
�ioria daquela socied de, reuniu o mundo elegante,
para o seu tradicional baile de Debntantes. Foi patrones
se da n�ite de elegância, a exma sra, Desembargador Nor.
berto Miranda Ramos (Ezir), que fêz entrega dos lindos
presentes oferecido pelo '"Clube 'Joinville", as Meninas-Mo
ças que se apresentavam a sociedade naquela noite. De
butantes: Lôry Lilian R;ibeiro, SoDia Guimarães, Clau�
te Franzel, Mara Lúcia Moraes Leda Maria Ribeiro, Erui..
ne Méyer, Sandra Maria Malschitzki. SeDia Maria Büehele,
!.\'Ia.gali Büchele, Denise l\'I(\ria Melin, Dulce ,Maria da Luz,
Dina Carazzal, Heliane Guimal'ães, represeniando Floria
nópolis Sônia Maria Olive.ra, representando Florianópo
lis, Ro'Sini Bauer Ramos, representando Uajaí, Cibila Zi.
vert, representando Biumenau, GIm'mOO Santos represen
tando Florianópolis.

Alguma coisa estranha está acontecendo, pois até

mesmo as pessoas mais velhas afirmam nunca ter visto

cair tanta água nesta região como agora, Vi,vemos em es

tado de guarda-chuvas, capas e galochas. F2.z tanto tem

DO que o 'sol não, se mostra, quê muitos já se esqueceram
�le sua fisionomia. As calçadas já desapareceram. sob o

barro e as nuvens continuam se avolumando em suas, ca

pas côr de cinza.

Quinta-feira última fui a Pôrto Alegre, partindo de

Joaçaba pelo'�vião da Cruzeiro, via Erechim e Passo

Fundo; a 'paisagem do ,alto é sempre ,a mesma: água,
água, e mais água. Apenas as coxilhas emergem dêste
imenso 'campo .düuvíano, com seus pastos tisnados pela
recente .nevada, Os arredores da capital gaúcha continuam
'sob a água, parecendo 'aldeias de palafitas. Regressando
por terra, passei sôbre a ponte de emergência do Pelotas
no último ônibus que por lá transitou, sábado à noite,
pois domingo pela madrugada a correnteza, venceu a en

genharia do homem.

Nas' duas margens do Pelotas as filas se estendiam,
intermináveis, melancólicas, barrentas e tristes; só no la

do gaúcho contei 196 caminhões, tendo em vista que a

ponte ainda estava dando passo. Cumpre assinalar aqui
a magnífica obra construída pelo Exército em tempo re

corde; depois que a ponte se desmantelou" ouvi inúme
ras críticas à engenharia armada. Mas, justiça seja feita.
O que os homens de verde conseguiram f'lzer, foi uma au

têntica obra de fôlego; 'somente quem viu aquela ponte
construida sôbre barcaças de aço, ligando dois Estados
através de uma correnteZ"l violenta e indômita, pode aqui
latar' de sua impônência e de seu significado,

Chegando a Lages, após inúmeras dificuldades, o as

-peçto era o mesmo, parecendo que se procede li um en

saio geral para'um novo dílúvio. Mas, como o ,brasileiro
nunca perde a esportiva, as piadas já começam a correr;
em Lages os f1<Jgelados foram abrigados nas dependências
dn SENAI; ele par com êles muitos vivaldinos se aprovei
tanlJU ela oc'u<;iê,0 para' receber' cobertores, roupas,' leites,
alimentos, ete, Conta-se q_ue um dêles, passada a prim:ei
r" c,'ise, declarava a um repórter local que: fazia a 'cober
tura dos acontecimentos: "Prezados ouvintes, em nome

de meus companheiros de infortúnio só tenho a declarar
que as águas baiz;am assustadoramente".

O S V A I..no' 1\'1 E L o

O VENTO SUL

'Sociedade Iermoelétrlcs de
Caofvôri SOTEI, CA

ASSEMBLEIA

o vento.' sul que no, verão 'era' esperado como

uma beneão do cêu, -nêstes '61tbno.s mêses de,

chuvas �-enchentes, que provocam verdadeiras

calamidades em' todó o> 'Estado ,'ao; 'Rio G._ do

Sul e no nosso, passou a' ser temído, indesejá

vel, repu(Ülldo por todos COI!lO um dos causan

tes de teda ésta situação que aí se apresenta.
Faz represar as aguas dos rios, provocando um

friQ intenso que vem aumentar os horrores dos

flagelados, provocando ainda 'outros males.

GER,\L EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇAO ',No simpático "Hotel Tro
cadero", a Diretoria do
"Clube 'Joinville", recepcío
nou ás Debutantes de 1965,
acompanhadas de seus pais,
para um elegante eoquítel
Também' compareceu ao

coqüíted o casal Desembar

gador Norberto Miranda
Ramos • ela patronesse da

noite de gala, e a srta. Yara
Medeiros Gualberto, Rai

nha do Clube Doze de Agôs
to, que participou do gran
de acontecimento na cida
de de Joinville

Cumprimentamos, o

vem senhor Samuel Feman."
do. Linhares, e a sdta. Edna
Jorge; 'p�o contrato de ca-]
samentQ ooorrido na última
semana.

,

São convidados os senhores acionistas a comparece
rem à 'sede social, 'em Capívari de Baixo, município de

Tubarão. no próximo, dia �4, às 16,30 horas, a fim de" ?fi!:tl
nidos em assembléia-geral 'extraordi,nária; delíberajem
sôbre a seguinte ordem li,o dia:

a) - nôvo contrato de aval com o I3NDE;
'h) - remuneração dos membros do Conselho Con-

AS ESTRADAS ESTAO

PAVOIta.�AS ltajaí:
Aconteceu bastante

mentado na última

ela-feira, o "Seares Bar",
com ,Il apresentação do. can
tor Gregorio Barrio. Foi!

elegância comentada, a se-

'nhora' Cesar Ramos (Lucy).

sultívo;
c) - assuntos de, 'interêsse social .

Tubarão, ,13 de setembro de 1965

Eng.o Henrique Brandão Cavalcanti, Presidente

Eng.o Benjamin Mário Baptista, =: Diretor-Industrial
Prof. Fernando Marcondes de Mattos, - Diretor Co-

I

Aqai em nosso Esttd0 e mesmeinas estradas

proximas do contin1nt em virtude das chu

vas que caem inipiedosamente e o intenso

trânsito .diârie, as estradas se encontram em

pêsimo estado de conservação. Pêlo caminho
mercíal.

encontram-se caminhões e outros veículos ,mo-
19-9,VISTO

torizados enterrados �a lam� e virados, algl,m�, � .._ _ � •
com a cargas que sao derrubadas pelo' caml· , •
nho. ,-

I h II'" R d lt"
li

:8�::i:n:;:��:a:::�:!�: �:�;s:e:::oe�t:�r: • mOnt farta eSSH'cauH Ua�;
imensa dificuldades conseguem vencer os obs· • •táculos que encontram. .' ,

Continuan�o assim,' não teremos ca.rne para
� Possuimos OS melhores terrenos de FIo.

comer a nao ser de' porco e seus denvados. III' ' '.Uma verdadeira calami�ade que começou em _ rianópo!is e' Camp'jnas _" São José. li
agõstó e ainda continua.. ,"

,Nas mePhores condições de vendas. :
� mais desanim,"� ,

�j �c ,J:.eis.. � VISITEM-NOS à rua Tenente Silveira'
Até que tudo mude e o sol volte a brilhar tra· III'

,', •zendo-n_os um pouco lL w:t, um �ouco, de CR- • 29 _ 20 andar - sala 5 l1li
lor, um Po.uco de esperança de dias melhores,

•
'

' III'
porque, verdade é, que não existe mal que ,
sempre dure'. .. __ .: .. __ ......... ,. ..__ .._ ....

Altamente comerodado,
foi o aniversário do exmo_

senhor Dadinho Canziani,
Prefeito da cidade de !ta· ,

jaí, no último domingo.

Muito agradá,'el, foi o

jantar que, participei no

simpático apartamento do

elegante casal senhor e se·

nhora dr. Rodrigo Otávio
Lobo (Beatriz). Festeja idade nova, hoje,

a bonita Lúcia D'Aquino
D'AviIa. ,Acontecimentos so°

ciais: deseja-Ihe felicitações.
Com a bonita Dumara

Pinto, marcou casamento o

jovem senhor Edgard Tei
xeira Pinto. Estamos sendo informa

dos, que a classe medica
em nossa cidade, está com

prando um mar,'lvilhoso ter

reno na praia de Coqueiros,
para construir um luxuoso

Clube,

ASSIM SAO AS NOTICIAS'

Está em atividades o cro·

,nista Lá�aro Bartolomeu,
para a festa "Garota Radar"

',sábado próximo nos salões
do Clube Doze de Agôsto.
Srtas. da Sociedade Cata-fma�ens e Reflexos

No 'ultimo domingo, a

convite, dos casais. �esar

_Ramos (Lucy) João AI'no

Bauer (Christa) e o croniS
ta social Sebastião Reis,
participei de um gostoso
jantfJ!i ';no majestoso "Hotel
Marambaia"

,rinense concorrerão ao tí·
tulo..

",-' ,,�......
\_. '\,f"

Em pró da Cf@panha do

Cobertor, logO' n\ttiS, a Sra.

D. Kyrana Lacerda Presi·

dente tio Clube lSeroJ)timis
ta de FJorianópolis, em sua

bopita residênci"l, recepcio
nará convidados para esta

'noite de elegância e carida

de, a "Peixaria Poli", pres
tou valiosa colaboração,

DOIS REGISTROS

RAUL CÂLlJAS, Fo.

_� Á
'".

: . � ..... ç_"' �.<
'" UM '-'- o!; aguertidos re�i�.$j.ClÇ�ap�

sentam-se agora com uma nOva tátlCa; afim de impressio
nar: o' otimismo exagerado. Desfilam por aí sorridentes,
como se a eleição já estivesse no papo, alardeando a cer

teza da vitória. Propõem altas apostas, dando até uma

ganjinha de 10.000 votos (imaginem), mas se alguem acei
ta correm da p,arada, "of course". Não deixa de ser uma,

genial estratégic,'l, realmente. O último recurso para ver

s� conseguem enganar alguerp incauto, se porventura ain
da houver. O problema é saber 'se tais artimanhas (quem
será que, teve a brilhante idéia?) signüic,<Jm votos.

Existem também outros métodos, não tão ilumina
dos, diga-se de passagem, entre os mais bocós escolhemos
êste: Sellhoras que abordam pessoas na rua, com o intuí
to de fazer a apologh õ.o candidato-sobrinho, procuran
do incutir à, fôrça nos ngarradQs que êle é o tal" etc. e

que será un1a lástima a sua derrota e uma desgraça- (pa
ra ê!es. c]<tro) "êstes horíveis homens continuarem no Go
vêrn�", 'A última hora vale tudo como se vê.

Qu"nto aos folgadçts "molecotes" da imprensa pala
ciam é bem que se saiba que continuarão folgados, con

forme a m"r!.em dada pelos próprios salvadores do mun·

do, que nrpfenc1em se instalar jubilosamente na Agronô
mÜ-:fl, 1\1;,,� lYl')ito me sensibiliza o 'fato de que seria con

"irh'c1.o [1<: <;1',,� gordas festanças naquele Palácio, que in
felizIT'pnte (nflra êles ,"linda) nunca se' realizarão. Mas
voltando ao assunto anterior faz-se necessário advertir
aos jovens catarinenses que pam os desassombrados ude
nildos ser môço é coisa feia. Porle parecer estr"lnho, mas

no insólito entender dêle:3 ter de 18 a 30 anos é humilb,a
ção, o que me faz ficar muitb consternado t;! lecalcado por
pertencer ainda a esta categoria,

Que t.ormento êste tempo que não pass,a! Ah Como
almejo chegar logo ao's tr.�nta e ficar tão inteligente e sa

:: bido quanto êlesI

Aniversariou ontem, o me

nino Durval, filho do se

nhor e senhora Dr. Flavio

Amorim, (Celina) .• Em sua

residência o casal Amorim,
reuniu convidados.l'ambém foi muito sim·

patica a tarde em que par·
ticipei de um chá, na mara

vilhosa residência do não
menos elegante casal Depu· '

tado e senhora Pedro Colin

(Marilú).

Pela VASP viajou ontem

para São Paulo, o Dr. Aldo

Luz, que esteve em nossa

cidade em visita a seus fa
miliares.

"

No pJ1óximo dia 23, na

sede social do Paineiras', se

rão homenageadas as Me-t

ninas-Moças Debutantes do
Lira Tênis Clube,

"A senhora Capitão dos
Portos Pleisan Filho, Izado
ra ), em sua residência re

cebeu para um chá, ,as Pa

tronesses; da festa ,"Garota
Radar",

=====-=' --- .. '=-=--===--=�-=-=-======
..

CASADf� OU SOLlEtRA
use

Regulador �esteira
remédio eficaz DO traia.enio dos dis·
hírbios funcionais dos órgã�s femininos.\

· ruma questão de gÕsto
. _-

f

-0-
OUTRO - As Faculdades estão em greve, E o moti-

vo é deveras delícado. Falta de verba para (1 restaur'lnte

universitário, qtlé hão pôde contínuar funcIonando"
Ontem f'oi divulgada nota da �eitoria ,exDlj(,fJ""'0 1".1\')

ser mais possível fi c011'�e�são de 'luxílio. em vista de já A Cia SINGER, ,'lmplIando seu quAdro de vendedores
estar osg,of.Rd'-, " "c'h.., :le-;:timda ao f\.. U. Ressalva aInda externos, procura para a cidade cie Florianópolis e visi�
o Reitor PiJ)"-f'i;'" � ' . .,..", ríue por ocasião do, último, ac:lV.m- nhas.
tamento - fom dn "0:'])a específica- foram impostas ai. Oferecendo �lário Mínimo fixo mais comissões.
gumas condições" sem as quais não pOderia ser , dada

-

Não- exigimos ey:periência anterior em venda. Pedi-
mais nenhuma ajuda. Essas condições estipulavam flue O môs aos interessados companlCerem durante O horário.
restaurante servisse apenaS a ácadêmfcos 8- OS unl-venilâ- comercial � Rua Felipe SchIniAit, 34.
rios com família em Florianópolis ten.a.m que pa�r 0-.

'
'

�
-'----_--_--_--_-, j

:�e:.��;.�re:::..-��� te·"'-A-FE-�·A·-M-·EL,IA :1.0) porque nao eXISte um restaurante para estqdantes III' ,

s6Cmldários e seria 'incabível impe�r que êsses estuQa�tes, •
'"

'

,
morando fora, fizessem suas refeições no R. U.; 2.0) Os � S::.�or Qualidade _ Pureza ,,secundários participaram ativamente da c,ampanha vi- III'

•
sando a abertura de um restaurante estudantil, contri-. A Mais Moema •
buindo para a sua cqncretização. Não seria. também jus- • AO'to que fUtur,DS univer!;itários se vissem privado de tlntrar

•
' TORREFAC, '

' ,ali; 3.0) Quanto aos acadêmicos não pOde a direção do
•R. U. a�ir ir:-discriminadamente, cobrando.�mais C;iu'o aos • DE •

que aqUl reSIdem, que devem, ter suas razoes de frequen- l11li

A A' ATA I A '�o��� : l11li
Eis os fatos. Uma' coisa porém é pacífica: Não podem JII III'

êsses rapazes e ess,<ts môças, estudantes universitários iii RUA l\1f S '-- 87 ESTREITO _
merecedores de consideração e respeito, muitos atraves- 111" ".I.ax CIJ:l�amm, o· ""sando dificuldades para completar: seus estudos, ficarem' MATRIZ: - Sao Fr811Cl5ÇP do Sul ;,
desprovidos de seu rest,aurante; do qual êles muito ele. • If RICA�:.;:_ Porlo Al�gr.,e :e, ÇtlÍit�ho _pendem, Uma solução teín gue s�n' �ncóntrada e' com .ttT-

• :t�:'� ii":[ ,',:':;' :;;'" , I> ; :::' �; : :�gência.
,., ' l_ ': '�:"t_.. :__ ,__� . ,

�,Il��
"

. :.� f�:�

... '

VEN-DEDORES'
•

Umti�dl�va concepçclo de bom gôsto em

decoração: móveis e:ni estilo.
JOSÉ AR�AS DECORAÇÕES dá um to

que de personalidade ao ambiente de
seu lar (ou esoritório) com móveis de ma

deiras nobres.
Visite o quanto antes o "Salão de vendas"
de JOSÉ AR:t;AS DECORACÕES. '

Modelos exclusivos - elegânc�a & sobrie
dade para qmbientes de classe. t I

�-'

h_�,_";

.Josêarêas
decorações

J
I,

,�.�"I
,�.

p, s, JOSE ARBAS DECORÂ'Ci5ES também fabdca móveis
l

••,j� €'� linhas modernas e terá prazer em trocar idéias com você
i;ôrne Çt nova, decOfqçãQ de suo residência ou escritório. "

."

J':.�_l\.�

�W'q"Tn"••fiFF·,���!?.:.z.:�·"t::gr.iõiiM<Ji'_--__'".".-_��"''"C"Gi'"'i:ii F'''' '

..;]IIII.,_d"'....__..__""·...!il!...-·i!!""_"" e�_.-_..�.t""
-.:'

.

. ..\

_-

salão dé vendas: rua falipe schmidt, 22 - sobrado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ministro do Exterior Britânico' em
Visita a Imerica atina l

.

terêsse da Grã-Bretanha.
por' essa importante re-

gião do mundo.

devido à brevidade do re

cesso parlamentar brltâní
co, aproveItará. apesar dís-

.

so a oportunidade para: in
rormar-se sõbre 015 proble
mas dá região em uma con

ferência especialmente eon
vocada ele Chefes de MiS

são, a realizar-se Pro Li
ma'.

,
. próximo. ·,IndubitàvelmfU
te o Sr.t stewart aproveita
tá a primeira oportunida-

.

de para visitar outros pai-
ses latino-americanos, que
'não poderá conhecer nesta

viagem. Acredita-se que
êle espera visitar brevernen

te o Brasil.

LONDRES - OE . - A vi

sita do Mínlstr-i das riela

ções Exteriores da Grâ-Bre

tanha, Sr, Mich!tel Stewart.
ao Peru, Chile e Argentina
será a primeira. realizada

por um titular do F'lIeign
Offilce à América Latina.
Refletirá ela o profunda in

Novos detalhes
.

sõbre a

. visita foram divulgados nes

ta cidade. Acredita-se que
embora, o Sr. stewarc não

possa visitar outr0s palses

Dezenove embatxadores
britânicos, juntamente com

os Altos-Oomtssártos na Ja

maica e Trinidad, compare
cerão à reunião, de tre.,

dias, que terá lugar 110 pe
ríodo de 3 a 5· de janeiro

o MInistro Brltâníco,
que Viajará acompanhado
de sua espôsa, chegará ao

Peru no dia 2 de janeiro e

alí
. permanecerá até o dia

6, quando partirá pa.'." r' o

Chile. Deverá estar em Bu
enos Aires no dia 11.

URA TENIS CLUBE
COMUNICAÇAO

Comunicamos aos distintos associados do Lira Tenis

Clube, que, estarão à venda na Secretaria do Clube, dia

27 de setembro do corrente, a partir das 8 horas (período
da manhã), as mesas para o grandioso .Baile de Gala, que
esta Sociedade fará realizar no dia 9 de outubro próximo,

.

em comemoração ao 39.0 Aniversário do Clube da Colina,
que contará com a presença das graciosas Debutantes de

1.965, da beleza e simpatia de Miss Mato Grosso, senhori
ta Marrilene de Oliveira Lima e com a animação da 01'·

questra de \V,'ildyr Calmon.

Fotografos Premiados Terão Obras
O

.

Expostas no 1. A. C. ,. 'Municipio . .

,Proli$sionallzação '. do Admjnislr�dor
Nuno di� Gama Lobo, fJ'F:.r:a unidade de 'gove::1:o �llUnicj nistrador .munícinío 0

..

('n- to �rastleil:o. de A:llJ1ini�Integramo-nos, po: ques- pa l baseada -na técnlca . e contrado nos cursos ínten- tracào Municipal e nas [1]
tão técnica, à "<'rola munící na formação de. açlmin:r,;- sívos anualmente no. E:::�á- versas reformas do apare
pallsta que I-�'e (1 aper tradores aptos. .

. de de São Paulo, na ,E�('I)]� lho admínístrat; 1'0, ernpre-
feiçoamento liessoal do.'> Não poderá ir 'tãJ :onge Bras.Ieít a de .'\rJmU'!!3Wl- fêl ',idas por alguns rnuníc.
dirigentes. e. rêuovacâ::l elos a autonomia. do' munícinío 'cão Pública .da FIl:1l1ac:'éo pies brasüeíros.

.n;étOdo� adminístra�;ivc;; ao ao ponto de extra.' i 1�,}1", Getúlio Vargas, no ü:slilU-' 10-9·1965.
atual sistema de m�,i(1r ren

.

distância �u na ::unpli�lltle ----- .. -�--- .c ; � • •. ,

da e maior autonomia. os instrun.lentc-s'·n. as realí O (
.

t-
L'�. M I' " - - ru' ao

..... nr.i; n "';'l e a Ot''"'}A.companhamos o pensa- za�ões t.m beneficio da .co
. D ,. a tJv � ••• til,.j s a

manto de Diogo Lorrlello letívídade
C� Mello e outros ".:!"U"i0- Há jm�erio�a necessrda-
� cs, Estamos também ccn ée da deseentraüzaen () po-

Já o dissemos: aos sacerdotes, não cabe. participar a-

'';'encido;; da ínut.lllrlade ele litico-adníinistrativa, isto tivamente da vida partidária, Não seria urna atitude'

serem atribuídos maíires é, emanCllJa t\.o C!<t tutela r-ondizente com o seu. oficio de pastor-de-almas. lideran-

recursos aos -nuuícíjnos pal·tidár:a do pr')fE'i�o nu
do pessoas as ms.s diversas e que livremente também de-

sem a elevaçâo parajela do mesmo do governador, bus vem exercer o direito de cidadania.

nival técnico dos' sncarre- candc-ss a autonom'a mu-
Isso não quer dizer absolutamente, que os sacerdotes

ga.doa da aplicação de tais nícipal não em direito Tla-
e os fiéis se omitam do fato político, porque, além de

recursos; Dai .conctuirr-is tural, mas' no conouístacto crentes, êles são cidadãos.

pela. necessídad« ·.le admi- pelo aperfeiçoamento ce Tümbém já o dissemos: embora perseguindo objeti
ni$tradores l11unicilJt\Ls uro suas normas técnicO-(l,dmi;.. vos diferentes - o espiritual e o material, a R�ligião e a

fissionais, recru-tact-Js �rl- n.i.strativas. Autonomia ete Pelític.'i se encontram e f.e ident.uicam mim ponto cert.(l·

tre aqueles que se 8.i)8rfei- empregar bem o dinheiro as regras morais. O religioso e o polítiCO nã:1 podem nem

çoarem através de escola púWico; uatonomia .ie a- devem ser imorais, ríeni tUl11pOUCO morais. A condut9 den-
da técnica moderna. ' tender .- bem aos recla;r.os tro das inflexíveis regras morais é uma condição essen-

Sabemos todos, e nenhu do povo e às exigências õe cial ao bom crente e ao bom político. Ambos não podem
�
ma ofensa pratiCamo$ a,' pr.o'g:resso; auton0mla que usar'os recursos baixos da calúnia, dI], intriga, dos enre

dizer, que a maio!'la dos se traduz pela capacidade redos fantasiosos, dos fa1sos Julgamentos, do subôrno,
admiJ1istrado'l.'€s mU!lici- do adrp,inistrado"r Lécnica- 111 'a sua fé oU o se'..! partid,Q..

1,r�j. .'3 ��....à.� , .tM<-�»té�'"!.'e,}!I8:PfI;tl!.'l:·.� .'
� o'''Ór:i:Sft(l),. ad 'preParar--se:vaRa exércer os

cargo.. Peca pelo pr\mar's- O desenvolvimen'l) e n dire"ft.os. de ..:Cidadania, deve antes e meticulosamente ob
mo de seus conh�;�imeHtos . fixação ideal do municíoio servar, í>ppderar os fatos, acontecimentos políticos, que

� dos �étorJrs �,Jminjst:.-a no co�sêrtci da est.aomcta- lhe permitam um juizo seguro. Tudo deve. ser pesr..do: as
tlvOS . apllcados, .de sócio-econômica �ão se-

, pr.omessas,: 'demQg6gicas, os desperdício de dinheiro na

Se par� algl.Jn'3 CE: ind-i- subordina' exdusivamel1t:� ,propaganda e na' cO:çJlu,pçiiio eleitoral potque' êle é um
ces negatIvos d"cor e

' ao binoAnl1'0 "MAIOR REN'·
. �'.

. :
'

.

,

' � r 111 CQ' ,
'.

- investimento de que p candidato certamente se cobrará,
aban�o;� " ela po�)rez'], d)8 Dl1-M�IOR AUTONOMIA"" se eÍeito.

' ..

• "

. '.
.

,

mUDl:iplOS, brasihiros ,te- mas snn
.

ao aperff::c;oau}eh O ato eleitoral é de enorme responsabilidade; Muitas
l11CS s�,o. <:mundos, isto sim to dos q�:Jros .dP-. �dmLnis-

.. vêzes, dêle depende a,.boa ou I], má sorte de milhões de
da poatlCa gerada a base tradores,. Substlt'JJr.do;se o '.

t
.

de
.

t d
'

t .' , . cna uras.·
ln ere�ses e p,;rl1p0S, pa Sis,ema oe aponta-los pelo

rac10xalmente l!nais f;! t.�J interessi: partidários e .fa- Nesse jiJizo, de modo' algum podem prevalecer a ideo

quant.o menorêS,· considera zê-los pela clientela elEitO logia ou.a presumível crença do candidato, mas a s1,1a ma

cia a maneahilidade dj cen ral, por um critério mais 'ral e :� 'SUIl cap���ade para o cargo que disputa, se ,pos-
tigente" elêitoral cir'cunscri obietivQ. . sívél já revelada ero: experlência anterior.
to, NOsSos desenvolvImento· Em ·mi.riha vida' tEmho me esbarrado com ateus e ou-

Se o .mut'licípb . 0 c�,ula e cultura já permit€r.l a

importante do ',r,�ani;;mo profissionalizaç§.� .(le admi
estatal. COl1stituindo t -:llai. nistradores municipal .... e a
01' aproximac;ão ent.r3 g0- repq1sa aos impr-ovisadcs.
vernados, não POdéria '30- Se deixamos a um lari.c
frer, como sofre, � 'inju!1-' os' males do atual sistema
çã,o política estritanienie de administração n'umcl

local, na cri�ta ne é 'li r):> e paI a fim ce aceitá.,los à
.

ressentinrentos }nap8;gáveis cOl"�,a de um ·r..omodismo
nem a· epmunidad,� ,estar ou de uma imposIção' de 01'

separada por unr c1iv:sc'r, dem político-partidárül. fas
tal como de águas: tigam tal pr,Ocedimento as

O �is'tema, não rl�,t::t j,,:- pa'wras de Bemedicto Sih
vida, deve 'ser mod:fiéaclo va "A Era do AdnlinB1".m
e a técnica renovada e <1- dor Profissional" - 19:)5-

primorada. Não se. die:a pár'ina 5): -. "A civJlizá
que outra forma de adl;;i- ei'o cortemporánea já
nist.ração , a nao ser a uti tra '1SPÔS os umbra.is de um

liza -la, fira os prin'--'l)ios no"o período a que .chama
democráticos ou :t 1'0ema- mes a na do a�ministra
ção constitucional br'a,silei do::- profissional".
ra. Diogo Lordello de Mello,
Deixemos para 0S "'I.'11bi- em seu trabalho "A Moder

tos' federal e est.adual á na A.dministração Munici
norma da escolha dos 1'(;5- paI" - 1960 - 'tcentua:

pectivos admi'l'listradorcs. "O mundo atua!., com as

São setores ;amplos 'mde a im�psas' e complexas 1'€S

contenda �olitico-partjctá- porsabilidades que impõ;}
ria pão, medra tant.o. t·:.! se aos govêrnos, não pode su

tal acontece, rege-se :ror podar po� muito tempo ó
peQueno período Eleitoral de�perdíci(\) paulatino de
com legados menos rl'(�;üdi sua.s energias pelo admi-
cjf'iS Mai� ràoiclame:lte nistra�or impr.ovizado".
voltariam os ânimos de O estímulo ao encami
uma campanha eleit.mtl à nhamento do prohlema da
normalidade se. l1)uvt'sse profissiona}izaça:) do admi-

�

fotografias do Concurso

promovido por êste Depar
.tamento.

Os fotografes W.lldemar
Anac1eto, Blásío Junckes e

.vva;.mlJr Felipe, foram con

vidados' para a conussão

Julgadora.

Após longo debate, le

vando-se em consíderacào
o trabalho artísüco, foram

premiados os rotógraros
amadores Valter Jorge .ro

sé e Jobel Sampaio cardo
soo

Reuniu-se dia 10 C!O cor

rente no Departamem.o de
Cultura da- Secretaria de

Educação e Cultura do Fs-,
tado, a comíssão julgucura
para escolher as melhores

r

Florianópolis 14 de setembro de 1.965.

A DIRETORrA

DESPACHE SUAS .CARGAS E ENCOMENDAS DE SÃO PAULO'
E CURITIBA PARA FLORIANóPOLIS POR

I

TRANSPORTES NEVES' LTDA.
MATRIZ -'- FLORIANóPOLIS

Rua Padre Roma, 43 - Fone 2159 - Caixa Postal, 507

Enderêço Telegráfico "NEVASCA"
FILIAIS

Tôdas as obras

SAO PAULO
Rua Anlla:ia, 820 a 826

Fone 52-3222

CURITIBA
Av. Anita Garibaldi, 2�76

Fone 4-5247

em exposíção no J:19.:.l do

Teatro Alvaro de Carvall).o
a partir c(o dia 20 .Io cor

rente.

'ÊSSE'
HOMÉM�
DE
aMa'NHÃ!

UM IDEAL EM CRESCIMENTO.
UM MUNDO TODO DE ESPERÀNÇA,

)

Para que êle possa continuar teu trab�lho ordeiro e proguessista
que hoje enfrentas com destemor, porque tens confiança no govêrno
de, CELSO RAMOS que tão acertadamente escolheste.

, Para que sua família continue unida e .óle tenha exemplos de ho

nestidade e justiça;

,:

•

Para que seus ideais democráticos realizem-se; '--

Para que êle cresça com a mesma t.ranquilidade que reflete por
sempre soubeste dar '/0 teu voto certo;

.'

eleje o homem qtie o con.duzirá á 'um caminhp se-

que

Por tudo isto,
'guro e promissor.

o FUTURO DO HOr...1EM OE AMANI-iA
P!:PENDE Dj�\S DECISõES DOS HOMENS r'� �O,E

P A R A O OV E RNADOR

n·,-' ..

)

, '

Martinho CaUado Júnior

�--

ENLA.'CE: 'VAZ - S"II.VA'

tra gente das mais diversas crenças. Se eu deixar de la

do as nossas divergências no plano ideológico política,
social ou econômicà,' sou ,obrigado

.'

a:.e6Ílfess[l.r a minha
admiração por muitos �l1êles :__. Iwn'i��s .probos, honestos,
virtuo�os, justos e capa�es� Ô1'tt� ô ato eleitoral não se

.

·constitui na escolha de um mand'1táriõ da Igreja, mas de

um mandatário do Povo, em cujo seio se conftmdem as.

ideologias e as crenças .

Outro ponto em que o êrro é'�ml,lID, é julgarmos os

candidatos pela sua presumida i�elictualidade. Rui Bar

bosa,. uma das rpaiolles mentalidades brasileiras, foi tam
bém na ,l],dministração pública um dos maiores fracassa

dos, ao desempenhar. no Govêrno Republicano o cargo
de Ministro da Fazenda. Só fez tolices, como aquela or

dem de mandar queimar, COM!, 1i!.n labéu pú)::llico, o pre
cioso repositório histórico dos clOCumentcs sôbre a es

cravidão no Brasil. De Sll.':t má administração, nosceu o

Encilhamento, um dos maiores 'desastres econômiccr,fi·
nanceiros na história dêste desgovernado País.

Aos Cristãos cumpre julgar serenamente. Vamos todos
escolher o Governador e os Prefeitos de 94 Municípios ce

tomemos muito tento: a idéia de ligar o Govêrno ,I], uma

só pessoa pertenceu ao Passado. O bom governante não
é o mais "in.telectual", mas o que melhor conhece os pro
blemas coletivos, o que melhor p�qer solucioná-los, não

sozinho, mas orientando e orientado por uma equipe de
t.écnicos, de entendidos, de ·cap,8.zes de conhecer a reali·
dade e. de planejar de modo sério! exato, o que de fato
é realizável, dentro daS condi,;6es econômico-financeiras.

. Planejar para governar, não é sonhar liricamente, co

mo certo cruldidato o fez há pouco, prometendo pagar
salário pelOS cofres dO Estado à velhice desamparada.
Talvez êle quisesse se referir a seguro-velhice, pois sa.·

l�rio é remuneração. p�� serviços·�resta#os. Mas isso
nao vem ao caso. O mtUlto do c-andldatQ:lfosse - que sa

be? - enternec,er Q& almas sensíVeis, :mas o que prome
teu à impossív:el, dentro, das' angústias orçamentárias do'
nosso Estado.

Santa Catarina, como os demais Estados, como uma

decorrenci{t tia pressão anti-inflacionária e da retração
n�s compras, teve diminuídas a previsão .e arrecadação

49.ImPôsto de,Ve� e çon�jgnações, que é o tributo
1)áslCo nos orçamentos estadUaIS.

Por isso mesmo, o Govf!rrto está em palpos-de-arl'mha
para atender a mais do que justa reinviqicação de oum.
to salarial dQ seu funcionalismo. �ão há recursos P.at�
que 'se consume êsse ato de justiça m'1is do que sumário,
imperativo.

Como, pois, buscar para o Estado um encargo, cuja
il1i�i.ativa normalmente caberi? ao Govêmo :r:'cderal. que
legisla s6bre Previdência Sochl?

. "Assaláriar" a velhice desamparada? Com que roupa,
meu Deus?

Pelos sagrados !a�'ls do
matrimôn!o, consoreian:-se
hoje, civil e religiosamente,
o sr. CarIo!) Cezar Vaz, dl.:.
leto filho do /;r. Afri:;ier
Se .... a Vaz e de sua exmtl.

espôs;l. Marília VaZ': coin a

�.p,rti! '9 prel1dada 3l·t�, Ar
lene da siÍva, estLllad::t i'i

lha' do sr, Pedro ?nu:o da

�il�:-a1 pessoas pc)":.' d2nJa!s
eo"hecidas em os . nossos

melos sociais, olfde desfru
tam de sólidas e merecidas
amizades.. O ritual religio-

so será reallzado às 10 hs.
na Igreja Matriz N0S':13, Se
nhora de Fátima, no' Es
tre'to. Os

.

cou·mdadt's... &e
rão tecepcfomvlos na tesi.
dê!1ci'à cios p'ais da noiva.

. Ao fazer o registro, o mais

anl;l!;O diário d'e santa Ca

tairina, envia aos j�ven.s
nnbêptes. assim 'com,) aos

seus genitores e· denUlts

1"'ar2n.tE'S� os se�J:s rn�li� re,�)

peitosos cU!nl'rimento3, com
votos ardentes d:: um fu

turo repassado de felicida-'
de.

.

-'--' ,.",4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. OON�'OlÚlBNCIA púBLICA N° 65·624
CONCORR�NCIA, PúBLICA Nt' 65-652

.
(

-

c

(;ONCpnUÊ"i(;IA püUí.,ICA N? 65-(j65 .) l.'O.HUNÍ(';A�i'iU ,I'
. �COMUNICAÇAO

"

CO:'\COllRENCIA PÚBLICA �o 6;j,5'i6 C(HlUNICAÇAO V'l"l'e:"itiçl.lte do l)cpur;,amtl1w \..-entral de, Compr.as, de
O Presidente do Departarntlnto I

Central de Compras,' COiHlJ1'\I(;;\Ç.-\O :-, 0'- Presidente do DepaTta111Bn'to' Central de Compras, (;ou�(!)t"lni4a4e com o art. 5", parágl.'Jlfo 1.0, �a Lei .n.ti
,lo conformidade com o art.o' 5.0, patágr,�fd Lo, da lei. O Presidpnte do' Dl1parLamenlo Central de CO�l.lpra:-;""" " do cUllformldade com o art.o 5,0, parágmfo 1.0, Wd W �.!lfi, cvmulliÇa aos Senhores FOl'9-e®Of€S : d9;.:���.,l.�,
1],0 �i.7(H: comunica aos senhores Fornocedores ,do Esta- de confornüchtde '('om o art..o 5.0, parügmfo Lo, da 'r0�'·, ti/o 3:;04," comunica aos serulores Í"OrtWCtidOl'IlS do Esta- q ..e.� tl.i.lllootra. aberta ,Concpp>êpcj.a ,�bli<-:a'� �.o ,

<l:J, quo, se encontrá. aberta- Co�oorrência Pública de n.�, _ 11.0,3.704, cOllmJ.1'i(,�õ; �(lOS senhores Fornec� Ires cL, ESl"
,

q,o. q4_c se ern;ol.lt��, abeFt� 'Cohê():á�a Pública de {l.O
• ;�-�i-'! w.� a<à�çãé de Móv.SS,����l·� I:tei>�� t4S}r,;')..K,:!, Pl'lIl'a. ,.quísição de :Batedor tIe Pomad,.'l' e Fogão -t- do:' "que se e11e011t�",a'li(;7l',r Cun;:oITên:.:iá'�1icâ"tle >n.,t:�6tS','"'fPãr<:r'-a�l§i(,1Th""der I"apm destinVodo ts) ao DeP-àl'Cl'-' ,& vtv"6I's-ii;s Regióes Escolares e marcada a abertura. �.,(;áz destinado (s) ao Departamento Central de Compras 6:; .. .576, para aqmslçao de Móveis destinado. iS): ii. Di\'@io..:. n1eRt0' Central de Compras 'e marcada a abertura daS pl'er' p:ropC�:t.âs. e. dOcumentos (Edital n.o OU1 .. 28·1-1963, puolioa-

e ma,reada a abertura' d.as propostas e d.ocumentos (Edi� sos Pôstos de Saúde e marcada·.1, f.tbertura C.ps propostas posws e documento::; (EditlH n.o OOl�28--1-1963, publicado uu no :D. ,O. l'.\�o 7.226-6/2/63), para o dia 04 de outubro
t,tl tl.o 001-28--1-1963, publicado no D. O. n,o 7.226·6/2/63), ;

.

e doeumontcs (Edital n.o OOl-2fl-1-1963, publicado 'no D,. O. no D. O. n.o 7.226-6/2/63), para o dia (')1 de outubro de',. 'l4t: Ú"i}, 'tis 15' horas, devendo a entrega das propostas 'e
para a dL:'1. 24 de setembro de 1965, às 15 horas, devendo�; n.o 7.22(}·6/2/63\, para o dia: 27 de setembro de 1955, às 15 1965" às 15 horas, de"/endo a entrega das propostas e do.. qQCumentos ser 'efetuada até às 13 horas do dia aerma. ci-

"

". t'nLrega
das propostas e, document,.os ser efetuada

atélr:lil
1101':15, devendo à entrega dQ,& propostas e dÇ>cumentos ser c:um(:lntos ser efetuac.a até àS.13 horas do dia acima. cita... taclb.

'

,

as l� horas do diít acima citado.
.

0[etuada '1té às ,13 hOJ'BS do dia. aeirna citado. '
,

.
do.

' .'

l;ubilc�do no D. d. n.o 7.896, de 06 de setembro de Hlô5.
I

Puhllcado no D. O. r...o 7.893, de 01 de sete�11br.o 'de '100. Publiclldn 110 D. O. n.f) 7'.893, de Dl ele setembro de J!)65 �ublica.o no D. O. n.o 7,893, de 01 de sete,nbro, de 19Gô . D.<;.6. ,_ F'pclb, em 10 de 09 de 1965.
D. C. C. - Fpolis., em 11 de 09 de 1965. / D. C, C. --- J?lXlLb:, !!ln 11 de 09 de 196;'L D. C. C. -- F:l:}Qli�., em 11 de 09 de 1965. .tÚbén9 "ictcl' da Silva __ PRESIDENTE

Hubens Victor da Silva � PRESID,t::NTE, Ruhens 'Vktor da
.

Silvá PRESIDENTE ' I�ubcns Victor da Sil\--a, - PRESIDENTE
. _' ,

, .

C�O�COHltE:\taA l"úHUCA �""ú. t),j..;)SO '

. CO:\'U_;]\, lCAÇ,\O
!) .'. Fn·!.b,uer.le do D2,)Jartn.mento CçqtnÚ de, Ç;GnTilra:;,,...

.

" .......... ::;""'g;•. ;..: � .�JiA'"; ..���;...';.w:.w1�.; .....W .• _4õ.
.. _.fie C-C'l1JOfji)lüa(Íe (''DI1l o 'UT.O c.o, paragr:QJ'o 1,0, du lL'l.

n.o :i.7n�., l··'nmnic:a aos senhores Fornecedures do Esta
ti..', t]i.H' ':,.e oncont.ra acerta Ccneorrência Pública de n.o

1l:J .. !jfJo', p;;Ta aqms�c;ão de Móveis Escolares destinado (s).
Ü D;�"(r"'t\, HL�;;iôeb IEsc'Jíarefil anarcada a abertu� �.
pr;m(),�t;'� l� documentos (Edit.al T-1.0 001 .. 28 .. 1-1003, publica
do DO .D, O. n.o 7,:225-6,,2/6��i, para o dia 28 de setembro
de U1Ô.1. ils 1;') hOl'H€,' devendo a, entrega das propostas e

dt'<',unlC'níOS ser efeluada até às 13 horas de)' dia acima. ci-
fado,
Publicado no D_ O. n.o 7.3(1:1, de 01 do setembro de 1965.

D. C. C. - Fpolís., 'em .11 de 09 de 1965.

Ruhens vtetor tI;\ Silva - I'RESIDE!\'"'TE

COSCOll.REl'õ'ça l'"{lBUCA N'O 6;)Í5g:';
(;O�,WNIC!\Ç.\O

() l'rc::,;d��)::(' elo Deoartt'mento Central de Compras,
,:,_ '·(Jjlfnrr..iducle com o' art:o 5.0, parágnlio '1.0; da lei

JJ Ij :1.701-, cOlllunica aQs senhores F'ornecedores do Estu

d�,. qu.e lO:' \.'llccnl,;'t< :.,)J.()rl,<l" COll(�orrência pür)li.ca de n.o

,;;'-VI3, p,1ta, nquisiçáo de Móveis }':sc&lares destLT1.a.do (fi)

a Jli\'(�r�'lS Regiões Escol:::!.re;; marcada. a llbertlàra das

p:opo:<las e clocumento3 (Edital H.O 001-2:)..1-1963, publí
,C;HlO'UO D. O. 11,0 7.225·6/2/6'3), para O' dia 28 de setembro

:ll! 1�J1)5, i:J.� 15 homs, devend.o a entrega da'; propostas e

(l,()('\lJ1ientos ser efetuada até às 13 horas do dia. acima ci-

tado. ,

Pu1)]ieacl0 no D. o. n.O 7.893, de 01 de ,s.etembro de 1005.

D. C. C. _. Fpolis., em 11 de q_g de ÜI65,
Hnbl'lls Victor (li. Silva - PRESIDF.u"'lTE

CONCORRENCIA PúBLICA N° 65-651

GOMUNICAÇ..-\O
O Presidmlte do Departa.mento Central de Compras,

de C'.onformidade com .0- art,o 5.0, parágrafo 1.0, da lei

n.o �.704, comunica àos senhores Fornecedores do Esta

elo, que se encontra aberta Concorrência 'Pública de n.o

0::,-6;)].. para aquisição de Uniforme para Serventes desti
nado (s) a.o Departamento Central dE! CompI7'ls e marca ..

da a abertura das propostas e documentos (�d1tal n.o

OOl·ZlI .. l·l!}63, publicado no D. O. n,o 7.226-6/2/(3), para o

dia. :i4 de setembro de 1965, às 15 horas, devendo .<l entrega
cias propostas e do�ne,,'1tos ser efetuada até às 13 horas
elo dia uCima citado.
Publicado no D. 0, n.o 7,893, de 01 de setembro de 1005.

D. C. C. - Fpolis., erp 11 de 09, de 1965.

Rul.)ens Victor da Silva - PRESIDENTE

'-'

o Presidenw do Depú,rtamento UeuLral (.[12 CJ111A:Jl�" de llonrOl"mül?,_.1l0 ('(lJJ1 o ll"t.'� .�" Dh�"�·.·',1 1,.,'

de cvllfonllidade com o art.o 5.0, paragx�.aJ:j 1.0;, d�' 'Ié, ':1 o :1.7"01. t"oJ';mnicll aos senhores Fornceed';Tes d�1 l:!>
n.o ::L,(04, comunica aos �,enhores' FOrlli:.,"0cdOles UÜ BsÜ, do, 'qlH' ;,l' <'i\"<:':_,f1Lr;1 ,(("n', \_., li ·;}I',·,·n ' '. ;J. n.;,

(lu, (lW� se encont.ra li-ben,l,l, C0UGOl'fen,-�..a t>o.lulJ.c.a. do 11,0 ti.;'{l(i{i, ]lara aquisi�:úo de Cold'[ln de lT:oh" p .ra ,;c� \l) ü

b5-{i5b, para aquisiç[Ló de Cro"LUUÚ azul duro 0.0."itmaGl,o, �s) e tra\"esseiro ele espUlWl c\c:;tinucto (s) �',O' Pu'.ácio dJ Go·
ao IJ0partamento C09tra.l de COl11pn.s e marc<1da a ai:,cr.. ""rnu c n,arcadu a abl�rt.ura clílS )JrOpOSlas c ':.lo 'urne,;�o�
tura das propostas � doe�mlCntos (Edital 11.0 ÚÜEl8-1-1963, l!-:CLtH! l1.e O()1·2rrl·1963, publicado 1:0 D. O. n.:) 7.::2:}·I);2!0.).\,
publicado no D. O. 11.0 7.22ô-ôj:2jti3J, pai'U o ma �l:J l,e .' l ]_}C"I'" (; (üa 01 d(i outubro de 19(;5, as 15 ;'o:8.s, ckvcndo r.t.

tembro, de 1965. à:s 15 hOl�'lS, devendo a entre;;u tias ptv- (:mi'l>g�'- c"s ]Jl'ej)ost!.'.s 'l doeL;n:entos ser .efeuuclu ai,' à-�

postas e docll)1lentos ser cletuaeia alé as �;1 110"as "O ",';j .I:; i'li'!a,; do cUa acima citado.
..

acima citado. l:lü!J1lcaclo no D. O. 11.0 7.893, de 01 de setcmb�o cl ,In
Publieudo no p, O. n.';) 7.893, de OI de sete"l1b!·o de' l!I{):, D, C. C. - J?polls.; ()n� 11 de 09 de ;9135.
D. C. C, - l'polis., em 11 de Otl de HJ&i. 'Uubens Yictor da SIlva - J'HESII}E1"iTE

Rubens Victor da Sih'a - PltESIDEN'TE

-». .', cÓ,

OONCOn.R�CIA PÚBLICA' N° 65'054

COl\1UN�CÀÇAO
O Presídente do Depártameq,to Cell��u.l de oornpras,

de confQPnidade com o art.o 5.0, paragrafo 1.0, Ola,., .13 -,

11.0 J,',ui comunica aos senhores, Forneccdol.el> u..) 4:>',
do, 4,ue se encontra aberta Qoncorrência Púouea cio .1t.O

ti;r�'l, pum aquísíção de Ester�or, guarda OOlLlio.''l. e

iutro ç..e louça destinado (15) ao, Departamento ÇeUêJ c..l: c.e

Compras e marcado a abertura das propostas C \ul)";,u

mentes (li;dital n.o OOl-2U-1-196:J,. publicado no D. Oi J:lW

'l.226-6/2/63}; para o dia 27 de setembro de iS65, 'as' 15 1m,'
ras, devendo a entrega lias propostas. e documentos "'::,et

efetuada ,nté às 13 noras 'do dia acima cítado, 1

Pubíícado no D. O, n.o 7.893, de 01 de setembro de 1!J65.
D. C .. C. - FpOlis" em 11 de O!:l ele i�5.

Rubens Victor <lá Silva - l'UESIDEN'l'E

OO;SCOltRBl':CI,\ l'C'BLICA r-,;b Ó5-6à:i·
COMUNICAÇAO

O Presldenl c do' IJOj)4' :.:nw{',o Ccnl;raô' 4f.?- CO::l,!;�.;
de conrorrnídade com o art.o 5,0, parágr'li.:i 1.0,' da .Ir;-

1;[.0 3.7U4,· comunica a01>" senhores Fornecedores co _ç:;;t
üJ, lJ.'.C !'..: e",', n.ru a;J.�rl'l Concorrêncía- Pública de n r

t;s..&_,;). ptl.tH aqu.:....,iç.:íO de 1 Escuta eíécrtca C('�'ini-l�l�}
.:1.0 D€j)al·�anlt:ri.to Ce'l1trai de Compras c !.Lal"Uiúa

"

ruru uas propostas G oocumeruos (Edita,l n.: �l :1(';", ..

publicado no D .. O. n.o 7.2C6-G/�iIj3), para o ú,la Z:J üe "

teQiJJt'0' de 19Ô5, ÜS 15 horas, devendo G. entregs :j, .. s r�:U>D",
tas e documentos ser .eíetuada até às 1:1 hon ...., til) ',ü n,_.·i

hm citado.
Publicado no D. O. 11.0 7,393, de 01 de sere.i ,bre ue

D. C. C. -- l'-'polls., em 11 de 09 de HlIX,.

Rubens Victor 1Ii!\ Silva - PRESlDEN'H.

COi'4CORREN{';{;\' l·ÚBLICA :,,\0 fi5.656

C.'OMUNlCAÇAO

CONCORRÊNCIA PúBLiCA N° 65.p57
. GO:\1UNICAÇI0

0\ Presidente do Departamento Central de Compras,
cle confonnidade com o art.o 5.0, parágr�fo 1.0, da Je'
11.0 3.704, comunica aos senhores Forn€�edores cLJ F.s�··
do, que se encüntra abGrt.'1 Concorrénéia Públi�a de !l.O

65-657, para aquisição de Relógio de Ponto .� M6,'e:s para
];scritório destinado (s) ao Dep,Qrtamento ('(.1,. a1 l�e

Compras e"111arc:ilda a' al;lertura elas pro'l;ptas e do::u
mentos (Edital n.Q C01 .. 28 .. 1 .. 1963, publi 'ado :,c n. O .:i I ..

.7,22G-G/2/63), para o dia 29 de se�a':I]b:;o (1,6 :0G5. às 'J5 ;:0'

1"'15, devendo a entrega elas proposh,s e d. Uti e :tcs 'OI'
e-fetuada até às 13 horas do dia. acima' citado.
Pllblicado no D. O. n.o 7.893, de 01 ele sete;"lhro d2 19G;';
D. C. C. - Fpolis" "l11 11 de Og de 191)3.

Rubens Viet{lr da Silva - PRESIDEl\i"l'E

CO"iCOttRCNCÜ J>-ÜJ5Uc.\ i'\0 (),j.6C-6

CO'vtUNIC\ÇAO
.

......... •. _ •• --o __ --.....:.._� ._. ' .�.__

cONcoimÉ�CIA púBLICA N° 65·581

CO.\'IUNICA(:AO
O Presldente do Departamento Central de' Co:npras,

de conformidade com o art.o 5.0, parágrqf.) 1.0, da. ,e

n.o 3.701. comunica aos senhores Fornecejores do Est.:::
cLJ, q:lu se enccntra. aberta Concorrência Pública ele n,o

t;:J.-ó\;i. i.;�l';.l, ,:Cjuis:ção de Móveis Escolàres ues:'Ll.llCI.o (SI
ti D1I'e1'5as Regiões Escola!�s e marcada a abel"tu'11l das

propusLus e ctC.!cumentos CEdital n.o 001-28-1·1963, publica
do no I?' O, 11.0 7.226-6/2/6:n, para o di.a 27 de setembro
úe El{ij. ús 15 110m::;, devendo ,'I entrega d'i�, )FO])06 as t�

ti.,.··C\lnHmtos ser efetuada até às 13 noras da dia acima
LitH�O.
,

JJ. C. �. - F"j_Joli5., em 11 de 09 de 1965.
Publicado no D. O. n.o 7,8H3, de 01 de sete\�1bro de 19:j5

Rubens Y�ctor di! Sih'lt - PRESIDENTE

_--- .'---�,---,

- ;

't:ioNCORRf:NC!A l�ÚBUCA _r..� 6�.G�:! ,

.
, .

'
'. . \

,
.

' COl\lVNICAÇAO ...., . �
O, rrt;l�]fWi��-e cJ:O l)('pU;Úd.lllei�luv Central de COnipràs,}'

4� c6u�óntue:J.* com o art.o 5.0, párágl'1.fó 1.0, .d� lei ,;t."

11.0' �'i'04; c�ca.' aos senhores f'on'lecedores eIo ,Estij.,"
'cj.o, q)le.·s,e encontra 'aoertn C.oncórr'ência Pública de n.�
6i)-67�. pa,ri,;' aqwiç:ãd. de Material para 11 Comissão de ]il
Ílel.'g� E:l�tTl.ca, destinado (f:l) à Comíssão de Energia Elé
�l'ic<. e marcada a abertura, das propostas e documentos
(F.dital n.o 001--28-1-1963, publica,do na D. O. n.o .

7.i2&&j!?/63'), para' o dia 01 de 10 de 1965, às 15 horas, d�
vendo 'a t;l.fit�ega das propostas e documentos ser efet�
do áié às 13 'b<)lÇI.&. do c;lia acima eítade.
Publicado 'no. D; O: 11.0 7.897,dl\! 08 de-setembro de 1965.

. . .

JD. C. ê. - Fpol1:s., em 13 de 09 de 1965.

ltub�n:s' \'iotõr da Silva - PRESIDEl\'TE

-

_.,. "--'
, '-'---o

j
t_;U�,COHIlt::\<.:J.\ PUJLiC:\ :\" ti;) .. ;;7�

<'iOi1rCl\ICAçAO
;: ''-->:''� .. ,.1\U:; UU .Üt:íJanali.1lJt:to (:,mtral de li:'mprus.: de

_ ·,·l.�i ..di'.J.(- eorn o art, .5"', l').U,r:igl�'�fn 3..0, ('Ui Lei ll.'1

,l"Ü>.l. oorr.'un.i.<..:'J, aUi; Stinhores }<'ti'ruü;;edor,J", do' É5taJI1, ,

,�\.. 'iJ' Í)liçDt:tn.\ ilbt'rtn Concorrênd.a' Pública de no

,.'. , .. ,)_ ";"I"}' "-"",:"í("'u .1., �rJ.·{)·vei';, 8sl'oJaTes destinado t',),j,] ,) • ar _;�." .... � u. �t .. 4 • _ 14:.� \.]A... 1\ • ..

il LJh'ers,,'l:'l Regiões Escolares, e l11o.l'cada- a abertura das

IJot:..;;ç,i'Là.<; I' dücumemo� (l�dital rLO OOl-2:'\-1 .. H_i6:3, publioa·
(""_: n:.l .1). O. !l.U 7.22f:i..i:in/63 I, para o dia Oi de outubro- üe

:',',"'. ÜS 15 huras, l.1.evunUc u entrega das propostas e dO,
'

. ., :.,,:·,CJnWf' :;c; efétuada. at4'\ às la horas elo dl'l acima citado.

,PublJ.i::.<;,ctü·no D. O. 0.0 7.836, de 06 de setGmbro de 1%5.
,

D.e,c. _ .. ,J:f-poUs: cm. 10 de (\9 (iI> 19f;:5.

(:�:.lh1'Js, Viçt:i!f <.lu :-:ilha L"r..ESIDEi'lTE

A'VI-50
I M P O R T A N T E

SE voct NÃO PRECISA COMPRAR,

AINDA l\SSIM VENHA VISItAR-NOS.
APENAS PARA CoNHECER OS BEL1�
SIMOS CONJ UNTOS DA NOSSA NOVA

LINH4 CLASSIONAl.
A

NÓS TEMOS PRAZEN EM ATENDE-LO

MESMO QUE VOC� NÃO QUEIRA OU

r(,\O"PRECIS( tOMPIlAR. t UMA SA

TlSF"AÇAO NOSSA, MOSTRAR A AL.

TA QUALIDADE E O ESMERAOO ACA

BAMEi't"fO DE NOSSOS MÓVEIS.
OHGuuíAMO--!IIOS DISTO, VENHA VI

SITAR-NOS.

o Chefe de

----_._----------------'

'(:OSCORRÊNCIA P-úBLICA ]'\0 65.667

CU,üLNICAÇAO
<5 P.cesiétellte do Pepartumento Cí:!l1tral d� Com; f;lS, de

.::;,:;nkrmidade com, o art. 5", patágÍ'.�fo 1.0, da Lei n (.\

3.}04� ,.com1.fnica aos Senhores Fomecedores do Estado,
que se enoontra u.berta Concorrência Pública de n.o

ü;_j:-{$tl7, pará aqui3i1;à.o de Pnous.e Cárnaras de ar, destin:l·

do lS) 'so .Dop:.1rtamento Central de Compras e marcada
q al.--ertura das propostas e documentos, (Edital n.o •. .

OOl-a8.H963, publicada no D.O. n.o 7.226-6/2/(3), p'3.ra o

,1:3 'IH de out.ubro de 1005, às 15 hoias, devendo iii. _entre·
ga '..],a5 ·j"ropostas e documentos ser efetuada até às 13 her
,1...& do, ,dia acima citado. ',.-'

I"ubliC'c1d-o no D. O. n.o 7.896, dt' 06 de setembro de 1965
.

'.D.C.C. :- Fpolis, em 10 de 09 de 1965. �

I{�beus Victor' da Silva - PRESIDENTE

-------------------�------

--� .._.;,_.�-._.__.

...".---------------

\. C01';CORRg�1A POBLICA N° 65-668
" COMUNICAÇAO

Ú:-P��i4�l'lte do :pepa.rtam�nto Central d� Compra!>, de
cl.llli'ónlJíctade "Cam 'o' -art. SQ, parágr1:1fo 1.0, da Lei n,o

3.'IM, C�l'llUniqá 'SÓS ��óres Fornecedores' do Es�o,
qJe.; >�, ..,ep�t;tQ.

,.

a�rta ConcorrênCla., Pública de n.o
60-6611,

.

plÍJ'a ácltUS1ção de 1 camúilionete para tran$pone
de pa�ei.Ni�, tipo 'lutilitário destinado (s) ao Oeparta
mento

.

denttàj � Comprl;!.s e marcada a abertur,a , das

propos� e �cumento� (Edital n,o 001-28,1-1963, publica.
dQ no D. O. n.Q 7.226-6/2/63), para o � 06 de _outubro dI:}

1005, �s 15 homs, deveneIo a entreg;l das propostas e do
c:umentos sef e(etuada áté' às 13' horas do dià acmla cita-
do...

fubLiclldO no- D. O. 0.0 7.896, de 06 de setemb:o de 1965.
'JiW,C. _:_ F'Polis, em 10 de 09 de 1965.

itubenS Viét()r da Silva - PRESIDENTE

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

CONCORRÊNCIA PtlnUCA NU 65-6�O
çO,UUNICAÇAQ

O Presidente elo Departam€.lltó Uentral de Compms; de
éoÔfoli�cJ.a.de com o are. 5°, paragr.Ilfo 1.0, da Le;i n.o
3.704. oómunica aos SeIihores 'Fornecedores do Estado,
que se encontra 'aberta. ConcorrênCi� PúbLica de n.o

6&670, plarà aquiSição de Fichários de aço destinado (8)
-'.lO lnstltuw de Educaçã.o Dias Velho e marcada, a abel tu-
'Ta das ptOpo&tas e doctunentos (Edital 11.0 001·28-�-1963,
publ.icade no D. O. n.o 7.226-6/2/(3), para o dia 06 de cu·

lubl:Q de' 1965, às 15 horas, devendo a entrega das propúS
'ms e 'dOcu.niLc.."nOOs ser e:t:etuada .até às 13 horas do dia !lei
llJ.a citado.

Pu)?ucado rio D. o. n.o 7.896, de 06 de setembro de 1965,
D.C.c. - Fpülb, em lf) Cie' UH de 1985.

.Rubens Tictot da Sil'Hl - Plm.8IDE�'TE

�'.clube 15 de Outubro"
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo p'resenLe, convoco os srs. a!i:;oc4J,dos que se én-
. contrem em dia com a Tesouraria Çlo Clube, para compar
rocel'em t:ljl. �e I?ocial a nlll. Alvaro tie Carvalho, no pr6-
ximo dia. \-"lA(!e e seis (26) último domingo do corrente, àS
9 horás, para- em assembléia geral ordinárhl, elege em os

Membros do Conselho' Deliberativo do Clube, para o Pr6-
ximo bien.i.o de eonforrnid.adc éom o que 6stabele e os ár

tidos 55 ielra a. e 5G e seu pàí·ágr,afo. dos Estatutos 80-
cÜi.Ül.

Ou:trosBim, lii Stx;retaría elo Clu]Je receberá e registra ..

.r::1 as' chapas ·.que forem rll�resentadas, sómante até sett'.!1-
lá c chias ('12) 116,"<18 antes do qia da eleição (26), uma vez

que as mesmas �e ::1presentem devidamente legalizadas.
:F'lorianópolis, 13 de setembro de 1965

ABALBER'l'O GRUNDJ."ER [;lA, CQSTA - Presidel:'.ts,·
_..... T -. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FALTAM apenas doís
dias. para, a tra rícíena! res
ta das Garotis Rad�r de
Santa Catarina de 1&65,
que será realizada no Clu
be Doze de Agôstó. . Tr�zé
�ndi�taS estão insr:rlt1t8

, para diSpUtarem OS tlt1.!tÕJ
,de M1ss Simpat�a� Doçura,
p.etson.al1dade e Rada.- de
Sant\l; Catarina.. �'a or:asião
será apresentada Miss q::r
jetiva d.e S.C. 65, que ir&. ,à
São Paulo,' para

-

�esf1la�
na

.

lbirapuera.

.

:

AMANHA nesta' Cap:.tal,
será. inaugura'a à :\Oll:N
elA DQ'BANCO COM�it
CIAL'l:>p PARANA, àa côn

celtl,lada organízação bar.,,:
câri'á do Estado dO 'Paraná.
Â referida. Agência' está, .ai
tuada" na :Rua DeodQro n.

5'; ,no' artigo escrltôflo. da
• fir�a ca:r!os IRo G P c k-e
S/A. Devera.o estar preser.
te's bS dois Diretor'es, Pr.'!s!.
af'... tos� dr. Edmundo tê
tl\3.nskY e o Dr.·Raul V'al1a
de ·Azeve:'Ó. O Sr.' Jorga MS:
rinha. é ,o Gerent.e· que
amanhã iniciari :ttlv.da1�f!
ria. "Ilhacap". () Dr. Jo!'é
�aptista, ütn 1cs Diretores
do

.

âanco Comel,'cial: do
paranã, organizou a m:>�
-dçf1"ia Agência nesta élda.,.
de que seh1rã o' éoméréio.
ri 'indúStrIa' fi' a'sliociedacfu
floriá:Í1opolitana. dos con

-.vfdadot &erá SerV1QO um
. ·Gcietuit'êl,. CÓ-in 'seffi�:')� tio

,

....- Me;nolo, do l;t��3
�úéà. "-,'

" ,

.. "�.,

. A ,SOCIEDAI;>E' cl� . v1$i:';
ntia �'dâde de Imbítuba,. 110

M:balijo. comemorQ1l o ,'II

�llive�s6.iio de fun "à�,ã.o
«19' Jn.1bituba. Âtlé,ttc�J Club,
tradicSQtlal . �ntir1a�é 5Q:

et�l! e. 'esPOrti'vá.,. �, �á.
$1á�{' :fcram." a'Pres·.,.tl�da'3
aS ,deb�ta�f;e$ �e ,l�65.,

.

A
l)o.,fta Glie'a' Ribeiro: 'dê

Oá$t�:sdjpr:afa' qe -lVM
dáquela.' �ocleq�dê, t�� ".� 'á
eoroaçA.o dâ nov� rit�I�,a:..
i:lé � Vera Lflcia D�màt'la.
A feSta eom .o éO"''ju�t� RS.

'\.ena, esteve multo a'l"lma:-
da- 'Prologa-ndo-se' aM aitíts
hOf"a8 "a n'ladrulla.na de
domthio, npstà Oanftal, es

t�v.e presente presente o

casal Walter Amalfey.

, ,. VERA Lúcia bemarlá,
foi lMtcarlo. Gll.rota Radar
de Imbittiba, Da ff'st� ,que
acorrtfceu fiO ,sábano no

C. A. imblt,nba. . Próximo

�ãba�o cles�iJat',\ .na ,�
teia aZUl do Clube 1>oZe.

, () BANCO CQmercial ,do
Para-ná S. A:, �Qnvida.Tldó :l

Colúnista para aS<1lstir a

cf,l'imónia de Inaugut'a(;ã.O
de sua Agência nesti ca
pital. à rua Deodoro n. 5,
às onze horas, amanhã,
dia- dezessete.

-1""''--
.

.. (, t:,.,
.

-; Quatro famDSDS, l�Qr-diDJuDjSl�'S da� ,EUA vjsitJf.ãa��'8'-,8[aJU\ 1 " " , ,.' .. " .•.
' ,.,' _ "

.
_ I' ri .. '·.L''''-riíf..n '. .

I,· •.-\,L�'i,.rl· 11.l.;..�1.1�)..�;., �:_..) \....01..,. ...
>

-, t;.=: '!'�\'�''"''.J.,�J ......·6· u, � !J ......Jv .J, o.V:,J.'-,::).,1\"',,,,.""'" � , ..�
ii. 0 '-iA :t:--.\Ill�(litan.o (;'i_e ..... uf_à� .. f" A.:;.s;,l;.tos Cti�tu +d...;i.âO· de �.:;:�
l:arJ�()iogla, que d':>'lt1I'�.O taj)' ,u� ��tjl�G�FO 'Q7 IJniver.sldade,' �L�;'l9.��
],{ G,::�'pú' do 5\:.gundQ C,)ll �;;;UU.o.

.

.

' e D�. John B .. ,Joh:r;.SI1t1" �'ro
gresso Slj.l-Amenca"o ..1l'

.

0,: (;at.diolpglstltS ncr.e- t�t de M�di()�n.a ,:�;:.y-,�é:::
.

"no "�, '1' ;. ,'\.(ü".', llca.·i"';·'''.;'S·âo os S'O'oUÚ1- t,Qr ,·d. IJ Laboratado, C.iI.',dc,.',,,,.1\';:.:ir. �.it.t.!·-="b .. �t I> . ..,.,"� e, "I.. "'" �
.
y

.
. .

l o S�;üo tJ�'lgl.·es')? o\rgcn� tes: Pr. Ii:UOt :--'PrtL3.Y
-

.. ro- vascular, da ' UIÜ.ve::S!j.�
tu.c ua Car<401og'.a. �â. At �I:��o{ d.e �c,.i.. a: t,l,ü· ;_�, .o.4�-•• ar., , �J4 .,:W.·.:<.;d;"::
gentína, no próximo. mês ;ler$.�a:de d&.· çal�.f\..ri;a:a, e A .ia�a cia' 'dita:' �1lS ciÍl!(1!
de outubro,' visitarão em 'Presidente' dQ Co�ég.o l'jor.:. oíog.s.as ncrt , amE,ric;a'nos'
seguida O Urugll'ai e oBra ·.;e lu.llé.rícau.i dé

-

oar :.<iOiO:" ao Lra.:.il e o local. do cür�
sü onde mínístrarão eU!;�06 g,.a; Dr. 'Dmght . IIaril::ep. ::'0 ue pús-g; �,.l.'" ,-:'(Jj _J ..;�r

lnte'Q,slvoaf. :q� Pó�:�,iua- ..PrOfessor ge' Oirnti�' da· per êles m1nistl'adq, ser�
ção. Este. programa é eçn- Facul&ade -(,ie Slé4i�lna da'. oportunamente' a,;üuuc,a-

[unternente
.

patrocínado pe 'ttIuversidade àe:,.� narv�rd dos,
lo

.

Colégio . Norte-Amerlca� agÍitQh; .J!)r, <fUoorto Bl�

_,.1
Lazaro Bartolomc.,

. TROCARAM de idade' @11
tem as &'enhoras Capitão
de 'Corveta João Jerk IIlH-

, .da) e Caflit�o Tenente
Leonardo S.pinéUi .(rvaól ....
se)', ?\Ta Vila Nayal dos
Of1c·.,'s. rõce':>eram' pata
um jári'târ em comemora

ção: a data. Radar na �
c!edade; as �umprimenta
pelo evento.

ao.
de

_',
"

TV·PIRATINI

VEJA HOJE: Quinta-Feira,. 16,9$.

15,00 - Disc·P�drão Mu�ical
15,30 - l'4usice.1 5

16,10 - Traveling .in the. Parks
16,45 - TV dê BrinquedO'

.

a.05 - TV CiM 5 '. .

17,20 - O Assunto. é Mulher
17 50 - Caminho da Vida.

18:00 - Cinelânclia E!$trêla
18,30 - Repàrter Espprtivo' '

18,40 - A Côr da Tua ,Pele

19,15 - Correspondente Renner ,

19,35 - A Outra
'

20,i0 ..2.. O ShOw é GE

21,00 - O Direito de I;iaseer
21,35 - 'Bonánza

22;40 ...,.. Grande Jornal Ipirafig.l!\
23,10 � Taft-InterPo� Chamando '

"

",'

C.l!..NTRO
(.;jNE SAO JOSE
� Fane.' 36:l6

às 3ê. 8 hs,
Henry Fonda
Oregory Peck
Carrol Eak2r e�

A CONQUISTA DO vI.:5TE
ClnemaS:;ope - Tecn�c:oj:.r
Censura: até lO a.'1�.s

,(;jNb KI'l'Z
--5 e 8 bs.

Humphrey Bogart
'-EM -

O Tll:SOUR.O :;)E SrERRA
MADR�

Censura até 18 al:Q.3.
, C1NE ROXlC

à!l 4 e 8 h.s.

/. Troy D01:ahue
Cpnnie Stevens em

WE�END EM PALI:.\1
SPRINGS

• Tecnicolor
Cem,ura: até 5 anos

'HAJ:d{OS.
CINE G�OaIA

•_

I

Fone, 625.2
(ESTREJTO)

às5e8hs.
Ernest Borgrine

Yc.:nne Sa;-)son
- em .-

O REI pOS r.ADRõE�·
Censura até 5 a,nos.

CtNK tMeEtÜO
-- Fone. 62,)5
'(ESTREITO)

às 8 hsó
. l>avi� N"ven j'

Albert0 ,eordl
" _. ei,Íl ....

�O �O'R .oo�
INIMIGOS

.

.Pa!'�Vision-'l'eenoco'l}r.
,qe,rusura a�é 5 anos.

CINE RAJA
(�;; () )OSE)

Alberto Sor�i
LE'a 1I,fass!llli,
VIDA OIFICIL

censura até 14 aues.

\
",

''_� ..

�.
1

•
,
•
• VEJA AMANHA:

.

TV de Brinquelo ......a� �vo e/�

• nhos

, * *. BOSSAUDADE em sua prinwira apresentaÇão,' ,satis-

• fez plenamente aquilo que se e,sperava, UIÍl'- bo� p�r",
ml!\. Aliás . a TV·Piratini -sabe apfesent&i; "bo� progm..

• mas". �o�saUdad,e. que � apr�en_tad.0 p()r �l�� Cardo:-

• 50, contou' com a -particip&!çã.o de .Qlversçrf �a�tor€?s e �a�·
toras da "velha·.guai'da", tais' éomo; :C1tG' Monteiro,. "o�• Dias; Orlando Silva, DalVa dé Olivei. é ôAti'os,.,

.

.

..

_ ..U RESUMO. d,o capi�u�o de ..o b�to .Qé ,Na.sOe.-" de

.' .. ��a·fej.r�:,�" .. _ �,' .. ". ',... .

"
" ,

' ;, .: '.,'

'�""" !UlUA H�.·�-��-::Q'�··�!�·• MAMÃE DOLÓRES _' "E!l �. roubei; eu salVei Q

• seu filho. Eu juro pela'Virgetn Sa.nt�l_ �,'
.

Enquante issO:.. - OO�, RAFA.J;, � �samos• convencer a Maria Helena à caSar com. Alf�' Martins,
•. Conceição.» '., .

"

'

':
c

;.

• "--. Eu sei, 'meu velho - "WO'!l a p�l.�dor�" OON·
II' CEIÇAO. ': . .',' ", '.�, .

�
,

• Depois, .. - MMit,IA HELENA, - '.uE, Jorge lA,iz. sa-

• bê que Albertipho.é.meu filho?" ,

'.'

•
.

FIM Do
.

CAPITULQ.. - E. ainqa hi �ente flue· $e "c:l&-
III' bulha" em, lágrim�s, Só ,venclo.

• VOCE SABIA QUE...
'.

,
.

• "A o teleator Amilton Fe�� (v�be�)", e�tá
)

III' . cobraÍjdo em média Cr$' 5po.ooq;' Pe:tl\)LPi"eSE!fit8çgeS �
1

" '. soa� �m clubes ê �J;ho",ª"1, " ..... ><-;�".,:,' ,:r: '"
.

".

•
.,

. .. Il-parelhageIrl: franCe�' ��:_ sen�P.' :�qlÍi� � �ta.

.t. 'Çntão Soviétic� mi ��à., � ;tijn �. '�'�á_.\8#\� :'WV ew .CO:-
I!' rêS em'MosÇ0tJ?' .'.

•
" .1;
•
•
•
•
,
•
•
- '

-
�
-
•
•
•
•

PAsSAR�A.,_, vit�n_;a .; �
OU. participando· da eqw!>6 fII.·

..

de fuÍ1ci.onar'oe d., Bân-;.o ..

Alú..ieolá Mercarttil - Rf�i�' .

_.
bi ;cartão do casal erro' .if:
13arret« oferecendo SUl!.' te; .

.

. JII

sidência à- Alameda "At:!olfô
.

...: ti·
'

Kóildel''' _' 27 auto.. 3nll .,...;' DI

Este�e na "nhacap'1: o Dr. ,fI' .

/ .:

Dil�r, Fteitas, .:- ,�urrr1a , __ ,

� "Bennúda", dontinto w>'" .
;
tlChibe PaLueiras promoverá) "

O CLUBE das Sóropti- f fi 5 ta infant.il, (''óm '. .!':
".

.-'
mistas, hoje à nOIte na re- "shaw do. "�e dnaCIt,e.s", .. 'c " fi
.sI(lêncla da Sen�ora I{yra- ..:- Em matérIa de jOi!'�t> �

'lburacQ'Í o Dr. Mar'd KJj.J.:'. ' ..•na·I:.acerda, promovera um . , .

. ,..ô', ,III'
elegante' jantar em benefí" inakWIsIcyi. �tá Invicto.·Eth .

'Jj

"
Cio, de. campanHa: pró-flp;- derrotas - SorrIa, sq�ria .' ',' >

'. , /'
,
,,' . j,

D :!>-em.'I1I('P.. e_",bo'" ten 5P.r�,�()·. ,: ·1IIt: ,"geladOS Mt,uinensM. I)"a. .
. JI,

, Kyl'ana, perfeita anfi.tril, se.fa triste;
.

inàis vale a-' : l1li
-

'

• �eceberá logo mais: com tr:!ste'l'a dt> um s<',rriso,·'. elO; ,
'. _: I

,", 't '.,í. que � triste:ra. rio não sa-, _.' �U1tl vatapn.. Es arsmos -

"
ber sorrir. AMM,

..

" .-, r:,
_

•

\' •.
'

•

: ; i • '.. !... J
.
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1;...;_:�;\ .: .;�",;:, :�" SÍMBOLO

'�-__e.:e��'e. ..�_!!.e'ea�''"@.@.��e.e.e.�.�,·�

ELEGANTE� chá foi rea

Hza 'o-fiá tard'e de ontem,- \ ,

:na residência da PatronES
se - Sra. Izadora Pleisan
FiÍho. Na Ocasião foi" feitA)
�ni ·sorteio p�ra II Com's-

, sãó' Julg�dcta, do desüÍe
das Garotas' Radar. Parti
êiparão as Senh(!ras: Ge
ny ",t'a!lous, Neyde Cos.ta,
ivone �'Av11a e ·T�.reztnna

donza�a Daux.

\

,PARTICIPANDO da. S€I-'>.. -

.

maT'a Nestlé; os: méi:1icos
qe Criciuma - Dr. .

Da"id
B6a.Tiowskv e o Dr. Ll!i�
Eduardo Santos. .

.

O SR, e ·l:Ira. Dr. Alvaro
de, Çarvalho. (Lou,rde;3) te:"

cePc1oraráo' médiC·ls pe
diatras que IistãQ partici
pandO. da séman'a Nestlê.

..

'i .'Ii
, . r'

'.
" "áClBO" de reee1)et' ''de'

LagêS. ,a luscr'cáo da Oa

róts:'Ràclar (Lolr�)
"

Zélia

MaUverr-e .. Qual'orze 13andj·
datas

.

�tão h's('rl�as E'
.

o

.

"

�J • •

�:,_",_._,••__"�"""",,,,____;"",,:",.....�:" ...��J. ..,.._.

�"" ,. PERDEU-SE'
.'

___.'.' t .'," ',';,
"

,:, .,
r U��- NGta P'run;ss:5r:a .rjá rEsga:a::a cO:1foni1:e ???:�7

, .

•
-

•

'

. 't

' " '

_. J ta no. verso no 'vi).íor, de Cr$' .500.000, emitida: por Tq�q�", i

DE PEl{FÊ'IC'Ãô' 'tÉCNICA '-' ", ,,' I •

Hanra,Helo:u' e'm J-aVÔ�"dé 'Ba�h:r Iskandar Helou, sõ".:?
'

I' ',;.' �., .'� '. I, : :
'

� ".'1 .'

llcitamos' � pessô��'�U:ê 1l.',encol1trar favo. e!��regar -:lo'"
..,. -' � -.

•

..... , ;" j" , • -. .. \: I ..',..,
..c. •

: ., '. , •

Bal' Alvorada que será bem gratificaua.

.. '"
_,

-

__'

-';_

f'

,,"
", ,lo

.. '
.... ' :l.- ... �'.

;, : .1'.,

__ . P li

P,I1m conhecimento aos .ínsecessados,
.

torno pü .líco
'lue a Asscebl�ão de Crédito e 1!,,;sisté.ncia R.:ral de S�nt'l
Catarina .:_ ACARESC. - fará rea:!.Za.r às neve horas do
día: 16 (dezesseis) de outubro de 1.,965, no EscIit5rio Cen-
'Tel da ACARESC. à Rodovia :"eJberto T"eal, 'Ag"Gno:nic,'1,

"

..in i"lüriauój,Jo:is, a ccnccrreneía �ubLcil ...ara a vend.,
. ',e dois veiculas' com as seguíntes carac.er.stloas:

I � Jeep DKW Wemag .- Motor J-00o.34O _._ ano db
fubricaçáQ Ul6l, tração em duas rpdas. .

II .,,_ Jeep DKW Wemag - ano de fabricação' 1.961,
Motor J..Q05.281.

Í"eco.rd ,fm ca"dttia ·as
títuló .� 'Miss· Radar
�O.

o
. :aR:- e SRA. Dr. S!liros

Dfmatoll fSebastl) Otltf'Jll •

iec'e'gci6"'aral;'Il 'Co"lvid'tidCS "

�,râ' $ 1iuitar.· F1é�te·à.i'
'ram ({ aniver&ártp de se,ll·fuho DeIrt�thenes.

�
,

.

')
, .

.

"

,- �

AS (fAROTAS da S C.
65, serão oonvirfá.�a:; pâra
uma. réuniãp soc'al dan

çante domingo J1Q clube
Palneti'its às 21 MraS.

FUI ivformado da oue o

·Dr.. Raul CaMeiro F11h\;. o

melhor módico ':!Dl ""'dia-'
. ttiá .de Cu,"ttlha, enco'1t;ra
se; na "Ilhar.ap", pt:irtJ,c1-
pàndó da Semana Nestlé.

. "

" ( -_\

- --�

" 'f,

PROPOSTA E PAGAM;E!'ITO
1 -' Poderão apresentar propostas todas e qua�qaer

. pessoas fisicas ou juridicas.
, 2 -+ As propostas deverão ser colocadas em envelope
fechado, contendo na sua parte externa os dízeres: . "CON·
CORRENCIA PUD�ICA N.o 2". Este enveloj.e dererá ser

colocado dentro de outra sobrecarta e endereçado' ao Es
critório Central da ACARESC, em Florianój;Jólis, Caixa
,Postal, 502.

3 � As propostas deverão ser feitas em quatro vhs.
em papel tamaFi..ho carta, contendO eIfi letra legível: Nome
do prüpcnelite, res�dência,' cs.ractérístic�s do 'Veicu',O f;

prêço global ofere'cido.
4 - Os prêços para aquisição dos vei u�,os' deverão

ser propostos sep,aradamente, Isto é, um para c:?da veicu
lo e devem ser escritos em algarismos e por extenso, e

_sempre em quatro vias.
5 - O p!3.gamento deverá ser integral e a vista.
6 - Se as propostas, na sua totalidade contiverem

prêços inferiores a da,. avaliação efetuada rye',Jl Co_nilsão,
esta proporá o cancelamento da Concorrêdcià.

7 - O julgamento se prccessará' através de uma co·

missão, especialmente designada pelo Senhor Secre�árl.o,
Executivo. .I

8 - Qualquer concorrente poderá �istir ao julga·
menta das propostas..

9 - Após o julgamento das p.ropéstas, será enviada
carta ao -rencedor, cientificando-o do resultado da C,'n.
corrêncl,<:l, dando ao mesmo, o prazo de trinta dias para
depOSitar a quantia oferecida e retirar o ma'e 'ial res_:ec
tivo, sob pena de, decorrido êsse prazJ, Ser cham:!do .o

proponente colocado e_m 2.0 lugar .

10 - Em caso de desistência 'de um doS conc.orrentes,
(,)

.

vefculo será entregue ao' séguin�e cLassüica.do. A Com�s
sã.o Julgadora fixará o pfêço na base 1fereclda. pe'lo pri..
meiro classificado ou no 'prêço cferec:do pelo seguinte
classificado.

'

11 - Os interessados poderão examinar os referidos
veiculas no Escritório Central da ACARESC, à Rodovia
Leo'Qerto Le<:ll, �m Florianópolis, no horário das 7 às 13
horas, diàriamente.

12 - As, propostas serão recebidas até iis 13 horas do
dià 15 (quinze) de outubro do corrente. ano.

. 13 � A abertura das propostas se.rá, efetuada às 9 ho..
" raso do dia 16 de outubrà do corrente ,ano.

Flori<.!n6?0Iis, i3 de Se�embro de' 1.96&.

GL.AUCO OLINGER :'"' ,Secret\:r1o Executiv.o da"
. '.�E$p ""'� <. � _',

.�

_;" ',:,4., :. K ; ,�
... 19:!Y.tts·

.;

- ....� .._� ;_,...- --:--;_._--

I

I
t

"
".

Minisf6r:o da Aeronáutic.a·
QU!�TA IOi�;:A AEREA
Q'_ARiEL GENE;d:.L

A V I S O

. ,I .

CONCOR.Rll:.NCLA '

..
.PúBL:cA :s 'C6/65 • �'I,�';

. o' Quartel'G�l:eral oca. :1.:1.: Zo_:.a. Aét'� Cliâm�,� '9.t·e�.. ," ,

,.ão doS',inte1:z�-sai:c's 1=a:a o'· EdHal dê éo .. cc..rànc:a. Pú�
bl1ca, pubLca o no n:ü:o Ofic:al dês:e Es�a :0, n. ':399
de 10 de �eLmbro �e 1935, págL a �:. 7 _.)àra (li.: c-;.;çã\. ,�
dcs 'se:vil;',s de pai':mel taçãc l·.a, );:s:.a ce l'olalni!_!to e '�'i';"�o pát:o d� estac:o: àmÉl to do A.:71'o;ortb' de ]ta:�aí, E_;-
tado de Santa ('atarl1' a. "

•

Ca::c:,.s, em 13 de setembro de 1965 .

.

,

LEONARDO TE!XE RA COLLARES
CEL. AV. - AGEN:TE DIRETOR

f ,'.'
I,

.'; ,

16·�·65

)
,

----,-_. -_
.. �_ ..._._--� .•._- --

VENDE SEI
...,Uma casa com t,::rreno m(d:ndo 10 '\)01

-88 á 'rua Bocaiuva, 129 e um �erreno no Lo�) ,>'�' .:
ieam-�nto S�cd:eck. Tra:ar ImobPiaria r' s· <" -.(

sacada' L�da. á Rua Tcncn:.2 S��vc,ira, 2B -'

2
� 1 5 { "<r.: �·1. r.n(12r S3Jé1 .•. one ..:.�:" .-

�------------------------------------

] 7 B 6;-)

J)IA 20 À'S 20,30 HORAS
NO TEATRO ALVARO DE �VALHO

S -t ,R G i O 'A ti G'U S I O
Os ingressos poderão ser encont�'ados na, Eletro:é_oi·

éa e Instaladora Cascaes.
NÃO DEIXE DE ASSISTIR

.oesenhos� Piojet,os e Pkntas
Desenhos TéClii�S,' Projetos. Piaíltas e Instalações de

Mãquinas e Motores' de :Embarcações 'et'p Ger�;
J.»rojetos e Plantas d� ]i\mbareações;.� e Instam

çÕes Tndustriais.
. ,t, "

"

Rua Salitos Saraiva N.o 535' - Estreito.

Erige'rméirc Éiich Ooettmann - Reg, N o 1326, Cad.

'.Ó-D.'
.

.

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis, 16-D 'G�i

atacam a iDevita�ailla�e �8, �n�rezõ e �a injusti�B'
da".

\
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GENY BORGES

,

"01'1'IrlO -rr-usícal com um estilo. eomple
: c�trOvertid!). Um colunista r�feriu-se
;rn,OI "UJ 1 MImico de Ferro Velho".
!···.,_>.a reamcnte fundamento, é só um

"·>·'l:i� 1,U[''L'sto conseg iíría criar g,�s-'
"�rQ �. estilo extrovertido de Spike Jo-

"·í,·-·erc ti·ji.camen';e crigínal, a pes-
e· '-�e D 'mn8cto da assombrosa varie

,� � 2:::"'OS estranhos,
r ) r.i_:1d� é que cada grito e cad;i\ gesto
c' ":��,nente com as cordas pal'$ produzi-
:i' rnelódico.

.' :JS desponta um estranho sentido

. - " i":,':'lgem, mímica e ímítação, seu espa
) .co DO gênero), chega a superar ,a mais

�<"o'-:SDi�arr'ent,e ID,'iluco, seU$, nlÍflleros'
• e :eirHs obms-primas.,
(\) ['opular, SErgio Augusto já produziu

·'"I,?-,'1tes, rlas conseruando sempre o

::
. (1_:3 :ndi:::cutivelmente e;)nqui�tai'á as

3.
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''lT'--:=�''CIA PúBLICA N. 05/ô5
"'�l 6'a :5a. Zon Aér;:a chama a atel'l
� �ara o Edjtal de ConcorrêncIa Pú
} :::.lC'io Cfic'al ,deste Estado, n. 789?

18'15. pá:{ina n. 7 para execução dc�
, .. ',,1. ,,,to óa terrapla�agem para. cons

r 'o �0' so do A<ropcrto de Lages, Estado

r r

'., ."s�r:mr�o de 1965
-

r.� TWX'ijYP.A COLLAR�S
.'" J. AGE�TE DIRETOR

18·-9-65

r- ,� :'110 m2 no Bairro Ipiranga, pr6ximo
" 'nc'e:r:ey Júnior, por Cr$ 600.000 a vis-

•

�": �:' Vaz CalI3do, 250.
-_._-'----.., - -----.-

,'", �e1"ona'utiraLL 'c J l �
,

'O� 'A li'R"At:"J�HE t·

'f , � O
-'-'- � P 'JBL"CA N. 04/35

.

"s. �3. ":0 "a '\ér a' Ch'l!lll1 a aten
�

'i) c
.

�(li [;1 de Concorrênci:l Pú
.

,,.'e Q';c·.r:: dêste. Estàclo, 7896
'; r"\z'''a '1. 8 ,ara r.xecução dOI!
te C1. pavimEr�açãl) em con

'1" la"c1, do mWo de !lstamona,m!ll1tQ
,.

• ,rlóp c!is Estado de Sá.nta, Catai'i-
,

•

-
I

,r'� i;'e�embro de 1965
,<;;:,' "�� T:;;'xr�'RA COLLARES

AGElJ'T;E DIRETOR

�'6-9-65
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IUH í\Q DENTTSTA
IM" T 1<; T'RANSpT"ANTE DF DFNTES

1)entis.

EXC'"

f
I r-;' fJ;,ia pf'lo sistema de alta rotação

C'ra t.a IlH'nt(l Indolor)
" f,,�;,g {i'IXA E MOVEL
';\'1' 'NTE COM HORA MARCA0"
Wlf'ta cúniunto de salas 203

.'
. la �e\'(mímo Coelho. 325

---_._

._--�_.-="":":_._.--,_ .. "".. "",=======

p�h�!)r rr.

•

4 l' " - , t
fT' �8 ·m. ,�, '''''r'le;;'8 à rua .]�aquim Margarida. 26.

no """1"n

.C". GamJf.o, fone 2514' - rIas 12 a 18 hs
�,-'.- ...

---:-.,.-

précH" irr"
Ale��e - �- '" �

fon ..... _, 0""""1 :�

entr,,"'stv)

A familia LO

T::"D'UARDO PIO DA LUZ

r;, "'Il-"'l '8, rll<t Francisco To'lentlPo: 34,
n�':"1 C:'\l'r.? de 250 m2. TrJ3.tar· em Pôrto
,'7'. [,,,"'."'dor Sah;ado Filho n,o 220
(�. �rr:: 'Cl" - telefonar - teleg�afa.r t)11

"�'1," a todos 'que Jl confortaram no do
loroso tTrr>�e 1'.,. 0"9 pns>,ou, enviando teleg"amas, car
tões í", C�'-" " ""� -rl" '-'s ('�ri,.,., ,\,.,lA8 <lP, sepultament�, em
esper'''l r'" r "."0 r"\.""",'J D"vicl Baldessar.

E;-te;';'� ('. T 'r;o ag,.adeclmento, 'outrossim, ao dr.
E1"D0fi'o .... /'" � .. 1 ")01a dedicação com, que' atendeu, ao
seu se'Jdoso chefe.

"Estamo,� .tomanao medi , ais e cultraís que as ata

das não, 'só p�ríl; 'aliyi�'l' a "'ram, geração após' geração
pobreza; se' níto 'ôarB evitá; à' miséria e ao desespero".
la e extirpar �uai:l 1"�3€:S. Acrrscentou 'o Vice .. Pre-,
Estamos' fazeri do o rmlsí- sídente .que -"também esta
VEI para livrar qma

.

qain- . mcs procurando dai' aos

ta parte das' '-::'alllílías po-. perseguidos,' aos oprimidos
bres norte-ámertcanas dos e aos negros, que constítu
.grilhões econômicos, socí- em a décima parte de nos

sos ci :'adáils, plena igual-
dade de direitos. Com a lei
dos Direitos Civis de 1964
e a' Lei do Direito de Voto
çle 1965. críamos a estrutu
ra legal para; conceder a i
gualdade de oportunidades
orerecída ao negro. há '175

a,�10S, mas jamais alcança-

-------

RO�DA
talidade estudantes univer
sítáríos. Conve 'sando cem

COlegas que me stram um

maior interesse por .:ine
ma notei que Pó idéia foi
bsm recebida. 'Cstou para
marcar uma reuníão com
êstes e apresen .ar para es

taido as mane; "as que a

cho que pcderê o eoncrerí
zar a fundação 10 dne clu
be e ver qual rr slas êles a�
cham que será a ;"'lais a

certada e que t��rá 'mais
bp"'f:'fíc:os para o '11f:Smo .

rS';J.�ro que o 'lessoal não
c�ê para tr"s e pCl:'SUvnÓS
com S8,crmcio, é y- rrlade.
fim 'ar e levàr wanl;'c o ci
r>e clube 'que <"�rá (J pri
meiro pa.s'':O p"ra a';abar
com o �ro"í':J.c'? ·-iiSll:l.0 de,
rassa canital, t<:; ') m�1rcf.1(:ra
p�1.a jncom1}r?'O� são e 'JO
gp/ta a sua sort -

'10 c,ampo
da cultura que ,- ão SJ é ci
n"ma mas é a �ultnra -g!"'
ralo

Jorge Roberto Bllchlel'

O sr, Humphrey 'elogiou .

a F_'ed.eração de Sociedades
Fil�ntrópicas Jtidaic� e tô
das as organízações fUalr
trópícas privadas, além das

40. govêrno, pelo modo por
. que vêm lutando contra os

miilês socíaís e económí
cos do país.
"A mensagem que tenho

para vós é: Segui traba
lhando amanhã pelos vos

sos semelhantes COD'.O ten
des fei-to até ho�e, com a

mesma decisão e perseve
rança" - concluiu o sr..

Humphrey..

Emprêsa Editora "O ESTADO" Ltda.
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.
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to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nãoul, C. J
,Tabes Garcia, Nelson Brascher, Jaime MeÍldes,
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Forle 3450 I

o Vi C?e- phrey declarou que os 1's- tam em que a pobreza, 9,

.; .t rI. Hmu .tados Unidos nao ac:redi-, dl#crimp:iaçã9 e:: a
.

íníusti
Çai se'Jatn lnév'itâveis

. Em discurso t)romtneindo
numa reunião de membros
(a Fefuração de SO.�;e:la
des Filantrópicas Judaicas
fe Boston, disse o �!': Hüm

phrEilY:,

elrE
As Pa.risier ses _ CrrUcas

que. a títuló de :td:arre:t
mento, o empr�[;'ado hou
ver recebido. O .'tdt9.nta.'
ttlento, na cor.fÓtmidaie
cem o artigó 2õ:, ,�eJ:á de'
metade do Salirio- ',J ie(!�bl..
ão'''pel0 diipre'gar:if'no' mê�
anterior, pago de Uffi't só
vez pelo emprega10r, entre
os meses· de 'feve'�"ei'(Q e no

vembro de cada ano.

O empregador' não esta
rá obi'igado a pa gar ,) ad�"
antamento, no m�smo mês
a todôs os.se't!s'é'np:re�dos
e ,será mesmo ps.�o DO en

sejo das fér'as -'G '''nprega
do. sempre QlJe Bste ore,.. ,

qu�rcr no mês c.e janeIro
do COl're�'I)ondímf,:l ·ano.

Estabelece, airC:a. a nfwa

lei que as contr�buiç6es de

vicas aos 11'st.itu�!)S de A

posentadoria, e .Pensões
que incidem sôbr" <t g:àti
ficação,. ficam S'ljeJtas ao

limite estabeleciC'o na le
g:slação de Previdência Soo
cial.
No curm dos .

:'Jrimeircs
trinta dias de' vi1êllcia da
lei. l1san"o da faculdade
estabelecida, pOderá. o e:n

pregado pleitear {l arlian
tamento para o m�s pm

que dEverá entr!,l.r :Jn g'zo
de férias.'

Programaçáo do lira Tenis Clube'
, .

MES DE SETEMBRO

DIA 25/9 - ELEGANTE SOIRÊE DA PRIMAVERA
- corri PERY RIBEIRO. sensaclOlláJ �a.ntor da BOSSA
CARIOCA

'- -----'------------:.._�-�.�

•

Casas - Jardim AHântico - Gom '2 dormitórios � Ampla sala ...:_ Copa 'e Cozinha,
- Banheiro - Toda de M'ideira..Trabalhàda. - Preço de Ocasião Cada'Cr$ 5.500.000

Rua Santos �araiva 46' Resldênciá de firio. acabamento desocupada - 3 dormitórios
2 salas e dem'ais depeÍldênci'is com garagem. Cr$ 10.QOO.OOO ou em, condiç.ães a com-

binar.
'

,

Prédio para fins de locação -' Vende-se um prédio de 2' pavimentos com 4 aparta
tamentos a Avenida $ta. Cat;1rirta - Esquina da Rua São Pedro.Otimo negócio pa
ra você fazer seu inveStimerito. co�(üções de pag!l-Plentos a combinar. Cr$ 25.000.0qo
área total - 280 m2 ..

Trajano' i2.

.

Rua José Maria da Luz n.o 18 - NO B�ir,1'!l d(j �c;lsé Men- .

des ._ 2 casas ótimas. Uma casa de alv�ar1a e' outro ,

de madeira. Frente para o asfalto e Iunq,OS p..;tra .0' mar.
'ferreno com 340 m2. - PreÇo: Cr$ 12.{o)OO.OOO· em' condi-
ções a .combinar. , .. •

,No Jardim A$ntico''''- .A. ppucos mdços _��. �faijo. - .

venclemos bela residência com Jardim, tiv:in_g - 3 quar
tos - CoIWinha B.anhei�o '_ Garagem .� ql,liIltal com inl1·

n;leras arvores fnttüeras.
PreÇo: 15.000.000.

...

, Rua do lano, 111.- ;Bllrreiros - Resid�ncia �ml: terreno
,de 12x27 mts, com 4 quartos - 2 salas :- (lapa _;:_ coZilnha
banheiro - porão cimentado com tanque _ 'liÍ,gU.ll enC�I�

nada e de poço - Preço de Qcasião: 4:�OOO.OpO
!tua Alves de Brito 73 - Excelente r�sidêncja' de fino a

cabamento entrega imediata - 4 dormitórios ..,-' 4 �hls

e dem'iis dependp.ncias terreno maravilhoso de 22x30
m�s. - Preço: Cr$ 35.0llU.UOO.
Rua Conselheiro Mafra 132 - Maravilboso ponto Càmer-
dal - casa grande por Cr$ 13.000.000 .e.m condições pro
postas pelo fone 34.50.

Rua Prefeito. Dib Cherem - no Bairro de Capoeiras _
Casa de .fJJvenaria com frente toda de' pedra. Terreno
medindo 24.20x40 em forma triangular, Casa medind.o

13,50 Com:' 4 Quartos - 2 salas - coziIiha, banheiro

compl�to .,.- Depósito e garagem. Por apenas Cr$ .....

8.000.000.
Vende'Fe fina residência - 2 I»avimentos a Rua Alrniran
Carneiro no Bairro da Agronômica com 3 quartos -' 2
salas - Cozinha - Bar e Adega - BaIiheiro Social -

Quarto de Eni�regada. Area de 150 mZ - Preço Cr$..
22.000.000.
RESID1!:NCIAS
Frente a Palhocinha em Coqueiros, bem próximo de

açougue, armazem em frente; Casa com 2 quartos - 2
salas - e cozinh'i por apenas Cr$. 2.250.000. Aceitamos
propostas para pagamento em condições.

, ----�--------------�----------------------------�__r

BARREmoS - �u�. do laDO 0.0 111 .....; Casa de mad�i
ra num lilte de 12x27 mts. .;_ Preço de ocasião e a co

binar. Cr$. 2.500.000.
.

Rua 'São Vicepte de Paula n.O 31 -- ,Casa de A1venar�
em terreno de llx33 mts - prego Cr$. 3,000.000a com·

,
, binar. r ,:;' .. <� ,_,' , ..

. {

Rua São .Judas Tadeu - Baltro José Mendes - Terre

no de'10x27 cad,a. Temos ainda 3 lotes para venda, total
ou parcial. os 3 por apenas 900.000 em condições a com·

binar.
Loteamento DO Jardim Atlântico - Terrenos E;lm ótim

localização área de 708,2Om2 - entrada Cr$ 600.000 Sal�

do 'a combim.r. ,

No centro - Rua Almirante Lamego, 252 vastissi?t0 lote

com 43 mts, de frente e área de 1.140 m2 equivalentes
3 lotes:
Bairro Bom Abrigo - 2 ótimos, lotes bem junto á praia
- na rua Teófilo de Almeida - vende-se os dois, ou sb

mente um preço a combinar.
Rua Professora Antonieta de Barros - Lotes de 207 m2.

�'Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Terrenos - em Barreiros - 2 lotes de Terrenos, Me

dindo Cada' 10x34 mts. Cercados com. sarrafos área to·

tal' 680 m2 - por apenas Cr$ 1.200.000.
'Loteamento Santos Dumont.,.....; Lindos' terrenos'na Res

sacada - Lotes de 360m2 a partir de 300.000.
, �tes entre .coqueiros e Estreito perto da Sub-Estação
Elétrica � varios lotes a partir de 500.000 com financia·
mento em até 40 meses.

Bairro Bom Abrigo - Dois l!J,Ilgníficos lotes na rua An

tenor Morais, l2x25. Pode ser vendidos em separação.
Preço Cr$ 1.000.000 c� e a combinar.

Lagõa da Conceição - Rivieira - Magníficos lotes de

14x26 por apenas Cr$ 500.000 ou e� condições a estudllr.
Rua São CriStóvão - Coqueiros - Terreno de 20xl0,50
mts. Bem junto à Rádio, da Várig preço de ocasião Cr$
1.000.000.

,

�t;M�NTiATÉ
tfti};u .

, '

;

de

As 'Par!sienses é::l tipo
do ':ilme, qu: poderta t-r si
do sério e no entanto, foi
levado na base da{ gozação ..
O filme queria mostrar

quatro pet'scnalidades da
mulher de Paris em nua-
tro estórias.

"

O que seria para anali
sar com profun "Idade foi
rraltzado na -Iínha da C:J
m '·c·a' com, final de r'orlan
ce de amor, ou de filme a
m "ricano.
Em .vista 'disso �lâa vejo

razão. para delongar-me
em comentários se;n im
portãncia mesmo (Jor que
a técnica não foi das me-',

lhe res.
- Cine Clube é uma, de

nossas �tas. \

Em ·oonversa com o' cole
ga Ema.nuel Quando d1- sua

estada em FpoPs falei da
mi"ha vonta �e de orga�li
za,: um cine clube (lue con

gr€gasse em sua ql;;Se 10-

l\![otiv') ri" ' lc:�'!'ça, vende-se apartamento por preço.
d!, oC�lSiã(), rr T r com Adbem'ir B. Toler.tino à RlUL. Je-
'ronimo C'('f' 1- B - Sala, 12.

(Colaboração do sr. Hé
lio dos Santos - �x.-deiega
,do do Trabalho).

1 - FUNDO DE PTüENI
ZAÇAO TRABJU,ffIS'Í'A.

INCIDE�i'C1A - :3% ��ô
bre o total bruto das fô
lhas de pagamento 1I1en
sais dos €mpreg3dos, 'ex

cluidas as ira�ões iderí')
res ao valor nominal d3 ')-

birigação (originariamer; te
Cr$ 10.000), em ca 'a méS,
LIl\HTES E ISENÇÕE'3:
·que serão desprezadas ..
O limite dos deseont.os é
r' presentado pelo tc.tal

das respõr:sabilida::les CIOS
con':ribuintes pela de3pi.!di
da dos empregad':s não es

táveLs, tendo em lista, a

in-"eni?,ação qUE seda de
vido no caso de desped!ca.
A partir dêsse mstante ees

.

sa a obrigação _de L �c()lhr�r.
Pis retiradas e prJventos
dos dirstcres estão isentos
de incidência e COilf,ribui

ção.
OE�AÇÕES ACESSO

RIAS DA P,1\.f'PRESA JUN
TO AO Dl • 3TO DE REN
lJA:
Deverão 'ser .1.presenta

tlas anualmente, junta
mente, com a declaração
de rmc'imentos, num de
mO::1strativo em formuJá!'io
próprio, indicando: total
das quotas devidas duran
te, o exercício social 'total
das indenizações pagas, no

me,mo período, po(' conta
do Fundo; recolhimentns I

efEtuados; montante das
I aplicações em obrigações,
que tenha sido re::'uzido no

l,ucro bruto; uma via do

jÔgo de guias r'efet'ent;�s
aos recolhimEntos .efettp,
dos no ano base da decla

ração; uma cópia de for
mulã::io re�erente àR entre
gas no ano base, de obl'lr-a

çõe!" adqu;ridss ou Bolsa,
acompanhada das 110(;as de
venda de corretol' 'e fun
dos públicos', que tiver efe

�ua('o as compras para o

contribuinte, quando fOr o

caso.

II - 130. SALARIO.

Ertrcu 1>m vlg0r em d'l
ta d: 13-8 65 a Lei '10.•..

4.749, de 12 de <tgôsto de

1965, e que dispõe e�,bre o

pagamento da gratificação
130. salário .prevista' r.a Lei
no. 4090,· de 13' ue j 'Jlho oe
1962. A nova ;Lei r1ett�l'mina
em seu artigo 10" que o

pa�ameDto da gratificação
salarial até odiá 'W de de
dezembro de cada ano,

_ fC:Ó.riip'esà�:- a;.' éimpo�tâ.ncia, .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I"
REDATOR: PEPRQ PAULO MrtCB;ADO - COLABORA DORES: MAURY B.0!iGES - GILB:ERTO NAHAS

PAIVA - :p111CIO BORTOLLUZ:lI - ABELARDO ABRAU.!\M -� �RCELUS

ilveira· [intensifica os

mentos t.a sele(ão
Escreveu:

Abraham
Abelardo espaço livre para or'elitar

e observar. as falhas das

guarnições e poder c-:::-rigí
las. Ain:!a 'sábado t,i'J�� .t o

portunidade de ver sair elo
galpão do Riachuflo três

Qarcos comandados pe1J Si!
vei.!a e foram lá Para o. Sa .

co dos Limões. Lá 'S�lveira

Venho obs.:rvamlo c',l:da
dosamente lOS treinos que.
a seleção de remo de 39.11

ta ,Catarina vem fazef'(l,) ..

piàríamente, pela r).1anhã
e à tarde, tenho vist,o pas";
sar diversas guarnições':1- treinou·mais de 'una ,hora
ompanhadas pela

•

lancha' e depois largou da Uha ate
á Federação..Manoel Sil- a ilha· do carvão nuta pu
veira parece gostar dE' t�'3i . 'xado pega. Silveira man

nar mais lá pelo �ad()' do dou sair em· primeiro o

Saco dos Liniões, natur'1I- skiff .de' Edson, de acôrdo
mente 'para' poder fazer com o handicap saiu (; dois'
um treinamento mais ;.on- �em patrão formado por
o e mais cuidadoso, ;liJis e

negável que lá exisc':! mUls
Passig', e Ivan e em segui
da o quatro :çom patrão, a-

Padre,Brau'n
Em partida disputada; de

ingo , no Campo 'lo '. Co

régio Cat':trinense, e quê foi
a primei17a de uma séne pê
4'melhor de trp.!';" a ser dis
tada em l'usca de valia

80 troféu, d'efrontaram·se
s 1i'Ç"üpes do Grêmio Es

ortivo Padre Braun e W,U
�8 FC.,' saindo ve'1celÍ.ol.',
de maneira "'Categórica e 'l)
ontestável,' o a.E. Padre

Braun pelo iiiÍatad,) esco

re de 6 tentos a um.

.

vencia o 'Padre' Brann, pur
2 tentos a um, t:;nno Jl;ar
ca para o Padre· Braun:

cada 'para o Padre Braun: .

Na segunda etapa, 'com

iaclusão de Ernaní, no '-:0 ..

mando' do ataque, ganh'Ju
maior agressividade ,1 li

nha de frente d') Pa:Jre

Braur), dilatanclo aS31m o

escore até ,a .alta contagem
de 6 tentos contra 'um,
marcando 'no segundo tem

po para o Padr� Braun:

.Rudi, 1 'e Ernani, 3.
o p.E. Pildre ,f'.J;\�, que
omfnou .. ampHi.meilce o Na arbItragem, 7�r�i1io, .

eu adversádo, em todos o popular Fifa, �tV" E;xce

os momentos da lut.J., a:i- lente desempenho,
ou e venceu CGm: Luiz No próximo domingo, de

arlos; Ba}llQ. BQlãa (Qe�Jtl,,:;�;.��rão enco�tr�,r-se, nova-

0), Jara'guá é 'Manoel: Vii 'inenteí Willis e Pac1re

ar e Adilson; Car1i.1.o, Fa, Braun, Em disputa da se-

.(Ernani), RogérlO e gunda parti"a da série

que disputam.
na primein. etapa

Benedito de Oliveira o nôvo diretor
do departanlenfo de árbitros

A convite do sr. :?resícten
e da Federacã6 C3.i;�tl':U�n
e de' Futebói, a..3sumiu· a
.

eção do Depal'ta:n.lc1.1o
.

Arbi:tros,.. da '!9.pital elo

Estado, o sr. Benedtto de

Oliveira, elemento vincula

(ia ào quadro de, �.rbitros
ca .enticade 'da .�,i.). Bo

caiuva.

treina-

entre um conj11'.1t0 j:lCl<.i e

(I de Joinville, na"ur8.1::n<;,1-
te para tirar uma, mf'lbr.r

e havemos
Guanab�;'l'a

próximo,
I

elE' D!.'llhar La

em Novemhi'O'

"-1:1 1·

:Jf"'.
"

maíores potencias tutebclís
tícas do Estaê.o. Ganh0u
com méritos Indtscuríveís,
o 'título da segunda ZC'i.1a,

O clube eríeíumense joga:"
rá a primeira partida no

reduto antagônico, daurío

combate ao \1:arcllio Dias.

x x x

Finalmente, o Comerei-

._--

1!:stá marcada para o pro
xímo dia 26, a realização

. da primeira rodada segun
da fase do campeonato
es .adual de ruteboí TOCIOS
os clubes estarão assim, iní
ciando outra maratona, pa
ra alcançar nova classlfica
ção que poderá Ievá-Ios a

conquista do -título de 1965.
- x x x-

dr. Adolfo Konder a repre

sentação do Hercílío Luz

que vem de campa-rba um

tanto apagada conssgumdo
cem díríeu. dades superar
em seus doníníos 11:) UL1-
mo domingo ao elanco do
Próspera q: e lhe valeu a

classificação,
- x x x-

O Marcíl.o C.ias que cres

ce u assusta doramente no

início do returno até o seu

f'mal na etapa recém fm
da 'co";segu'u com mérrtos
Indíseutíve.s a almejada
classíf caç:;:"), acumulando
portanto cCCldiç,Õf>s dI) vol

tar.a ser uma das grandes
forças do: futebol l!:ttriga
verde, após um curto perío
do de má fase'. ·0 clnbe íta

jaíense vai receber a visi
ta d» Metrf\ool.

árío que fri o segundo co

locado da zona 'dois, vaí

jogar em casa, ::rfre'·';':c."'_

do nesta p�im6ir3. V::.bl (to

ccrtaene, 2:J conjun-o do
. ,'2.::ius, nu,n gra : . e cl 'si

o para a iorc:da C.i 111'

'·.,::se asssIr e 1;,JlH' lr
1'0:5 desfi!' r ío ro e: �

.. ,,0

F2r:certo Tulst +omr.s de

destaque C·) ruteocl da �er

ra de Anít a,

Reuniãoi'amanhã, do T.J.D.
-

Na noite da· prõximr. sex

ta-feira, voltará a se rren

nir o Tribuna,l de JustIça
Desportiva da entirlade ete
cedeana para tr'lmr ele as

suntos ligaclcs ,'1 ;n.d>�clpli-

na no futebol �atarllleni;8.
A pauta dos .trabalhos de

verá ser conheeids. ama
. n.hã, quando o secretário,
sr. Enio' pessoa, dará a· co

nhecer à impr�nsa..

De aeõr �o com GS jogos
distribuídas nesta primeira
rodada, o Aval ���ar� :0-
gando fora de se'l reduto

contra: a: podercsa equipe
do Olimpíco, atualmente a.
travessando um pcrícdo de

altos e bales, necess tando
lutar muito para chegar
no terceiro pôsto, cuia va

ga garantíu á' sua perma
nência no certame do Es-

tado. /'

'JI' X X

° r'gueireYlse por. �5Ua

vez, vaJ ter um comprorníà
só, pelo menos ,aparenté.
mais 'cômodo oue seu cc-ir
mão da capital do Esta.'ó
pOis estrt!ará' no certv,me'
recepcionando no eslád:o'

Por, sua vez ,o ;Met!."()pol
.depojs, de, '1f'rder o tit'.]O
·..:oe tetra-oamneae, lJW!!an
do-se, ao Avaí. corno ú:1ic.os
.clubes. porta"'or.es

.

d·�3te ga
uirdão. reassu'miu ar sua. an
tiga. posição de uma das

Por o E .asíleíro.

o prtsídente da FASe.

Dr. Ary Pereira e oüvc ira

viajou dom.r.go para a

Ouanabara. O mandat árlo

fasqueano foi tratar de in

teresse ,do nosso rema; poís
como ·todos sabem, o �rJsi
leíro de ·R·emo será e11 no

vembro e '" CED, deve ms

truír' .as suas filia1us .. a es

se. respeító. ,Aey Pereira e

Olivei'ra"" vai também < t'.n

versar cnm o Dr, Jcào Ha.
veUillge 'a úspeito d') Sul
Americano que tam;Jém se

rá realizado no :ara!>,l fJm

Dezembro, e qual:J S1s';e

ma que vai ser a iotado
com rEspeito as guarn:çoes

que nos representa':j''J.

x x x-

Domingo o C.N. Riar.bue
lo fêz entrega das meda

lhas aos remadores ve!lce

dores da REgata "3emana
c'o Exército'. Falar!lm r,a

oportunidade o Celso
Ramcs Filho con.gratul,)u
se com os remad0res cam

peões. e mais uma vez co

locou a' disposição da ....

FASC. o seu g_ll.lpão, '.1'::ttp
rial e toda a sua ;:q'1ip-e,-de
remadores. Agradeceu em

seguida o presidente da ...

FASC. Dr, Ary Peceira e O

'liv:ira ,qiie .d'SIre'· cJâ' .sr,a

grande satisfa'}�o ,)m p:il.r

ticipar daqueies m�mf>ntos
de imenso 'jubilo da famí

lia riad .leUna e também

pela maneira simpática e

atrT'c;osa "m ::j_ue o pl'êsi�
dente do Riachuelo pl'esi'i
g'a a farmação da self'ção
de remo 'do nossa Estado

ara

- :li: X x -

gora com nova fOft:,a;ão base quanto ao r�ndimen-

procurando .'3ilvêira ver to do conjunto jJ.'.nviiense.
qual o q1.!e mais rende. O O .oito será felt:> na b:lSE'

quatro estava formado com do quatro com pa"rib e

Alfredo, Base, Vie:il'J, f: Er- ma:s quatro remadÍJrp.s que assim. Se há meio d3 levar

nesta. Gostei da df::;;�lC:a de entrardio son dobra. 'l"ode- Décio Boduiluzzi mos uma r2presenta�ao de

todos eies, mas o OUe' mais rão ser Teo:ioro. Ped;;ão, e. dois elementos, e qu:. tais

me surpreendeu �oi () s;cff outros convoeado3, ,)� tu':' . Dei tõda a razão ao Pre-, pessOas tenham mé.�tt(;.s pa
de Edinho que deSél1V,)ivia do isso chega-se a conclu.: sidente da (-omIssão Ml:ll:i

.

ra nos representar, qu.:! si-
bom rendimento. ') c;' is sã., que Manoel. SUveirá cipal' qe Esportes, Ciuand,j gamo No relacionado cvm :)

sem patrão també:l1 fema- tern procurado fazer um externou ,seu pensamento õasquete, os mér:tos são
va bem. E' UIn corojunta trabalho ba3eliGo ll'I.

.

8'1a de que' Florianó!Jolis COffi- �uítos. Em cinc� <tnos cun

pràticamenté novo. pois ext>friênc�a 2 na sua capa- 'pareceria aos VI JOGOS s�cutiv(,s, consegUimos q'fs
Passig e Ivan pelicas, vê- cidade que, todos. nós reco- ABER'l'OS DE SA�,TA CA- campeonátos e um vice. E'

zes remara'11 Juntos, mas nhecemos. Ele tem procu- TARINA com sua delega- bastante. Acontece },lQJ:ém,
são dois ótimos l'.::ma:'ores "ado atencer a todos' os a- ção completa, ou então que a turma do basqu(;'t.e
e acredito que roa mão de tletas na medida d') pGssí� não se faria representar boI não esmoreceu; ri qUe é

Silveira êles iriÇl formar Vêl, indo buscá-los para em outubro. 'próximo, em de seu feitio, .e �ol1tinua

Uln g�rande conjurw';. Ta'm ,treirar, levando-os a,i::; c- Brusgue, . Após au,diencia os trein9s com mais vemta

bém o quatro c·:im patrão xam�s médicoS,' orientando cOlldo Sr. Prefeito' Munfci- de. Esperam que oc;;ur,t o
,

est com nova formaçio, e
.

os multo bem d�ntrt) da á- paL quando se cientifir!ou- que sempre se da aqm a 'A

'.
, segundo Silveira. ame:), 1>0-

.

gua, enfim., té'm,. ,la:no�s,.. de ,CIPe nãó há v.srb:t suH- lütima ho,ra. tudo ;�e r�Ol

... '.d�J.ij}�' m��;:I.r.��� .....;o.t,raclQ _!P>1I--q;_=al��.estláo__��rpa.;Q��,gm,},4@&e.i •.)-" ve,� 'pe�""ttle-i$�e a-
.

forrtle o seu r:md.1ll\er.to imbuído dos me1hpres pro- se concretize, suspendeu os no fugirá à regra, 'l:lerem
dentro d'água. Pela ma- püsitcs para fazer uma treiIíamentos (jo seler:ior..a- estar preparad(),S pai'a a ')

nhã Silveira trei.na'· o dois grande seleç?o. de remo, do c;Ie bola' ao cêsto, c dis- casião. Receberão de mi

com patrão forma,io
. por qUe 11'03 repr:s'2r,tará cun- tribui comunicado à !m- nha parte, tôda a cobl.'rt'l\

Michel e Teixeira que foi O dignamsr.-te Nc.vr::ntbro pró prensa sôbre o assunto. Os ra e apôio passIveI, Há t:::,m
vencedor da ú.ltima regat:;.. ximo na Lagoa R'Jdrig'o ce reclamos con�ntes c'a- bém as ga:otas qUe est,ão

"Semana
.

do Exército" Freitas em clisputà. dO' Cam qUcl,es qUE se dedicav!lm treinando ·volei. Pretell

Também são doiS otimos rr- peonato Bras!le::!.'r, de Rc- com todo 2.rdor' aos treina- dem seguir mes'11O ;ltrê be

ma "ores e que !::>-pldados mo, Manoel Sllvétra pode mE'ntos, fizeram me rever ;a . por conta pr6prJa, e�;p�

por Silveira poderão bri- contar cem- a cônk? es- minlla opil'ião sôbr'> a ma- rando some 'te "cCe�Br per
l� no Brasilei.ro' O dC'<J - crita da �a.::'it!l,l. pr.rque a- tér:a. Dou totál ap5io bOS m'ssão da ('ME, par� vesti
bi?'será o de ,Joi.l1v:ile que qui" estp.remol! Vigilantes' e nesses basquetebolistas, S.e rem cfic:almente J u:1:fer

a:pr�senta maiores pc.ssibi- lev�,'1do\ uos inÚin21·(JS Shl- há possibmdade de levar- me da Cap'tal. O :;êr:.i.s de

.lidades de vencs:::- na Gua- pàtizallte", clf) "OSSO remo mos um mípjmo de r'�pre- me:a, tambÉm pe:,sa da

Rabara. O caso:io quatro todas as !Je'·ipécias do trei se:1tantes, Que:;e leVE: a- mEsma ma, eira, a.S51r�1 ro

sem patrão é mais difícil nam.ópto d,l n.1ssa seleção, queles que of:re':3.m m�i- mo o bolão. E o que fazer?

e merece um n··k,Ol!· cuid8,- (we tenho cert.eza.· embora ores condições rJc vit"lrias. E' virar, mi';:;er, '1112 um !ei
do por parte d'" direção algurs ns}) ') queiram. Sil- E nisto, não há �lÍ1v::7a de to se enccr+ra:'8" dr J08.0

técnica da FASe. Eu sin- ve'ra' sab':)rá_ H,ir airosa- que o basquete ganha dos Nunes, mostre· que
.

está
ceramente não ::wredito no mente d8. mlssào que .he demais esportes, l:�le 110r- fi), lar'!o de '1o�sa np'l.zi.l
quatro sem' pãtriÍ.Q dê Join foi cenfiaÕ'\'''l.f'lr,qUe a ma!, malmente nos re13reS8n- dá. Mc<stY'e que deseJ.1. Vêr

ville, e .creio 'meS11l::l qta� oria dos :'H�clc:es ca�ari-: tam em olimpíadas d€ssa F�or;a.""ópors ·em 'J.m pri
Silveira tem elementos a- nef'Sf's' es""i� c-i8r�tes. das natu.rE'za, Se fizermos 'l,m meiro plano no cenàrio ....0

qui em melhoi'zq eÚ!ldiçõ,;;s ·suas re�pal'sabiliclades' e �a;Jainço 'dó 11.OS2a "tuac:�w amadori.s:e>c· em Sant.:l cn

técn�9as. ,fisicasJ3�,r,'�., ��Ztt .cOtrfi;tr>��;e.r:�o ,a�:l�,�·�Hm- veremos que no ,lrincl1_::al tl'lr'na Mostre enfim. que
um conJnnto 'les�3' �t:plf M<��te',-,'&os;�aa�;<d,�gel<)iv�Que €<'Dorte "iSp'ltado nos ... está ao lado da jUl')nl,u"!"·
barco. Segundo i.nforma- Silveira ,(:Ol.ltlnue a :}aba- .TASe, Florianópolis enc:l.- não os des:stimula-ndo (�U

ções que colhi j'lnto a di lhn. porG.u� temos certeza beça a 1:sta dos litol':osns. rante a fase crítica' pela
reção téclllca � p,nsarnen- e acreditamJ�, ne: s'm 'oru- Agora, eu pergunto: h8. jus qual estames pa.,;:�nd(). Se
to fazer Ulna ,Elir:liputória balho hon'�3to t: �r:t,crÍt'sc . tiça ne ato de suspender b Sr, PrefeFo YJP.o rIy'f 2(.-

\
"_'

BASQUETEBOL NA' PARADA

os treinamC1:tos e in�pe�l�r
Que c<"'1rarrç9.m a Bl'ili'

que. aquêlss que �l1""t;''l

r8m realme:1te f'star cap:1.
citados r'le de�e�,] r o pu

TP" (1' t<')( r''l''r)\}�I:;? Não.
t<' (1 "::Fn'co dêles, e S"'1S �a

cr!fícics? uTrlo por �gua a

baixo. Não. Não de7e ser

laborar. que 32 pro�Lli"3 ou

t-'as -fr ,T,�'S. rr�?-"sfjra a rfS

po"sab:lirJa"'e �1" r,Q"o,a, 1e

presentaçã10 às fed.3!·� çôes
espf cializadas, e -lue cad8,

uma consiga ::lor seus C3.

nais, os me;os necessar'os

para manter .-tlto o nome

:de nossa· cidade.

Gesto ti: ,I'iO de ser men

cionado p a tícou o v _ t, �'a

uo remadr r ríach .ielír ,') II3.
m.lton oorceíro. r�o Jhe ser

i. cregue s, me'::J,Ju y1:1
;c.."1c;.ui::ta :1.0 p:'L·:;o .ie '1');3
, m patrâ 1, fêz ::r.L 5:;;j r de
-c- .regar � mesma ao � .mn

or T�o oro Va 11,
.

'3;;; .. 11-

:.0 que a :112.'alh:t jJ 11' di
; erto e [u: ti-a ca·,)�l. a Te

odoro, peque êle era óti
�u:ar .da :;l�arn�ção, t fIe

ape:cas fei la,-ça:lo n:l'na

f:'mergência , po:s 'l't�')ioro

havia adc 2cido dias a:ltes
da regata. Todos os pi'CS>Jn
tes ficaralTl bast:3.'l·ue {';l1(l

cicf.'ados LOm o o'esto
.

do
veterano mas ,'.·Sr.'.1i:Jr:� lfí-,
ciente re:l1ador .ciac:.ll:.:li

no.

- x x x-

Li, domi�go último. em

"'Tépiccs ((> Dia", (lJ :neu

prrzado an!igo Ma:.uy. J.:?,ill

gi�S, uma r:otícia em q:;..e di
zia estar 1\1anoel Sllvcin
fazen:'n m:,tério' '.las guar

nições que está trei'.1and'c

para o Brasileiro. Di.,; ;'ordo
int.eiramente deste p"-n�a
menta do :t.l�U 'amilS'o Mau

ry, ° que· está realme'lte

faltar..do é. um mE" 'lr e(,n

tacto e m�.is permar'e' te
do Maury �om a d;':"i)'}o
tr\c'1ica da FASe. Aí, p';':IS-
rá ver e f2ntir q112

nor�l S'lve�ra 1,ão esc()' 'ue

"a"a da cr')"ica �-Ct':til c"a

capital. E' $(1' "I)"'c<mc" ']0
flue fle inhrmatD. J.l1):�O "a-

1" e'1tô cem () vão d..S co' :'q.g

r .:10 remo,

Rio - Setembr0 - (Cor
tEs:a da Cruzeiro do Sul)
- FGi o Vaseo da Gama

campe�o da I Taç'l Guana

bara. E o foi com mérll 'Js

pai., lo: a eqUlr�.'. C'f:l:: 1)t:n1

tre'inada, ,'1" oS técnica,
maIS bem em conjunto,
que teve a �r:,'.'� .::. um 110

nlem cnn:.· �IP.;;, ..d; D L('('�ji·

'ca fo:rmidáv2J. '1.3':i)iina
dor, amigo d\.,<: cr:·qu. s, co

mo s�be se" 2,Z8 More�ra.

A camp;;!:.'-:'1. do Va.��o,
se não foi pri:l1otQsa, foi

boa, e os números mdica.::n
a rer,.lidade qn"-lldo somou

ma�s pontos ganr.os, teve
um artllhell'o CÓlio,. plan-
tou-se ::-:a 'tfc;',,;va com

.• t ....

uma ,c.xce.:

quatro za�·�'.[ ." "

tau quase s

e seu ataquf.�·

���ti�Jesmo
�:1-'

r

,<.1 - a"

O Vasco, mwioll e mu

dou radicalmente, des:':e

que ZZ assumiu a direção
técnica.
Imprimiu o tér.!.1i�o éis-

cipliria à equipe. deu-lhe
confiança, e COm os mes

mOs jogadores de campa
nhas neg�as do passadQ,
mormente do. ano q'le ��
sou, o Vasco subiu d·� ljIro·

. O Depart.amento de Fu- mandaré e Paula Ramos, dução e apresent.ou ao pú
tebol da Federaçã� Cata�i- será apres�:utado 'to públi- blico e 8, sua num�:l,sa

nense de Flltepol vêm de co uma demonstl'açij.o de torcida uma equipe, qr-,p" a.

}l'larcar a '�róXil)lo C'omi!l- ginástka, com evoTuç:jes continuar assim, sera au

go, ca.so ô tejnpo, permita, pitoreséas, através do. I1e- versâr!a perig('�(l. para a

para a r.e:atização dO Tor- partamento de Edl.1cação conquista do títlllo má-ximo

rleio de Juvenis.' p.i.�)�f:a f]jr5";'da pela prl)f�s da .�idMe que log� come-

Antes da realIzação da sora F-'''h S08_"c,. çará.
série'de partidas em que f.S TarL';:;: ;U., um desfile da Teve alguns insucessos E

tarão em ação os COUittn- Bar-cla da Polícia ·Mil!.tar teve vitór:as suadas, onde
tos' do Avaí, FigueirE:)nse, do Estado, está programa- jogOU\ mal, vencendo algu-
8ão Paulo; Atlético, Postal do para domingo, no está- mas partidas, mais pe?':>
TelegrficQ/ Guárani, Ta-'i d�o. dr.c:Adqlfô,j{pnéiei.

.

'·d�acertp ,do adversá':io,
. ,'

.. \- ';>,." . .:. ,..-' -"l_,' ':--"':- .

.

�

A nó'va. fàxa de arbifrõgem
Nª, últiIila r€união com

os presidentes 1e "clubes de
senvolvida na $ede da Fe

.

rleração
.

catarinense de Fu

tebfl.l; foi, majou:'a, 3. taxa

CCe a-rbitl'age::n.
Assim é que cada árbitro

perceberá por i.lartida, a

taxa de 30 mil c.rllzeircs,
enquanto s"us auxili.a.res

gar:harão 50% ou sejam
15.000 cruzeiros. Para es

ta nova etapa do e.'Itadllal
0-8 juízes serão neutros,

"'fniHun:"" de juvenis no
próxrmo.dom=ngo·

de

aue se apresentava era pe
aços, mas teve categ\�ria
'm eutras oporw.niáa:es,
vencendo aCversár'os p.ri
gosos e va.entes cheios de

craqL:es, ta: qual o BoLafo

go F.R,
venceu na finul ao Bota

fogo, com categcl'ia, calma
-< ê reEidade, embora tive;s
s:·m �ido s:ms gols, con(1uís
ta "cs de maneir8: exqu:sita
iJ,"ormais mesmo, �.'ara 4ue
-cm arqueiro da categoria
de Manga tivesse-os el' go
lidos.
Mas isto é o fntr:br>l, � o

Vasco, no decorr2r de to-

do o prélio, era o unico

('�ué merec:a ver,cer. e O·

fêz com méritos, Verdadei

TO campeão.
Não apr:sentcu o alvine-

g�o carioca a melhDr equi
-m va1.�ires in dividuais
11:0 aouele mesmi) rit
..,

c �l:t .. ".s jO·l"'2.:.'as, Foi
frágil, éom nervos à fj,,::, da

pe�<; e mu:tos ds seus atle

tas perderam a çal::eça nos

momentos difíceis Faulisti

nha e Roherto fotam de

uma covariia a tôda -)ro

va, e pera';1te aquele nume

rOso público, aque1as va;aS
que levaram foraro Justís-
'sirnas e i'1sofismá...-efs. A

tleta· prof:!"stonal 1\'e sai

de' campo ',,-pulso por :IJgo
violento, cesl�al TI?... me:
rece consolo de dil'ig�lltes
e nem. de séus torcedors. i

désculpa .

da cabeça. quen�f
é passada.
Pal'abens ao Va�cc da.

.,
l' -)

Gama pejo
ln. e creio. aUê SI. Gl'a�a

ba ra terá um' gra.nde re

presentante
'

para a Taça
Brasil .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,. A.·

,nre--o"IUI···· .):; r
o ma�stério 0cínf1aua Sé

�estando por'�: _10.
tia eS""'1agildora, , ti:r.a�an ';,Ó

'1.", ,- ':. e ta
in .Jn: r

r..ada que nã.: errterg a,

�) ':'CJl.c·j nJ.� que-, os 3r n
eles méritos da cbra e':u
cacínnal do gcvêrno do sr.

�:jV s::; :�:nn-::::;s.

A propósito, o professor
Françisco Br'asinha Dlas

. endereçou-nos a seguinte
mensagem telegráfica: "'Pe

ço tornar público meu prc
testo pretenso manre ,t.'l

Iído DiJl10 da. Mé7nhã pro
fessora J�úJia Luchesi dos
Santos. Professorado cata-

rinense, estou certo, es'á

solidário, Governador Cel

so Ramos e votará em mas

S3 deputado Ivo Silveir,ll
fim evitar volte adm'ns

tracão udenísta triste re

cordaoão. Cordíalrnente, p-o
fG:;s�"" F::'ancisc� Br 8:.:1.117.
Dias".

.
MAIS 'IE:!.EGRAMAS ..

AindJ.· te'ec;rdou,nos e

professora Oatarína da lo,

calidade de Tigipi6 ('l\1lu
cas), Manifesta� sua desa

pro7ação. à exploráção ude,
nista.

M S� de Educ&.
'9Aif ...•.� sr. �ro

.'

.L.60kS, ci��m-se, no 1"'".
"110' "e�'�'::l"e" 'núrr ,'�-�

.

__

o

ess�'r,;s 'd-{) : '�unic��i�' r'e .

Major Gercino. Eis a rela-

ão:
.

M!l:.:-ia de: LGu1"�'es 'jor

rêía, Dulene :da Silva. Névi
nha' Maria Dadam Silveira,
Maria Lú-::I.'l A'ba:l'lZ, J ;:i

te �odrigues, JI.laria tl�ol'n,
da Gem:ano. Lourdes Ma
na Malâ�, Anacleta Car
mens,

, rnRETO�A .
,. ·AN�'\

CLAMAÇAO

A diretora. elo grupo es

colar . "P1"�sidente Roo "e

velt", de Coqueiros, lançou
a seguin', proclamação:
Beatriz

.

Domíngues da:

Sllv�, 'Diretora
.

do Grupo
Escolar "Presidente E�o"e

velt". de Coqueiros, tendo

tomado conhecimento f'e

maníresto da pr""e".:'ô f'

. LúcIa Luchesi dos 8an'os
em uma das emíssôras

desta cidade, atacando o

f!bvêrno do Exmo. S�. Cel
so Ramos, vem de PiÍ,h'ir,rJ.
manifestar I) seu protes
to. uma vez que reconhece
na figUra

.

do. Governador,
grande benfeitor, que '!"'Ini
to tem feito pelos pro�e3'

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

Com o fim de realill.a.r

t-reS��'6n;e aO IRASC Vai a Argantina
Um cU"'so ),,1.1. OE l\ �Orga .

ni��-ção dos Es�a -::bs Ame
r:c,a. cs). v�a;ará nf) prõxi.
nío d:a 17 do CO:l'em," pa
·.a a Arge .t� a o sr. d·r.
.!"'S 1'2 .. ) :_Ga . .)a�.1, ..l�s-·
tr� :-r, s .. :e ,t= ;1(.. J:-�5'l' �u

.(., e n�_c:ma A�rár,;-\ de
S.:>. ta ,Ca:arlr,l./
O r:,er.':o curSQ S,J efe

tti.ará. m Tucurnan, v:san
do a t's:u:::cs .;ôbre 'l poli-

t�ca . agrária pa ra os paí
ses sul-americ.ànos.
O dr. José F21i!)e BC'a

baid vem, desd.e ,a ':!l'ia�.ic
�o IRASC, p:e-stando rele

vantes s.rviçcs ao ncs.o

J::i,.:sLa�o, itd'E �11. ·· .... ,'Y'Jo'�·r'

o:' 0:- e:ro r.a �pi:cação de
uma rEformo:. !iÕ._,·<4

Eras,}, ten� si.10 Rlltori
_a'::o .pelo Govêrn"l e.;;taiuai
a fresPe' tar·o ,�ta:b cur

so 'a OEA..
-_.---,--_...-.-,._�.< "

VafOfrão �errff.cfdos de·
o In�titut8 E-as'}Eéa

dos Unldos de FIorhn1'''{},
lis info'MY'a Que "S �os'":ui
e,l. "e<$ de certif:�'1d-s de'
Pnf'i:)lA"lcip em Inp:l�<; da
Unive'T"sidf>de de 'VIi�hi�' n

que r.esejem a valida::ão.

dos mesmos pela Emb�h:a
dft do Br"sil e pel"l Dep-r
tnmento de Estado, de"err

ent;rftr 'ffll e\"iltap.t'" r.''''''

um' Cen';-o cUltu-al B 'asn,

�'ltadQS Unidos, o m'lis ce

do possível.

on
&Oras
do.

pl'imários

Conselho

II

I
. ,

d" Reil;'proposta
para reabertura do Restaurante
'U n i ver 5 i t á r i o h

o Conselho Uni�ersitárlo reunido' e�ra"r'nã i m�·
te; aproveu na tarde de ontml, por unanimidade, propos
ta do Magnífico·Reitor que objetiva solu=ionar o problema
do P.estaurante Universitãrip mantído pelo Diretório Est�
:lual dos Estudantes. '

:\ proposta do Reitor Ferreira Lima, tem em viJlh a

reabertura do restaurante 8manbi, desde une êle 'i-ue sob
a adniinistraçã'o da. Universidade; até que o seu funciona-
1U�nto sela normaJiz?do.

Ao preposta, 'fjue foi aprovada inclusive com o voto �
;o�pr6seJlta�ão estudantn no ConseUlo, prevê a'n1a, a .,1·

"izacão da le=.t<>,rla n,.rn I.\diaritllr nara rl'portu.'\o res<tar·
. .mente, quando o Ministério da Edu�ão e Cultura 'libe
,'ar as .dabçõf!s destinadas ao Re'lfaul'jJ.n�e TJni··e""itiro.
" quantia necessária ao pagamento, do deficit daquel& en

tidade, existente a 31 de agoSto último.

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

rdnetpoHs e Canornhas- Prenunciem'
Vif.ór:'a E:-petacula:r

NO município Je :Irlne6-
'olis, onde os za .,didatos
�a coligação PSD PTB
I:'RP participaram de mo

rumental comício, al�rn da
quas: to:alidade da. popu
lação local, estiveram pre
,entes ta:nb�m ca'_'áva'�,as
vindas de Pôrto Un:ão e

'1:a.tos Co.ta, aplaudinrlo
,tus ',àst:camerte os de ..

·ta cs -rvó S'lve::rl\ e
,

''l
- c'sce Dall'Igra.

.:tic�a� prc�rdmtes da
nela região: dão co::ta. de

!'Iue a co-"centraçáo públi
ca realizada em Ca�; c." has
que contou com '\ presen.;a
dos candidatos da Aliança
Soc'al Tra]Jall!.'s>a 'J Pcpu
lar e outras' fôr-as popu-'
lares e dós depu�adós Dou
tel de A'1drade, Antônio
Alme'da, Dib Cl'!�rem e Pau
lo Rocha Faria .

e dos SIso
E 'mond Sa:hea, 7aoy O(.·n

zagª e Jaje Ma�alhã-s,
co"'s'ltu'u-se num,l. das
ma'ores festas .!ivÍ':as iá
verificadas no munlcíplo.

-------_.,--.....---.......----

Compos�ção de Mesas
Rece;·ptóras de Vo�os

o dr. Ary ?�relrà. Gl1- prtximn d'a 3, ;:,e�n como
'eira, Ju'z ::leitor,n da os seus compo""entes.
'?a. Z01'!2, fêz a 1e'!f10'._ "sq50 A re-}lt"âo sa'n DUhltcada "

'!:'S loca's onde' t\fI"'el""'a- ra ed"ç1io ,00 último ciia
rão as M'cas Receptoras 10, do "Diário Oficial, "�·o
de Votos, das ele:ções do Es�ado.

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

De prctessõras da 19" re

"'.ã') escolar. recebemos:
"Senhor Diretor

Pedímos divulgar nosso

"iesccntentamento pr-nun
-::t.1.rnento professara Lllc'a .

santcs profefído através
microfone. Rádio Diário da
Manhã.
Diante monumental obra

do Govêrno Celso Ramcs
no setor educacional, esta
m '1S solidários com o can

dida.to Ivo Silveira.

Seguem,se as assínaturas
das seguintes professoras:
(Ilegível), Hilário da SU

va, Amilton Zacchi, José
Manoel Satéro, Lení

. Silva,
(Ilegível), Sam L. Souza,
Zelândia Espíndola. Má�
tins, Maria RoSar, I.\!I1ria·
Rosita Garcia, Maria Luz'a
Machado, Leda Gerlach de
Oliveira, Ida Schalm�nn,
l\{arJ.!:\ A. Martins. Walmira
Martins Scharf, ç�ewsa Ma
ria Santos, Lídia MarIa
Zacchi, Vanilda Martins
da Silva, �ormélia Pié"ri,
Joanitsl Batista de Souza,.
Sôma Maria Silveira, Leni
ra Souza, Marlene de S�u
za, Maria Celina Lange, Te
rezinba Maria Espfndo'a,
José Natividode de Medei
ros, Júlio Cesar Knabben,
Maria do Carmo SOva,
CI;$udio Raul' Martins. J"lsé
Maciel, Atanilio Alvino
Wagner, José Farias Filho,
Ivone Isabel Luchmam, Te
rezinha Dorvalin<L H"st
mann, Lúcia La'l.\ra Pfleg�r,
Maria do Carmo Bn,zano.
Isabel Phili'ODi Zacchi. :F:l
SIl. Emelv SeU, Ana Mor'a
Matos. Marl.<l d'l. Nativi-ta:.·
de e Silva �rtins, negi';'�
Helena Hermíhia de

.

M..
tos, Marcelina Maria M�r.
tins, Ilegível, Irene Viet.or
da Silva, Aglecir Ana Ba
sil., Maria de Lourdes AI
thoff. José Clodo."ldo Al
thoff. Enedina Macedo Sil
va. José Ventura, Ester �
res Schmidt, Zenita Z1!cc"I,
Leda �accht da Rosa, CÍI).
tllde Silveira Juttel, Ilegí.
vel, Dalmiro João Martins.

�! eleitura - ·lwposI9S:
fescadores e pequ !uas -ProdulorÉs Rurais
---- - - ----- --_.. - ••_---- __

o

---

I o G"vernad"r Ce'�o Pa�os

m:tnteve encont�o n� m"nl'iã de

oqtem cem estu -ja ,tes u!'-iv�'�si�

tários, ocasiã� em aue m'tnifest,u
o propôsito do Govêmd do. Est�dl)
C''\ d"r p.oheJ'4,ul'a, naquilo que
lhe comJrete, às despe"as acarreta·

das pelas refeiç'les oue. r"zem no

RU estudantes secundar'shs que
frequentam, estabelecimen",;os esta

duais. bem como. ns e3tudantes
da F3culrtade de Ed',ira-ão e C!.rr·

, i
I
I

I
I MENSA0iEl'ti À MULHER

lAJ.'ArtlnEJ.\JSE

j
I

MM,f.

se de Educaçã"'l Fís'ca "ue, r"'si-
dind<1l nn ;.,t.,,!�l1)r, fazem seus estu·
dos na Capital.

"CP: IVO ELEITO

Do "Co:!-"eio do P'1"O" de' "n-

t�m: "Em Santa Ca�ari"'a, ('on an·

do com o apôio do a't1al r'ov-r 'a·

uor Ce's') RpplOS. alé!n· �e o,·t-os

·\!hefes polítiO:-lS da mai..-r emres

Eão. corno o deputad"1 fore"al JOI!

qUim �mos. a 1'!>"d' .. Il· ... ·""8 ":"0

Silveira vem peneLrando bem no

l';�L"do, estando pràt:.camer..te e'ei..

t.o".

PROFESSORAS RENOVAM
APOIO A CELSÓ

+.
I

I
I

I

I
!

IfR: c;nl'lTc:w,:'IDAno'QA r.A;..q.
NHADA DE IVO NO NORTE

Rettes"'''ndo ontem do norte <to
Estad'l onde ac,.�"nh,.u a <:OIíÍi.
tiva dos{ deputados Ivo �ilve;r", e

Fr'",ncisc'l DalUtma. o' lifler do no
"emo na· As"e-.ulllí\ia:r elt!s'''t�va.
clenutlJ.dn Dib �e�e"l1" rfe�ll\",,-it a

',)sta c9lunll o foi verda-1eil'3-
mente cftns"'.�a1J.orll a I'a,minlr·.da
dos cBtulitlatos d" ,41i"nç. nor

aQuela imnortan4-e "e<>ião. A�en·

_ tupu que foram im,"'er""s as rn�

nifestacões Já "'e�eb\<!as ne'os vi-
.

toriOS'lS candidat ..s. frl"".n10 flue

1) m'lgníi'i.-:'l re"l,lLa<10 ..elos cO"'''ac
ti>s m,,� H. m!l"t�veram. c-m o po
,'o já n::"l' rl.eixal'l1 m'lrI!"m a "'''al

enter d{.virla nl.llt'l1t<" 'l.fl �es".'�,,/1.9
<la" n,,"" <1ue, t,p·"'h<'i.m 'f10 �"'n·fe,
�.",,,!,"'''ryt.-''''ii.''' 1''''''' ",,,1"1'1 "ltamente
favorável a Ivo e Dallgna.

�;'�!,R') 1',1fft,"'T'r'!i:M BNCONTRO
rü::Y! E-.TUnA��TES

I

Prefdto Vieira na Rosa
acaba de env:ar à' Câmara.
Mur.-ici.pa l de Flor:anópolis,
prejéto de lei qU'3 isenLa
dos tributos mn::ücipals, à

exeção d.as taxas remu."I€

ra ór�as,' os lmóve:s rura:s
nos pêsca ::ores e :e prorlu
di. propr�er1ade de P'3qU��
tores rura:s, estendid.1 Ó
favor. às viuvas d,); bene
ficíárÍlç, desde que nãr) au
firam qualquer réDda es�ra
,rha à pe:ca 0U à agro-pe
cuária.

É o caso. A$,socl'ando -se,
tI!l!�sa a traba!har ')rienta
do. produ�ido melhor".

do
Notí:::!as prorac!cntes de

C:>rupá adiantou que Ivú
e ralll:gra ali .. chegar;�m
sob impress!onante a�lanta
ção pública, ná:> obstant.e
'as chuyas que caiam sõ�
bre aqt.1e]a cidade do 'Norte
Ca taTülense,

A lVIaccha de pr'JV.1 em

dir ção ao palácio cio Go
vêrro pl'Gssegue, hoje. "om

o seguinte Nteiro.

.·f

•

oJe
A resolução do Eg::-ég'o '''---00;--- --.-'-..-......------

Conselho Universltário' está
assim redigida:
O Reitor da Universidade

de Santa Catarina, P_of.

JOÃO DAVID FERREIRA

LIMA. no uso de suas atrí
buições e' tendo em vista .0

que deliberou o Conse ho
Universitário, pO!I' unanimi

dade, em sessão extracrdí
nária realizada no dia 15
de setembro de '1965 re.301. -.._-------....__-�---------'------___.ii

vau baixar a seguinte

RESOLUÇAO N° 65/65

1. AutoÍizar a Reitoria a

.a4iantar para oportuno 'res

sarcímento, quando O Mi

nistério 'da Educação e Cul

tura liberar as dotações
destinadas ap Rest"urant6

Universit�rio, a quantia ne-·

cessária ;110 pagamento do

DEFICIT daquela entida

de, eXistente até 31 de agôs
to último;
2. Aut.orizar. a Reitoria 8.

tomar providênci?s n0 �en

tido de reabrir AMANHÃ o

Restaurante, desde que fi

que êle sob a administr,':\-
.

ção da Universidade, até

que () seu fun�i'mamento
esteja normalizado;
3. Autorizar a Reitoria a

efetuar as despesas neC3S

sárias para o atendi'11ento
do disposto no 'íte"'1 2 e

támbém na forma do adian

tamênto aludido no ítem 1;
4. Manter o status-quO'

estabe1ecido pelo desua

chg da Reitoria de 17 de

agõsto p. P!lssado. pt.p. o"e

a COnUssão:encarregada do

estttdO 'do bMb'C'""m.. (')o"'so

titlRda Deta Pnrf;a.ria 00 241.
apresente seu 'Pe1qt6,-io;
5. Fica a Reitoria ,<tl1t""�i

ZPMO r,,,"" h""e no 'P·el�t6-

rio da referida Comis'lá"l. a •

determinar novas. diretri
zes Dara o funr:iQname!ito
regular do Re<;blUr,'l.nte, ,le

forma a' se evitar o su'-gi
menta de cn.c;es 'Oer;6"i·
ca·s one nl"e;udic"m a mar

Cha normal. da vida �iver
sitária.
.' Ploriãn6nnlis. 15 ide se,

têm1:)ro de 1965.
.

p_rot. .J"'lio l)a.vid Ferreira
Uma - lWtor

Florianópolis, (Quinta-fei;ra), 16 de Setembro

D.E.G.e. Oferece Mil!lõ a .uO Esta
Agradecemos á;: oferta dó,

Mapa de Sanui. Catarina,
elaborado pelo' Deoarta
J"P"t" ...,.�t"�,, ... l de Geogr;a:
fia e Cartografia.
O referido mapa, q1:ie foi

entregue 'ao

Diário de Santa
pelo Diretor do DEG
'los

_

Buchele Jr., redft
aspecto, do intenSo ..
lho desenvolvido por
lá autarquia.

pesq_ueira ou agN pec��..

rIa.
De ,acõrdo eorn o proj�to

de Lei óro rémetiçl(', !.it ê�.
mara, considerar-.se -á. .��
ca-'or o profissior.9.1 que ie- - , ._ -----------

nha como única atividá.::te
a pesca, exercida lndlvr'u

. aI cu coletivameJ;,1te e com
produtor ruraI.( quem de

dicàr, Exclusivamente,. à

explora�ão de �tiv1dade
agro-pecuária na 2:0113. ru

MI, seja como �opriet.á
rio, arr,onr'atário, parcei
ro cu assalaJ,"iado.
Falando à rePort�.gem

sóbre êsse importan:'e pro
iétb que co"'cede {,,'rol." f;s
cal, o Prefeito' Vielrll. da
Rosa assim se m,anifestou:
"Srll cOT'ltrár!o a isenções

Como imóvel rurro.l, OS' qlF traz.rm a 'd:'.ia de fa
t:rrenos, as ca�as de mú- vor ou carirJade, .) clda ".:;'0

rn:dia: propria. e' as gratui- deve pagár o seu impôsto:
tamente cedi 'as "1 par�el- só será se isso I) tOrnar·
ros ou a:salariados de pl'S- mais útil à eoletiyidad�.
cadoJ1e,s. ou produtcr('>j ru

ra's. bom comõ; tôda.s ali

benre: \crias EÍllpreaas ·na

e�plo�ação na ativl19de

Para os efeitos desta Lei,
consid,eràr-se, à como zona
rural. todo o territórb dó
municípic, excluido o dis
trito da sMe.

A V I S O
A Direção do Núcleo Pe

gional do SESI vem p'or·
êste intefW'édh comun'C"\r
às alunas inscritas no: Cqr-
50 de Enfermagem no Lar,

que o 'mesmo,
dia 16 (quinta-feira)
17,00 na .sede do N.R.,
Felipe Schmidt 71.

Funcionários da ST De�'endem�

Rohàrfo ·Matfar
. Dizendo que os ;'':l.p·;ovci
tadores e Oj,l demagogos se

voltam contra a "1dmlnlll-

. tração do dr� Re'Qe:rto aat
tar r.a S?cretária de 1':-8-
ba:iio e 'Hahi�açâl) -fUllCio-'
nár'os daquela p!l.sta. lança
nota, repudian "O as infâ
mias e calúnias a.>�acadas.
por homens indígnoh, que.
�proveitando a 1.1.'lSelleia
daquele titura, pro'�ur::tm
envolvê ,lo em aconteel
mentos que não expressJ.lTI
a ve·rdade.

Mais a'i'alJtT, ass�vera a.
proclamação: "Se�tim'J-nos
perfeitamente à vontaue

para assim' agirmos, po:s.
�pmp!"e estivemos coerl�n

tes Em nossa. posiçã,o I�e

"VIROSES EXA�TEM-Á'1'I
CAS" Prof. Mário oilnto.

sejam estas as reaçóes
desesperadcs, que v,e
uma

-

derrota imolac&'

lançam-se feitos aou
cóntr!1.- homens probos,
\1am: Faueto Correia,
val Barreto, Mery S

Nogueira. ·Amazile l�e

lo Hollanda e Cicer:>
Valtama;la.

Prossegue a SEm:na Nestlé de

Atualização em Pediatria
Em . prosseguimento a

SEMAN A NERTr,� nE

ATUALIZAÇÃO' EM PEDIA
TRIA, iniciada a 12 do cor-

rente. é a Sel!l.l'nte a Il!\'°rt
da de lloje, para o Simpó-
sio: \

"ASCARIDfASE HEPATO-
BILIAR" pelos', Drs. l'ITey
lIit'mni.

.

e Murilo C'lne'a;
"HEPATITE A 'VIRUC:;';
Prof. Ce!';.qr Pemetta;, "FE
BRE TIFóIDE" Pr"f. ,As-
Clruhal' Costa; "FEBRE
REUMÁTICA" Pr..,f. C"s,,\r
pér.netta': "1\1{O"TO'I\TTT(')T ,�O
SE" Prof. Asdrubal Costa;

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

A Rádio Guarujá estará tr:m�
mHu.uv à:s .1� tlO�as e ;w mLtutos

de hJje imp _rtante mens..ge_n di

rigid.-i à mulher <.:a.ar.nense· pela
futura ."limeira Dama. do Estado,

n. Zil.1a Luecm da ;:;ÍLveira. D. i.il·

t'" se u..u' na manhã de "nrekn pa

r= Ja:aguá do SUJ., a f..m de iá U}o

cont.-al·.se c"m seu mari•.o, depu
tado Ivo Silveira, que pere.r e

l1Que.a região' em oonsagraéio_a
ca",,�p.J,nha e_�iLral.

Contfuuam chegandó' diàr1amen

te à CJp_t.:ll inúme:as mens.'lJens
de p:.;fessôrás do inte�or dó 1Es

t�cio flX_ndJ SU3 irr..dut:vE;1 p0-

sição de apõio ao- G,.JVenJ.8dor Cel

so Ramos, ,ao n:.esmo tempo em

lue repudiam tôdas· as manó�ras
oposic'onLtas que vi:.arn a incqm
p�tibil4zar a valO:f:Q c:as::e oónia �

Executlvo estadual. e qué, por OU

tr�. lado,
.

procur:-m c�r rel .e..'Cos

na 'campanha eleitoral q� ora se

c1esenvo'.ve em S::I1�a Catarina As

mensagens, ein. sua.. tot:llidade,
r.:.grade-em ao

.

Gover�dor a mag
n�fica concret'z-ção tl$ sua ób' a

110 plano e�uc - c'onal ,e
.

res",'"�t m
a açã � do G :vêrno na· melho "a
das c' n:iições do m� g'sté�io 'c à

linense hoie .em �'Tel ""u't"s. -:ê·
:r€'!> superior' ao q'lie' se encQ::ltra.
'Íln n::s govêrnos uden�s�as.

in�egra"se
�m'arch"3

Debaixc' de farto vibra

ção popu:ar, o ca.ndidal'o a

gover:� ador Ivo Silv.!!ra
acompanhado, de. seu co:n

par.heiro pe chapa Fran
cisco Dall"'g,a par�ldp�u
de do:s cc;níe:os ra ci ",õo
,:e São Bente> rio Sul, no

m 'sr'10 d'a'. promovidoG pe
le PSD FTB, Aml))'3 Ol)ti-

,
veram expn:ss�v') 3.[lO\O po
pular.

povo
Pela manhã: Ga1."llV:l,

Rio Bonito e Pira)Jeiraba;
ii. tarde; Joinv;lle � Ara-'

quari; à noite: Sã,) F1ran':
c:sco Co Sul.

O Ncrte do E,stad:)

CONfURSQ DE OUADRINHAS
Não sou cartomante,
Mas .la sei dos partidos a sorte.

• O P�D alnlarda a vit6riá triUnfante,
A UDN só lhe rest.si a mórte.

S'l.�ta Catarina g'j_'lia a

uma .só voz: EVO! IVO!

IVO! DALLIGN t>.! DAL�
LION..\! DALLIG:,�.'\!

'Zé' Carioca

-----�-------- -------------�.���-

PAULUS PúBLIO

de' .

Recebo e di,rtilgC) a se� ca�ta de. um leUqr;

"FpoUs, 13.9.65
.

Senhor Paulus Públio.
, Notícias que nos chegam' dão conta dos esf'.lrÇ

desenvolvidos por '�cnico's americanos no !'e�t"do
.obterem (, "rãdió COm'cheiro". a· exemplo do "cin

com cheiro" criado faz pouco tel"'p'l. E 'os r"s.,lt··
�

.

das �riências tê..,. sido animadores. acresce0

aquelas fontes,
.Já imaginou v. S. o qqe irá acontecer se o in

chega.r a esta Capital a tempo de- utll dos nr ...gr
l'adiQfônicos do "bri1hantel' deputado, Sr. Viégas'?

O stl.jeito chegar para outro e 11e"O'unt�r:
�. "Escutou o programa do Viégas'!"

,

ui'
_ "Não, desliguei 110 meio. Estava fedendo lU

to."

Saudações
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