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Astronauta Americano Sobe Hoje ao Espa�o
PROJETO "FADA" ESTUDARÁ AS

ONDAS DO AR NO ESPAÇO

,
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_____.;_ I CABO CANAVERAL, 18 (UPI) _ Os cientistas escolhe-
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capsula "Llbcrty Bell" no vôo de ]85 quilometrns por
cima da superficle da 'rerra e de 480 quílometroa sobre o

Atlantico.
__ •• j

O capitão da Força Aerea, Virg;i1 L. Grisson - o

astronauta designado para réaer o segundo vôo norte

americano ao espaço sideral - descansou anteontem
com dois de seus colegas. Ao começar o período critico
das 48 horas que precederam ao lançamento, os meteo

rologistas prognosticaram tempo aceitavel em Cabo
oanuverat e na zona onde será recolhida a capsula do

astronauta, frente à Ilha orã-naname. Grtsson, de 35
unos e seu suplente, o tenente-coronel de infantaria da

Marinha, John H. Olenn, reduziram ontem Q treina
menta a que estão submetidos desde há semanas. Glenn
fará o vôo se no ultimo momento ocorrer algo que im

peça a Grisson de elevar-se na cápsula até uma altura
de 185 quilometras e percorrer sobre o Atlanti,co a dis
tancia de 483 qutlcmetros. Alan B. Shepard, o primeiro
astronauta norte-americano que fez o vôo espacial,
passou grande parte do dia com Grissom e Glenn, com

os quais conversou sobre seu Jüstonco vôo em uma cap
suía Mercurlo, igual fi. que será levada ao espaço por
um foguete nedstcne.

0.'1 Estados Ullit\9s le
vadio fi. cabo, dentro em

breve uma expet-iênciu
denol�inada "Projeto Fa
da", durante a oual sorno
estudadas as ondas de ar

nas grundes I!ltitudes e

seus efeitos uns teans

missões enviadas nelas
satélites m-tificiaia . .Ã ex

per-iêncín constará do en

vio ao espl(ço de lima cs

truturn presa a um balão

plástico. A estrutura
t.runsportnrú umn carga

explosiva, que detonará a

grande altitude, assim

como urna cápsula com

tnstrumeutoe 111.ra regis
trar OI-! efeitos da explo
�tlo. Os Instrumentos se

rãc trazido!; em seguida.
de voltn a' 1'e1'rfl, ])01·
meio de um sistema espe
cial de parn-quedug ada

ptedos ao balno. O Pro

jeto Fada será -r-eulizudo
no deserto de White

Ssuds, no Novo México:

Nesta foto, tomada de bai
xo para cima, vê-se, pre8a
ao balão, a e�:trll.tltra, onde
estão ajustadas as cargas

fxplosivas

MIAMI BEACH, 18 (FP)
"Mlss Universo 1961, Mar
lene Schmldt, eleita sãbado,
à. noite, em Miami, é uma

engenheira eletronlca de
24 anos de Idade. Marlene,
··Miss" Alemanha, fugiu no

ano passado da Alemanha
Oriental c vive atualmen
te em stuttg'a.rt, com a

mãe e irmã e onde exerce

sua profissão. Marlene é
ruiva, mede 1,73 m e era

uma das mais altas entre
as concorrentes de 48 pai
ses. Fala russo e alemão e

agradeceu aos juizes sua

eleição, em inglês. As qua
tro princesas são, pela or

dem de eleição: "Mlss"

País de Gales, "Miss" Ar

gentina, "Miss" Inglaterra.
e "Mi.ss" Estados Unidos.

O juri de Miami, positi
vamente, tinha os olhos
postos, este ano, na beleza
anglo -saxonica, Pelo menos

entre as princesas figura
apenas uma latina, a ar

gentina Adriana Gardía
zabal. Se realmente havia
essa tendenuia, não consbí
tui surpresa a desctasetn
cação da brasileira Stael
Abelha. Desapontamento
deve ter existido para
"Miss" suecta que figurou
entre as finalistas, mas
não conseguiu ser eleita,

Convenção ,Maçônica Em Berlim
BERLIM (U') mais importante, entre

Este ano, � convenção tanto, é a 9 de 'setembro
de todos os maçons da de 1961, seguida por uma

Alemanha, reunidos em "refeiçãodeirmãos",No
grã-lojas, realizar': se - á. dia 10, pela manhã, terá.

em Berlim de 8 a 10 de lugar uma solenidade 1In

setembro próximo, ,,'Kongresshalle" de Ber
lim. Numerosos represen
tantes de lojas estrangei
ras, entre eles até grn

mestres, participarão da

A convenção iniciar-se
ii com uma reunião de
375 mestres de lojas a 8
de setembro. A reunião convenção.

SAFRA RECORDE: SUL PRODUZIRÁ
210 MIL TONELADAS DE ALGODÃO

SAO PAULO -

A safra algodoeira 1960/
61 da regIão sul deverá al
cançar 210 ,mil toneladas,

ruda HIID.IOS, o úllico cj
vi).. da -iloitada, presidiu
a me:;a,

Vários oradores se fize'
rnm oudl' afirmando uma

vez mais as IHII\S "profis-
1'110 de fé" c ·na 11alan'a
de cada um senlia'-ije co-

mo no primeil'O dia "palpi
tante a me!ima revolta,
viva a mesma fé no!:! des
tinos da COl'PoraçftO, ina
balá.vel a mesma reso]u
çilo .cm jamai.<; pel-mitil'
que alguem ttipudie -aô
bre a dignidade da Cor
poraç-;'ío,

o que viria a constituir re

coroe de produção da mal
vacen nos ultimas anos,
acusando um aumento de
50 m ii toneladas ou mais
de 30 por cento sobre a

produção de ·+959J60, da

�1J�n� :tti"�l��fl d�n�;�:
dução recorde decone não
apena.> do aumento, em

llumel'OS, das culturas de
algodão, como, principal
mente. do retorno ao se
tor de inumeros antigos
cotonicultores, que viram
novamente possibilidades
de boa renda, principal
mente depois que se elimi
nou a pressão baixista que
exercIa sobre o mercado
determinado grupo indus
trIal. Da mesma maneirà,
diversas regiões tradicio
nalmente algodoeiras, tive,
ram sua produtlvi_s1ade au·

mentada em vista de tra
tamento racionaIs do cuJ
t.ivo. Este ano, o problema
(le preços parece Igualmen
te superado, pela presença,
desde o inicio da safra, do
fator exportação, que man

teve o mercado em alto ni
velo Com a estimativa de
produção superior a 200
mil toneladas, aguarda-se,
ainda para esta semana,
Ilue a CACEX conceda 11-

��n��to�·�:çfu,��u�mde;�;�
ser da ordem de 45 mil to
neladas.

Prezada Amiga:
ca�:' it�� C����;lini: ��
já deixou de servir 110 seu

garoto robusto ou um co-
11ertor usado que a senho
m já substituiu por um

710VO.
Lembre-se, cara amiga,

ele que, no Estreito, temos
familias pobres cu j as
crianças não têm se quer
um casaquinha Oll cober
tor para aquelas noites
frias de inverno,
A senhora sentir·se-ã fe-

7iz dando a U1n necessitado
lt11t panca do seu calor cris·
tão, Dirá JesÍls no juizo
final - "Tudo o que fizes
tes ao menór dos meus ir
mãos, a mim é que fizes·
tes",
Contando com a sua

'Preciosa colaboração, a Ca·
sa da: Amizade das se71ho·
ras dos Rotarianos do Es
treito. iniciará, na próxima
4G feira, dia 19 de julho, a
Campanha do agasalho

uS�1�tarão as relidéncias
do Estreito e Florianópolis
c antecipadal1�ente _ agra
decem a cooperação que
esperam receber de todos
os corações be"!_lt formados,

Argentina completcimen�
I te paralizada hoje

'

poder-ínm fazer por falta
de meios de transporte pos
to que as ferrovias, o me

trô e a maioria dos oníbus
não funcionarão, na reali
dade, hoje, será um dia de
ccacanso suplementar da
índustrte. O comercio, os

transpcrtea, espetacuJos,
imprensa, as transmíssões,

BUENOS .6IRES, 18 (UPl) - A vida economíca ar

gentina estará complet .mentc paralrsada na terça-retra.
hoje, pela greve geral de 24 horas decretada pela r'ede

mcâc Geral do Trabalho (CGT1, a fim de reclamar um

aumento de serenos de 2.000 pesos (cerca de 24 dela
rés) por mês e protestar contra a carestia d� vida, Cal
cula-se que as perdas que sofrerá nessa ocasião a eco

nomia do pais ascenderão a varias centenas de milhôes
de pesos (varias dezenas de runltôes de dolaresl,· mas
não .sc acredite que se produzam incidentes graves du

fl\llt.C' "9'S'1;e tnsl)10 geral" da,�t.}na(fG a demoh�tr�U" tl po
déJ;lo da CcliLraI Sindical crdda por Pcron. A COO so

mente em março último recorreu à ,.Jíberdade que phdeu
COJll a reVOlução de 1(}55.

tindo os trabalhadores con
ta-a as consecucnctas desta
greve na economia da na
ção", Os unicos que protes
taram contra esse movi
mente foram as orgtmízu
cões patronais, A União
Jndusirial. organlzuçãn que
reune b. maioria dos Indus
t ríats argentinos, pubücoc
um comunicado prevenin
do que "os nntcos resulta
(tOS PQSltivos' dessa -greve
�etão (l piOl'amento d:t 51-
tuaçã'l economlca, queda
dn rellda nacional e o au
menlJ do c�to àe vida".
)

"MInas Gerais", um dos mais modernos do mundo
De outro lado, parece

oue o� dirigentes peronis
tas d:.l nova COT farão
hoje sua demonstração
'�em qualquer perigo já
oue o !rovemo Frondizi não
umeacúu com uma milita
rização nem com Intcrven
<;5.0 do Exercito. A CGT

, não organizou qualquer
l"eunIV.o publica que pudes
se terminar com o canto
de "O.;; Rapazes Pel'onis
tas' e' ('rlnl' um grande pro
lJlema político entre o go
verno e o Exercito, Os ml
l!tal'c.> argen�lnos contI
nuam, com efeito, sendo
alcrgicos ao peronismo, Tu
(!o Re desenvolve como se
os dirigentes da CGT e o

r-overno tivessem conclui
do uma. tl·egua para a jor
nada cie 18 de julho. A gre
ve sc:';,j, absolutamente ge
ral. O" sindicatos de todas
as tendencias a apoiam:
as "62 organizações" de
tendencia peronlsta, os 32
�indicatos "democraticos"
c o MUCF (Movimento de
Cordenaç�o Sindical de
maioria comunista. Ou
trossim. os empregados que
f1ulses<:em trabalhar não o

Local de
Concurso
Transferido

o Prof. Motta P i l'e�,
distribuiu nota à }mpl'en
sa,

.

conillnicltlldo a trans
fet'ência do local do Con
CUI'SO de Ingre�;;o à <:ar

reil'u de Professol' Nor.

malisJa e Regente de En
sino Primário, O dta(lo
eOllCUl'!:IO leria nor local
de !ll'orng o

-

Instituto
Dias Velho rcalizar-se-á
desta for:nn, no Grupo
Escolar Lauro Mnllel' no

11eríodo de 17 a. 22 do COIL
rente, achando-so cJus!>i
ficados <"êrca. <le 1,500
candidatos, sendo previs
to para iu; 8 horas do dia
17, o início da escolha de

vagas,

os transportes ecreca . e
marlflmcs estarão pratica
mente paralisados, �egun
(1(1 se espera· em l3uenos
li Ires. AS autorldndes l1tn1-
toaram-se a publicar umn

declaração oficial "adver-

Este é o Minas GeraiS. Capitânea. da Esqlladra e mais ·modema belonave da.
Marinha Brasileira. Leia Reportagem lIa 1.fI p:igina do 2.0 caderno

-

Treze Defensores �a m�Di�a�e
sente com o radiograma
que foi lido pelo Tenent.e

Le�_
Dos çi,�e integram
aquàla valo�'osa plêiade.

reuniram-se no CO<jueh'os 08 doutores Ylmar Cor-
PI'aia Clu.be. na noite' de

Na Case do Artista Plástico fm S. P.
UMA JOVEM PINTORA EXPÕE

ENTRE,OS ,MESTRES

Na foto vemos Marysia Greggio, ao ludo do pintor Alfredo
Volpi que tambêm está expondo

Apôs as exposições in

dividuais de Tarsila do

Amaral, de Calldido POl�
tinm-i e de Zacarias AJl
luori, inaugurou-se na

Casa do Artista Plástico,
â rua Nestor Pestana, 115

em São Paulo, uma. expo

sição coletiva de pintu
ras extraidus de coleções
varlicu.lares, assinadas

por 110SSOS mais renoma

dos m-tistus : José Pan
eetti, Lazur- Segali, Al
berto da Veiga. Guighnrd,
Alfredo Volpi, Quirillo da

Silva, 'I'aruila do Amaral,

Enúdio Souza e Maryeiu
Gl'éggio. Todos êles per
tencem à velha geração e

alguns já faleceram.; MU4

rysia, no entanto, perten
ce à nova geração, Ela
nasceu em Aracatuba, Es
tado de São Paulo, em

1937, Estudou desenho no

Museu de Arte de São
Paulo e pintura com Cun
dido Porttnart, que é seu

tio. Em 1956, purt.icipava
pela primeira vez de um

certame coletivo, expondo
na Mostt·u do. Retrato Mo-

(Cont. na 5.'1. pág.)

Os bravas, briosos e

sacrificado:; Oficiais oa
Polícin Militar, COllheci�
dos como os Treze De-.
fensores da Dignid4dc,

treze, yara COlllemOl'arenl'

110 tradiciollal juntar de

todos os atlas o levllnte

{Jue mal't;:ou o protesto da

dignidade contra o abuilo
do .poder do mais forte.
O Callitüo Cados Hugo,
�lttJalmente c(),man�ando
II Comnanhia de Policia..

,de Cha'pecó, se fez 1)r17-

rêa- e Renato Ralflos da
Silva não comparece(nm
mas estiveram presentes
dizendo da sua solidarie
dade e integral apôio pe
los seus representantes
Ilue também apresenta
ram a� ·razões que oS im

pedh'am do '..:ompareci'"
menta pessoaJ. O jorna
lista O'r. Rubens de Ar-

No terceiro aniversário
da!morle de Nereu Ramos

Faz três anos Ijue o presidente Ne- figura de Nereu, defensor denodado das
I"eu :Ramos desi.IJlIu·eccu num desastre de inalienáveis ·prert'ognti\'as ii soberania
aviaçãu, em que igualnlcnte sUCllnlbtram 110)lUlar,.se fl;lz lembrada. lllais do que'
o governadOl' de Santa ClltarJnu, .lorge nunca. r na espirita Idos yerdadefros e

Lacerda, e o deJ1utado fcderHl por &lse sinceros democratas. Todos �e recordam
Estado :Ll.'nLlerto Leal. Nunca. e�mo no dns extraordinárills homenagens pres
m.omentu que atravessamos se tornou tlldns em 1953 em sua pessoa aO·1 Poder
tão sentida a ausência de Nereu, que Legislativo. que ele tanto sOllbe honrar,
era o jequilíbrio, a ponderllção, o senso elevllr e dignificar na !H'esidt:llcia, que
de l·esponsabilidade c o espírito públiCO ocupou por lImgo per iodo, de ambas as

em llesson, Nesta hora de tantas apre- cnsas do Congresso NacionaL
ensões e inquietnçiJes. a presenÇa em 'As gerações futuras Nereu le\'ou o

nC$SO cenáriu político, do grande esta- exemplo Ide um homem em quem a cor

dista catarinensc, que erll o antidema- reção exemplar da vida l)úbfica se c.
gogo por ,excelência, \'uleria por, um su\'a a exemplar correção da vida pri·
fator de e"timulo, para oS que crêem "lida, de um homem com as do chefe d�
no regime democrático ,_ e só néie '- e família lextremoso, autêntico e }>clo cj�
para o l>OVO em geral uma garantia vi:;;mo. O SEl\IANARIO, que () contavo
de que dificilmenle as instituições se- entre Os seus maiores amigos, aponq
riam tragadas pela onda de subve8sõe$ êsse exemplo á mocidade de hoje, par,
e yrovocações vinda� Ide cima. Quando (Iue elu o siga, na defesa dos jnte�
se desencadeia contrn _. Parlurncnlo a do Pllís e do !povo, na defesa da. casa

que, como :êle diss�, é 1l0SSli :;omente'
1Ios"a. com o mesmo destemol' e a. mesma

inquebrantável firmeza com que Nereu
serviu à Pátria e ao regime.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresa Edilôra "0 ESTADO" Lida. Sociais� contecimenlosRua ('nu:-:clheir', Milha, ]60
Telefono ';{O:!2 - Cuixu Posta! I;J!)
Enrlel'ec:o Telcgniriro ES'rAbo

nirej(u'
Rubens de Anud:1 H,lmos

(;cl'cnlc
n(lmin�():< Fcrn:lndc,; de Aquino

Iretlallln's
Plúvlo A!berto dl' Amorlm l' 0"",1Ido Melo.

Hcdatlll'c� Au,"ifiares
.-\nllllli,> F'el'l\:ul{jo do Anuu-n! e Silva _

Silvou-a Leuzi,
I(('datol' ('her� - E>:110rles

Pedro Pnule Macha<lu
Publicidade

Osm.u- A. Schlindwdu
Cnlaborudores

Prof. B:llTeiros Filho - Dr. Osvaldo Rodrt-
gue.'l Cnbru! - ('id Couzagu - Dr.• Alcides

Abreu - PI·Of. Othon d'Eça - Major Ilde
ronso Juvenul - Dr. i\Iilton Leite da Costa

- DI'. Rubens Costa - Walter Lange _ Zurv
)Iachado - Lúzaru Bartolomeu - Ilmai' Cal:
"alho - Pror. Puulo Fernando de AràuiO'
Lago - i\laul"Y Borges - 'Amilton Sch
midt. - A. Seixas .Xettc.

He]lresentanles
Repl'e,,('ntn�ões A. S. Üinl Ltd:l.

Rio (GB) Rua Senador :qanlal< 4:0 - S.o'andal:
Tel.: 22�5!)�2,1
São Paulo - Ruu vttõrta 6ti7 ..._ coui. 22
T'ef.: ;1tj-Sfl-<j!)

'.

P?l"IO À�leg'l'e,:_ PROPAL.....:... Praça D. reli.CIHno lo - cOllj. lt - Te!.: 74-40
Sen'i<:o Telegl'lífi[ o da I.:NITED PRESS IN
TERXATIOXAL IUP!}
Agentc.-: e COITe!<pOlHle:ltell em 10rlM o" mll
llieíl'iofl de Santa ("alnl'illil
AllÚIlCio" mediRIJle l'otllrato de l\côrdo com a
tnbela em yigôI·.

.·\SSIXATURA AXUAI.. - CI'S 2.000,00
\"E:\'"DA A \·UL8.-\ - ú·� 10.00

����'eeÇ!�li�!� �:/::I:�;�:I�i����a���" con-

FO:\'"F.: 3636 (ESTREITO) Fone: 6252
ils :3 c 8 hs.

Um tubuloso espetáculo de bcleza e

mústca reunidos uum ,,6 filme.

.SARA l\fQXTIEL
RAF ,'ALLO.\JI<: em:

LA rlOLETEH.\
- F:astman('olol'

Djrccão : T�UlS CESAH Ai'olAOOIU

-.('emmra: 5 ilnus-

:ísR hs.
Lm homem e tr-ês mutbere, entregues

110S seus mais primtitivos instintos.
Rnff vatone - .:vlagal! Noel l\fadf'Jeine
Robinson e Dnny Carrel em:

vos no Oscar Palace Ho·,.

;:1 dC:��m��a��I����ad����,
te Nos'Alpes" or�anlzadO'
pelo cronista Social celso,
ele A Gaz��._ ,
10) Próximo dia 29 na'
�i::�� 1: �S�J�un�ed����;
dtcldade Santa Izabel. II
1h Voaa ;:-��a do créPe'
georgette da túnica orien-'
tal do mais tecido do ano,
de i,SO.

-0- _

tunto de gente moça.
-0-II .��I�ãabad:connt�ce�IU��co��

Iro do!' untversnárros. 5) Mt;lt'd movlmentatlo o

-0- encontro em IU·FI do

:n Muito comentado no clube 12 na uittma quinta

AS POSSUIDAS
- Censura: até 18

rine IMPÉRIOlntertoí- do Estado o Ia- 'eira ria semana p.p.
-0- Cine RITZmoso bane de gala do vete

rano clube 12 de Agôsto 6) Sueli Nunes e Eremar

denomtneoc Noite das cín- Nunes serão debutantes na

noite das cindarelas no

- O _ proxbno dia 12.
:SI Mo.rilda Ramos repre- -0-

sentante. do comercio ao 'i} Lucra Maria Lange can

uesrüe Bahgú no próximo dldata ao desfile Bangú
dia 2 de setembro. pelo Aval F.C. no Veterano.

- O - tI Multo movimentadas as

ll) Acrmteceu domingo p.p. noite no aavoneta Bar com

no ciube l â de Outubro e já t-imoso Ulsque House. i2) Festejou data o sr.'
��:��I::�:an;�n�f��Ci��n� �) Em gr��e; preoarau- �:�J�f���::���.a SOCial,

............._ ... ._ ... 1Il • ""_
.

AULAS DE INGLES ,
-

•

-

IN):l'rI'I'U'l'O BH}\SII.�ESTADOS UNIDOS
A dieecüo do IHEU comunica que se acliJtri aber

tns as mn trfculas pnru o ('urso de Inglês. As alila.c; te
rão iní ia dia 7 de Agõ;;tu ?l·ôximo.

Aulas diurnils e lloturnas.
.,

Cursos (,flpeciflis para cl·iallças.
Informnçõe,;. diàriamente IH!. secretaria rio IBEU.
RUII Felipe S("hmirll. 2õ.
Edifido Z.-'r.I1IA. 6.0 Hndul".
Fone 23!)0 .

FONE: 3·f3S (ESTREITO) Fone: 62!).5
- Grande Festival POpular _Se.�:=;:"1O da ... :\I01,':lfI

ái; 2-5--71� e
ü

h".

Em cada I·O�tO. uma nusiednde !

Em cada a lma . um:"! espcrancn ! Ve-

jam:
g-Hnda Lee - j ohn Gregsen em:

i\IILAGHE DE .•·UlOH
Da Rank com o milagre de Eelinda

Lee e John Gregsen em belís.o;if;o EAS

T\fA.\JCOLOR.
- Censura. :dé 5 ,lnos -

oeretas.

ás 7 e 9 hs.
Audie )IuJ"phy - Patr-icia Owens em:

CONTRABANDO OE _,uniAS
2R.0 filmea do Grande Fesfivul

Lm grande filme de aventuras h't
sendo num romance de Ernest Hemtu-

,

gUHy. '

Censura: até VI anos

Cine RAJA (S. José)
ú" R h".

Cine.ROXY
FONE: R4;1!'i

LEIA
Panorama
A REVI!>TA 00 PARANA

�m tôda .. as bancas

[Is 5 e 8 hs.

A violenta carreira de "Raby Face'

Nelson o bundido �çm .e:"ttranha:-;.
Mickey Rooney e ('arolyn Jones em:

ASSA.5SINO PUnI.lCO N.o I

2!),O filme do Festival rOllulllr

Censura Ilté IR HIlO"

Uma belíssima 'história de amoj- de
senrolnd1\ durante a última �u('lTa.
Keiki Sada e Akiko KOyllmH em:

PõLE)1 CAR!\fEZIN
(,inetnaScope e EafltmilncolO}'
- Censura: até 10 ano;;; -

AQUI ESTA.-\. REL.-\.Ç'AQ DO GRAXI?E FESTIVAL FHANÇA FII�)IES

Snritll Montiel _ RaU \"ll.lIone - .....na l\1nrlst:all - em -

r.. A 'I O L E T E R A Filmndo em Eastn:'iuícolor em Paris e Madrid

"OS PT,IMOS" com Gérard Blain - Juliette :\Iayn.lel ...

"HIROSHIMA. MEU AMOR" com Emmanuéle Rl\il - EIJI Okada

,IRIFtFI E�'fRE" MULHERES" tom Eddie C'oll!ibn.tine

"A lLH.� D'O �ESEJO" l"om Cri�tian 1I1arqmll1d ..,.... i\-1:agaH .'J"oel

"(1$ LIBERT1NOS" rom .Jacque;; ('arrieI' -. l)any
H,obim

.

"VAMPIHOS DO SEXO" com Robert HO.'lseln - E,·t·dla HlUlll
, .

"CUSPIRBl :W[TEU 'Iúl\HJLO" com Fei'nand Ledollx - A. �,tlaldl
c !linda dill 1:\ de Sel·emhro

O nl:do)" de ttldo,.; os tempo�!
" B E N H U n.

"

.

da Mell"!) {:um ("�l1'lton He"tOlf- Stephen
Boyd - ,T:ICk lImvkllls

D�I'f/;��i�o��.�;�1 'r�i���'DO DE TODOS Cf; TE:\lPOS 1 t O�('_,RS

.-\G'U.:\RDEi\I

EDITAL DE CONVOCA(AO
Associação Catarinehse de

Engenheiros
O Pre�idl'lIle na A. r. E. no usO de filia" atribui

t;ôes convoca uma A�:\embléia Gel·al E.traordinál"ia.
para o dia :{ de :1J!ô.40 ;ll'óximo \·indoul"o. cuja ordem

. do dia ;;er:i:
1.0 _ Her'JI'nHI d()� E:itatuto:i.
2.° - AM\llltpi; Diven:$Oli.
FI01·inniÍ))o!i". ]7 de julho de 1%1.
VAI.:\I," Bl,!,'I'ENCOlJUT - Presidente

F�\ZEM �\NOS fiO"!'::

20·7
- menina HosiJll'l,' Cil'piullo

!\'�11l ('UlTl'inlo
Zu!mnl" Al"linno Trilha
dI". Will<on Paulo !lfpndonçll
Gel'nísjo Gal'olillO da $il\'a
Savaf\ Apô..,to!<I
Lênio Hill:!:> Zimlncl'

.\NI\'EHR.\!HOH _

."LAIN UI';LÜN
que vere.rrÍ.os bl'C\'e ao lado
de R01'tfy SCHNRmIm

'em: ·'CH!STIN.\
"

l venda o segundo número de
REVISTA LUSO·BRASILEIRA
a melho publlca�ão de FlorIanópolis
SENSACIONAL! MAGNIFICA! NOVIDADE! CASAVENDE-SEtste símbolo nos construçõe! é uma

qualidade RECÉ:'II (,OXSTRI.:fDA, DE MATERIAL. E)I C.·\

cuPt. THATAH XO LOCAL, CO)"I JO.:i"O TEftTl!
LIAN"O SIQL'ElRA. 2f)·7

nu. NEU':;U t'ORUR.\ P A,R T I C I PJ ç ,Ã',O
PEDRO SANTOS DIAS Vva. HILDA HAVIARAS NARBAL ALVES Df SOUSA

M 1'5 5A
e SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas relaçôes o

noivado de seuS' filhos
MURILO

. i\femb.l'o ria Acudemia ("atarinellse de Letnl�, o

1I11;;.tre aHI\'el':ia}'i:lllle jâ le\'c )lO!" di\·erliu,;. \'ezes OPO\'- Curitiba

turlld."de de demollfltl'lIr li1l1l� {]1l:t1idlldes ("omo literato.... - R. lDdlln Moreira, 52
granJellndo d" tl"itj·.·l! os melhores elogios.

�

Muito e;;timado na sociedade loca1. no en"êjo de

��'�S:i��lt�1 J;:���I�� t,t�O;:p��:��e7�a'a��:'i�'h���0 :�lSq:���s n:�
Hs.'�oti.\mos, fOJ'mttlando-lhe e il ·.�Ila eX;la. fami]ia os ..melhol'c", votos de felicidades. .1.

l.u�::iio::#'·'

MADALENA • ReUfl ('olTelijlionarios do PARTIDO LTRr:Rl'ADOR

e do j\fOYJME�TO POPULAR JÃ.\JIO QUADItOS ("111}'

viciam .0,," nllli�o" claquéle que foi o líder «(uerido e de

votado pnnl li mi1-:!>ll. que mandam l'eZHr na ('atedl';\l

Metropolitana. quarta'feira, às 07,30 hora;;. J�·7

Florianópolis
Av. Mauro Ramos, 208

'1-�-1

E@!t1ZDEA�
u

PROGRAMA DO MÊS'

SR .JOS,,� EOC::.\RD EcriEll'l'

Impermeabilizantes
TOM T. WILDI & CIA.

Acompanhado do lil·. ]\'0 Eekert, estudante nesta
�:tpital, e"teve em vi:iita à nossa Redação, o nosso es
tlmllllo t;ontelTâneo e particular amigo sr. José Edgard
Er'kert, Vite-Presidente do Diretôrio do PSD de Mon
dai e suplente de Deputado.

O ilustJ'e dsitante, que também exerce o Cargo
de Tabelião em MondaI. veio atê Florianópolis tratar
de alto.'l interê.'l"e!1 do seu mUllicípio junto aó governo
rio Estarlo.

Na oportunidade, acompanhado do nosso Redatol'
o ilustre político \'ülitou 1\!1 modernas instalações de
O ESTADO, mO!1tl'lIndo'se satisfeito com o que viu.

�ossos agrnrlerimentos pela amável visita e \'oto;:;
de feliz e.<;tllda em 110,,"50 meio.

OSVALDO MELO

GOVEHNADOH DETERMINOU: CALÇAMENTO
DA AV. !\IAURO RAMOS - Mais um grande benefí'
cio para a Capital foi determinado pelo Governo do
Estado.

Rua Dom 1. Câmara·Av. R. Bron(o- leIs. 2850·3503·3128

Florianópolis DE JULHO

DIA 18 _ CINEMA

DIA 20 _ HI·PI - inicio às 20 horas

Bicicleta pintada, capital valorizado.

Rainha das Bicicletas, Rua: Cou.selhf':i1.'O Ma�

DIA 23 - SHOW COM CARÉQUINHA, FREDY, MEIO·

QUILO E ZUMBI - Ingressos a venda na

secretaria aos associados do Clube.

DIA 25 - CINEMA

Ira, 154.
- lU'. Eudjde.� ('HM'<le!1
- �I·. Antonio ·José Ct�bl"al
- .�I"la. Avelitlll PedemeirllS
- sl"tn. Olga CUl'doso
- l'Crta. Mal"Íu do Carmo FUl"ia
- i'll'ta. E\'angelina Souza

.

)[/ll'ilill Flôl"es Lino

DIA 27 - HI-FI - inicio às 20 horas.

pS

CHEZINHO, NÃO!
CAPE ZITOI

JÁ 'A VENDA O 2.0 EDIFICIO DO
CONDOMINIO LUIZ GONZAGA

É FÁCIL COMPRAR UM APARTAMENTO NO

Ed�fícío ArmandoDIVEMA S/A., DISTRIBUIDORA DE
VEíCULOS E MÁQUINAS

(EM ORGANIZAÇÃO)
OS abalxo·assinados, na qualidade de fundadores

da DIVEMA S/A; Distr. de Veiculas e Mâquinas, tendo
sido integralmente subscrito .} capital da mesma compa
nhia, convidam 0.'1 demais subscritores para se reuni
rem, no dia 22 de Julho de 1961, as 9 horas, nesta cidade,
à rua Lauro Muller nO 57, a fim de nomearem os peri
tos, que deverão avaliar os bens que deverão ser incorpo
rados ã. companhia.

Tubarão, 12 de Julho de 1961.

(,AS.4. DA SUf::CIA EM
UUENOS-.-\IHES

ESTOCOLMO (SIP_) _

A: yasa da Suécia foi inau
gurada em Buenos-Aire8,
no dia 6 de junho, Diu da
Bandeira Suéca, com as

i'listéncia de uma delega
ção oficinl �ueca, ii fren
te da qllHl e�b.\Va o Minis
tl'O Sue-::o da J dJ-rr.ica, Sr.
Erman KJing.

LOCALIZAÇÃO -Av. Rio Branco, 31

ACOMODAÇÕES -Apartamentos com 2 dormitórios, 1 sala, am
pla cozinha, banheiro completo, ierraro ue

serviço e dependências completas de empre
gada ([rente).

,

-Dentro de suas posses estudamos a que lhe
�onvier,
r.i!M! ç_erlo de. entreg�a�__....._-�..---t:l.l.

CONDIÇÕES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRE 'rEGi.' PARi\ SI. EM .GETTYS.
BURG. A PAZ QUE NÃO OBTEVE

PARA O MUNDO
Contemptdndof OS solda

dos Que removiam seus

pertences da casa Bran

ca, onde in entrar o casal
Kennedy, Marnlt> Ersenhc
wer exclamou com um sus

pil'6 meio sauda-íe c meio
alivio' "Acabou a' vida de
ciganos!"
A então p-unef rn dama

dos Estados Unidos esta
va-se referindo, sem .dúví
da alguma, às rrenuentes
ausências elo marido. que
nos útumos nnos de ndmí
'nístracão efetuou quatro
viagens de crbt-a rdobal.
No curse do seu etro st
gantesco. cujo propósito
era promover a causa da
paz pela presem-a víbran
te do presidf'nte dos Esta
dos Unidos, Ike Ireouente
mente arrtscavn a prónrla
vida. No entanto, sutettou
se com o seu indestrutível
sorris") - sempre no jnte
rêsse supremo da paz por
ête almejada _ às perípe
eras nem sempre agradá
veis flue o esperavam pelo
mundo afora.

Na Jnglatcl"!'�, tomou
chá com a família real e

diante das carueras da TV
bateu um papo com o prt
meira-ministro H a r o I d
MacMlllnn: na Espanha vi
sttou o general Ft'nnolsco
s'ranco: perambulnu pelos
caminhos estreitos da Arr!
ca do Norte. Paquistão e

Afganistão; recebeu a ho
menagem vocifera dos mi
lhões da Indla. Coréia e Fi

lipinas; enfrentou a Ira da
multidão extremista em

Toqulo: sofreu os Insultos
de Niklta Krusehcv em P"I_
ris -e, ao lado de JK, con
temptou maravilhado o pa
lacio da Alvorada em Bra
sília.

Tudo isso, al.':oro,' per
tence ao passado e aos 11-
vrcs da história dos Esta
dos Unidos, Quanto a. Iko;
vendedor n. 1 dessa merca

doria preciosa e votam Que
é a paz, se não foI sempre
feliz no ccíocá-Ia entro os

seus l!ulliC-l',lSOS rresuêses.
terá pelo menos a satisfa
rão -de a ter conquistado
enfim para si rosmo e pa
ra Mamie Eisenhower. Ela
também terá otreuc a um

bem merecido desr-ansn,
depois de ter durante alto
anos consecutivos exercido
as funções de primeira ela
ma d..., p"h cujos deveres
diários incluia entre ou

tr,-,s: apertar a mão a uns
700 visitantes, receber de
legacões de professõras,
p-residil;: um alm(')f>o do
Exército de SAlVação ou de
I.lIna nsso<,inç:i.o femInina,
c t!e noite parU<'ipul' de um

b1nf]UctC' ofjrial.
Foi MamiC' 011e, prevendo

a eonelus:1o da cal"t'eir:t
públiea do seu marido,
mand,..,u al'mmnr ,ésse "ni
nho dp' desranso" que é a

centenária fazenda de Oet
tvsburg no Estado de Pen
sllvama !'llJO valor hOle a

estimado em uns 5 mIlhões
de dólal'f's, Foi em estl'lto

conservou por desejo ex

presso de seus donos, a

sua aparência rústica. Tem
duas espaçosas salas, uma
sala de jantar, 8 dormitó
rios com alguns banheiros,
I escrItório para Ike, 1 es

cntõrtc para a secretária,
duas cozinhas --

.

e no só
tão um completo ateliê de
pintura.

A renpa da fazenda, cuja
superfície util abrange 1
euüõmetro quadrado apre
xImadamente, é hoje de
uns 50 mil dólares anuais.
Juntam-se a essa soma ou-

tras importâncias que per
mitirão a Ike dedicar-se
sem preocupações monetà-
rias ao exercício exclusivo
dos seus "hobbíes" que in
cluem o golfe (o terreno da
fazenda inclui um magní
rtco gramado para essa fi

nalidade), a pesca (a fa

zenda possui uma Iagôa ar

tiflclal repleta de trutas).
a arte culinária (poderá,
usar uma das duas cozi
nhas da séde) e a pIntura
(os quadros assinados
D.D.E. são procumgtsstmos
e alcançam já hoje altos
prêcos: .

Assim, Dwlght D. Eise
nhower, que ao casar em

1916 com Mamie vivia ape
nas do seu ordenado de -te
nente de 250 dólares men-

Sais, hoje- desfruta das se-

guintes rendas em conse

quência da sua aposenta
dorll'l de homem publico e

militar: como antt .. o ,..\-,-

re do Exércio, recebe anual
mente 13 mi! dólares; co
mo pensão de ex-prealden
te de República, mais 17
mil dólares por ano _ sen

do que estas duas impor
tãncíes acham-se isentas
do elevado Imposto de ren

dl dos Esta�os Unidos. Fo
ra disso sujeltn porém ao

imposto de renda recebe

uma verba de 34 mil dóla
res anuais para "despêsas
pessoais."

'

Se quisesse, Ike poderia
ter substancialmente mais
1\ sua disposição que essas

importancias, pois recebeu
logo após sua saída da Ca
sa Branca perto de :110
ofertas de "emprêgo" as

mais tentadoras, entre os

Quais a da presidência de
uma rompanhia de auto
móveis com um ordenado
mensal de 10 mil dólares.
Recusou todas, pois prete
r� a independência e a Paz
de Gettysburg em cujo am

biente campestI'e escreve

rá, com tôda a,probabllida
ele, o grande presente para
o mundo que serão as me

mórias de Dwlght D. Else
- nhower ,ex-general vito

rioso, ex-presidente da Re

pública, defensor perene
dêstes dois símbolos da ci
vilizarão ocidental; a Paz
e a liberdade.

Via�em
-

�oSecretário
�a a�ricnltura

Come notJclamo� em Estado de Santa Catarina
programa antedor srgulni, no conceito dos demais
sábado, para a cidade ele Estados da Federação, no
ConcMdla, atim de par!;i- f;etor pratico do abastecl
cipar da reunião, em f]).le menta às populações do Sul
será cebatldo os meios' a do Brasil.
serem 10mados para o com· No dia 23, viajara,_. tam
Qate à formiga saúva, COm bém rara Jaragua do Sul.
c. Exmo. Snr. Dr. Alberto como convidado de honra
Hoffmann, Secretário da do Prefeito Municipal da
"�rlcultura do Estad,O do quele Importante munici
Rio Grande do Sul. o Depu- pio catarinense e da As-
t.ado Fedet'al Attllio Fon- mclação Rural, para assls-
tana, ilustre titular da t.ir a Exposição Agro-Pe-
Pasta Agricola do nosso ruari:)..
Estado
No próximo dia 19, Sua

Excla, viajará para Porto
AIegr", participando. da
comitiVa g ovcrnamental,
}lara. com :'iUa presença
abrilhantar 1a reunião na

qual serão estudadas solu
('ôes para os pt'Oblemas do
J.bast{l�Jmcnto. \
Parn essa reunião, o

Depu!-.arJo Attlllo Fontana,
apre.:ientará Importante

"

SAO FRANCISCO - São

Francisco, a ll,n cidade em

população dos Estados UnI

dos, com maIs de 88 mil

habit.ln�e�, possui uma das
mais românticas histórias
que _

se conhece. Porta de,
entnida e salda para a

Aeta, a malol' atividade de
São Francisco' é c ccmércro
marttímo .. As' Nações Uni

das. 'aí 'foram
. fundadas.

n4ma cohlerência realiza
da ern 1945 e da-qual par
tfcíparam . 50 nações.

FUN19AÇAO _ Embora
São Francisco possua uma

das mais 'belas baias natu

rais do mundo, os prhnttf
vos navegadores nunca o

descobriram. Foi, nnatmen

te, descoberto em J769 por
e xpí o r a jj o r e s espa
nhóis, que estabeleceram
um povoado em 1775. Por
volta de 1847, São Prhn
cIsco era ainda uma aldeia

pacata .com uma populaeãn
de apenas 850' pessoas;

VANTAG�NS NATU-

RAIS _ A grande Baia de
São Francisco, medindo
450 milhas 'quadradas, ofe
rece praticamente ilimita
do am·oradouro. Localiza
ca como esta, a mela dis
tância na costa oeste dos
Estados Unidos, São Fran
cisco se tornou o principal
ponto de embarque de car

ga para o Oriente e de de

sembatcue de mercadorias
dali vindas para os Esta
dos Unidos. Outrossim, é o

Ilrlncival porto de entrada
para carga vinda da. Astn.

II

COERIDA DO OURO -

A ôescooerta do ouro nas

colinas de São Francisco
em '1849 modificOU a sorte
do Rovoado da nolt�'para o

d1íl.:A população se multi
pjtcou. e a vasta baia ficou
eongesncnada 'de navios
Que 'traziam exploradores

. de ouro de tôdas as partes
dó mundo. Isto roi o comê
co da importância da ctoa
de CO'TlO pôrto InternacIo
nal.

FORA DA LEI - A rá
pida modificação "apanhou
São Francisco desprepara
da. Além de seu veloz cres

cimento, muitos dos recém
chegados 'eram homens
fora da lei. Sem uma ade

quada máquina judIcial
para enfrentar tals proble
mas. São -Franclsco se tor
nou conhecirln como uma

das mais perigosas cidades
do mundo.

OS VIGILANTES - Os
c!dadãos pacatos e orcãírcs
de São s'mncisco resolve
nem finalmente tratar por
si do problema e organiza·
rum os vígtlantes 'para
combater os bandidos, Os
Vigilantes tnulto fizeram
para devolver a lei e a or

dem ii. comumdade no pe
ribdo em que o sovemo da
cidade estava procurando
propugnar pelo seu cresci
mento,

III

TEP.REMOTO -. A 18 de
abril de f906, um tremendo
terremoto sacudia São
Franciséo. A cidade, que
em suu maior parte era

mal construída e pior pla
nejada, tornou-se um mon

te de destroços. As chamas
rapidamente se apodera'
ram de quarteirões intei
ros. O povo fugiu, abando

I n;���n���� p�����e:t:des�r

escap2.l' com vida. Dois
dias mais tarde, quando a

tragédia chegou ao fim,
452 pessoas tinham mÕui·
do e milharks est.avam fe
ridas c sem teto. Ao todo,
28 mil edificios foram des·
truidos. O prejuízo em pro

priedades alcançou mais
de 3[10 míÍhões de dólare;;;,
Alguns chegaram a afir

mar que a cidade não po
deria ser mais reconstruí
da.

CONSEQtmNCIA - São
Fnncisco e seus habitan
tes p,useram mãos a obra
rara reconstruIr a cidade,
As cinzas mal haviam es

friado e grupos já começa
vam a limpar os dest.roços,
Desta feIta, fizeram-se

cu_ldadosos planos antes de
reinicIar a reconst.rução da
cidade, A moderna São
Francisco é uma das cida
des mais bem planejadas
dos Estados Unidos.

"�� ... - .......��_ .......

�====�------��

Movimente da Tesouraria. em 13 de Março de 1961
Saldo do dia �E(���t;�Tg� 11.254,330,70

PAGAMENTOS
RECElTA ORCAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA

234,509,00 Administração Geral 6.000.00
14.159,60 Exncãa e Flsc. s'rnancetra

gducacâo Pública
Serviços de Utilidade Pública

Encargos Diversos

Restos a Pagar
BALANÇO

20.036,70'
2.5ÓO,OO
50.830.00

�;.·::;,t�
11,30!:l.121,30

inesquccivel para os que a

visitam.
BONDES _ São Francis

co é muito montanhosa,
Nos primitIvos dias, bon

des comuns não podiam
subir as colinas. Porisso

forarq idealizados bondes

tradl(jão c fientlmentaUs
mo.

CAIS D� PESCADO
RES - Um dos lugares
mais deliciosOs de se vis1·
tiu- em São F�anclsco é o

Cals dos PefiC!ldores, onde
chegnm os bal'{'os de pesca
('om pellcado tresco. O

merc,,-do ser vc (lonaS' de

CrS 11.503.0QO,20
DISCRIMINAQÃO DOS SALDOS

CrS 11.503,000,20

Na 'I'esouraríu
grn Bancos

11.308,121,30
1.635.240,20

CrS 12.943.361.50

Prefeitura do Muntclplo de Flor1anó polis; em 13 de Março' de 1961.

Movimento da Tesourada, em 14 de Março de 1961

Saldo do dia 13 (em cntxa i CrS 11.308.121,30'
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

RECEITA ORC'Al'tfENTARIA D8SPESA ORCAMENTARfA
.

Arrecadação 174,397,30 Educação Pública
.

5.052,00
Depositante de dinheiro 5.533,10 Saúde Pública

Serviços Industriais

ScrvlÇoos de. utilidade Pública (J_:.!ri(l,OO
2:',4(1(;,00

247.R21i,flQ
11.1:J!t7!iG,!lO

a.noe.oo
1.700,110

Encargos rnvcrsos

R��;1,6s a Pagar
BALANÇO

o-s Il.ilBR.051,70
D1SCRJM!NAÇ;i,O DOS SALDOS

érS 11.481:1051,70

Na 'r'esourarta
Em Bancos

11.195.750,90 \

l,n:15,240.'W

crs 12,830.997,10

Prefeitura do Munictpio de Florlanó polis, em 14 de Março de 1961.

Movblentí' da Tesourarl<l, em 15 de Março de 1961
Saldo do dia 14 (em (":'IXA) Ors 11.195.756,90

RECEBIMENTOS

RECEITA ORCAMENTARJA

Arrecadação' 181.608.-41}

üepcettente de dinl�elro 6.6;S9,:>lt

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Artministração Ge)'al 47,740,50

Educação Pública 37.702.60

Serviços de Utdlídade Pública 114.368,60

Encargos Diversos 35.843,20
p .. "'tos a Pagar 67.316,00
Conta de Depósito 198.676,60

BALANÇO 10.881.755,30

o-s 11.384,002.80

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
CrS 11.384.002,80

Na 'resourana
Em Bancos

10.881.755,30

1.635.240,20

Cr812.5l6.995,50

.,

�

v anualment.e pelo porto de na sem se cruzar

ytAVEGAÇAO _ São
Francisco possui O mais

mo_vimentado pôrto da
Costa do Pacífico dos Es

tados Unidos e o sexto de

tóda a nação. A maior

parte do comércio do Paci

fico entra e sai através do

pórto de São Francisco pa
ra a Asia e a América do

Sul. Ao todo, mais de 45
milhões de toneladas de

São Francisco. no",
BAJHRO CHINil:S _ São

Francisco poss\li a maior COSMOPOLITA -;- Além
popu!&ção chinesa das ci·/ da população chlnésa de

dades norte-amencal"'.s, São Francisco, há pessoas
sendo que a maiorla,ainda de 30 outras nacionallda-
conserva seus costumes. des representadas n� vida

Uma estação especial de da cidade, Mui't.as dessas
telefo:-tes chinêses é opera· outras nacionalidades tam

ela na cidade, com telefo- bêm mantêm seus bairros

nlstas chlnêses. Constitui próprios. São Francisco é
um ditado local "que em consid,erada a cidadc mais
São Francisco se vé a Chi- cosmopolita dos Estados

Para esse conclave a Se
(retarja da Agricultura
('oncedeu substancial auxí
lio financeiro.
Por metivos de compro·

missas ja ass�midos, an- ;�:�oa: ��:idc��::,e :eeuCOg:�
:et�W�:le���ta�a D::c��:�� "êrno municipal adminis�

dos convites rec�bidos do ���03e!����c\�� d�sCj�:�I�Govêrno do Estado da _

Bahia para assistir a Ex-
tantes locais sao homens

posição Agrícola e da ACA- orgUlhosos de suas
M

con

ara qulstas .6_ ,da. pos,lçao !fi�
S 1. ;' �Z��:����dq��r�::�:::�.;at

IV

HOJE - Hoje, São Fran-

comércio marítimo passam
VI CULTURA - Além de

óPERA - A ópera de sua companhia de óperas,
São Francisco ,instalada São Francisco brilha tam

num belo prédio,""-é uma bém ('m outros aspectos
das mais famosas do He- culturais. Hâ' belall galerias
mistério Ocidental. Além de arte, uma, biblioteca.

pública com mais de 600

Unidos.

RESUMO - São FraD-'

cisco. a cidade da "Oolden

Gate" famosa porta à

entra{la de suu. baía, teve

'-Im pasllado de pccado. Mas
e�ta cidade vibrante e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INTRODUÇÃO
1. Os Estados mais prósperos e desenvolvidos da Federa

ção têm, como fomentadores da sua economia, os seus pró
prios Bancos.

2. O Estado de Santa Catarina, empenhado como esta

numa política desenvolvimentista em todos os setores da sua

variada produção, ao mesmo tempo em que aspira, natUfal
mente, a manter as suas excepcíonaãs condições de segurança
e equilíbrio sociais, ressente-se da falta de 'um Banco que, l'E:_u
nlndo fundos e recursos de própria e alheia procedências, atue
no 'sentído de conrluí-Ios em benefício da prosperidade e do

bem-estar coletivos.
'

3. O Governador Celso MmOS� com o conhecimento bem

atualíaado e definido dos problemas do seu Estado, após enviar
mensagem ao Egrégio Poder Legislativo, promulgou, efn 27

de maio de 1961, a Lei �'119, que autoriza a organização 'Jc

Banco de Desenvolvimento do Estado de,Santa Catarina :3//\.
4: Logo a seguir, em data de 13 de junho do anq em cur

so, pelo Decreto n. GE--..13-06-61/149 nomeou, para efetivar a

constituição do Banco, uma Cçmíssão Fundadora, cujos mcm

bros, subscritores dêste prospecto, são os seguintes:
Geraldo Wetzel, brasileiro, casado, industrial, atualmente

exercendo as funções de Secretário da Fazenda dêste Estado,
residente à Praça 15 de Novembro, n. 2, nesta Capital.
1

Guilherme Renaux, brasileiro, casado, índustrtal, exer

cendo as funções de Prêside1:1te da Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina, residente na cidade de Brusque,
neste Estado.

Haroldo Soares Glavam, brasnelró, casado, comerciante,
exercendo a Presidência da Federação do Ccmércío do Estado
de Santa Catarina, domiciliado e residente nesta Capital, à

rua João Plnto, n. 6.
.

Oscar Schweítaer, brasileiro, casado, comerciante, resi
den te na cidade de Lajes, neste Estado,

Plínio De Nez, brasileiro', casaão, industrial, residente em

Chapecó, neste Estado.
.

5. O' Banco terá como objeto'principal acelerar o proces
so de desenvolvimento econ:ômico do Estado de Santa Catan

na, estimulando a criação de 'riquezas, sua dtstrtbuícão e cír

cuíaçao. Assegurará, além dísaç, através, da prática de opera

ções bancárias adequadas, maior eficiência às despesas púorí
cas, tornando-se ainda um ínstrumento índíspensável à exe

eução do Plano de Metas do Govêmo.
6· Obedecendo as prescríçõéa 40 :pecret9-Lei Federal n.

2.627, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Cata

rlna S/A" por sua Comissão Fimdadol'a, lança â suoscnçuu

pública parte de seu capital destinado a êsse fim e declara,
com fundamento nos Es�atutos a serem aprovados, o seguiuce.

Valor nemínal das ações e as suas classes
10. As ações ao Banco de Desenvolvimento do Estado de

Santa Catarina S/A são do valor nomínal.de um mil cruaeíros

(Cr$ 1.000,00) cada uma, sendo cento e cinquenta e três mil

(153.000) ordinárias, nominativas, e cento e quarenta e sete
miÍ' (147.000) preferenciais, nominativas ou ao portador, à
vontade do subscritor. I

11. A cada ação ordinária ou preferencial corresponôerá
um voto nas deliberações de Assembléia Geral.

, 12. A Administração do Banco poderá emitir 'títulos

múltiplos de ações e cautelas que as representem, obedecidas
as exigências da Lei;

VI

Entrada íntcíal por ação
13. A metade da parte de capital de responsabilidade do

Estado de Santa Catarina será' realizada imediatamente; me
diante depósito em dinheiro, na Agência de Florianópolis do

Banco do Brasil, da Importância de �!etenta e seis milhões e

quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 76.500.000,00), c a parte res

tante, de acôrdo com os Estatutos, dentro de cento e vinte

(120) dias.
14. A parte reservada à subscrição publica será Integra

lizada de uma só vez, ou mediante o pagamento de cinquenta
por cento (50%) do seu ...alcr nominal no ato da subscrição e

dos restantes cinquenta por cento .dentro de cento e vinte

(120) dias. I

15. No caso de não pagamento no prazo, o Banco proce
derá à cobrança de acôrdc com as normas traçadas pela Lei

das Sociedades por' Ações.
.

VII,
,

Obrigações e compromissos assumidos pelo incorporador, im
portâncias despendidas .ou- P01' despender. Vantagens parti- '

culares a 'que terão 'dirêito (, incorporador, a Comissão Funda-"
dera ou terceiros, e o artigo dos Estatutos que as regula

16. Tomando 9. iniciativa de organizar o Banco de De

senvolvimento do Estado de Santa Catarina S. A., o Estaco
não se reservou, cómo Incorporador que é, quaisquer vanta
gens especiais. Ao contrário, ficou estabelecido que:

a) As ações ordinárias inalienáveis de propriedade do Es
tado não perceberâodívidendo. enquanto-não couber às ações
preferenciais um dividendo 'mínimo de oito por cento (8%) cru

média, no triênio, incluído o exercício encerrado (artigos 10.
alinea a. � 41, § �o dos Estatutos).

b) A� açoes pseterencíaís terão prioridade de dívídendo e

prioridade de reembôlso, além de lhe serem assegurados os

privilégios e vantagens concedírros aos títulos da divida pu
blica estadual e, serão acéitas pelo Estado, de Santa Catari
na, em caução ou depósito. (Artigo 10, alíneas a e b, e

parágrafo único).
'

I I '

'j
'c) As ações prefei'enciais 'darã6 aos seus 1)OSSu1dOl'p8 b

direito de vaLo nas assembléias gerais (artigo 90).
d) Cada parcela de vinte por cento do capital do Banco,

::onstituída por ações preferenciab integralizadas, terá direi
Lo 3. um representante no Conselho de Administração. (Al'tigc.
26, alinea

....

1) .

17. A Gomissão Fundadora �1ãú. t�rá remum'raçã'b, pres
tando seus serviços ,gratuitamente, nem assumirá qualquer
obngação ou c�pl'omisso por conta do Banco.

Ui. Dessa fOl'ma as despesas de incorporação serão inü

mas, limitando-se pràticamente aos ônus fiscais, aos de pu
bhcidaue e aos de expediente normal.

VIII

Data do início e do término da subscrição e estflbelecimelüús
autOrizados a receber as importâncias correspondentes às açiics

subscritas
19. A st:bscrição pública será realizada -a partir da dak.

em que for puolicado no Diário bficial da União, o db.:._Jt':'
ele autorização prévia do Govêrno Federal para que o Ban�J

se possa constituir, e terminará sessenta (60) d�as apos.
20. Até que seja.m encaminhadas a depósito no Ban

co do Brasil S. A.. as importâncias correspondentes ao valiJ."

integral da subscricão das acões oa à.<; entradas iniciais .....e·

derão ser recolhidas:
� ,

a) em qualquer das repartições lirrecadadol'r;,s do Tes·;u·
1'0 do Estado de Santa Catarina;, \

b) em estabelecimentos bancários d�vidamente cred,'fl
ciados.

IX

Prazo dentro do qual será realizada a assefQbléia gerar de cons-

tituiçã'9 da sociedade
I

•

• I �ilJQLiilM.itiL·
41. A Assembléia de Constituição do banr.:o será reaL. a

da até trinta (30) dias após a data do encerramento da su;;"�

cl'ição pública do capital.
X

Haroldo Soares Glavam

Oscar Schweitzer
Plínio De Ncz

PROJETO DE ESTATUTOS DO BANCO DE DESENVb1,V1.
MENTO DO ESTADO DE SANTA VA'l'ARINA S. A.

CAPíTULO I

Denominação, duração, sede e objeto
Art. 1° - O Banco de Desenvolvimento do Estado de San

ta Catarina S. A. (BD,E) é uma sociedade anônima de ecoa i

mia mista, organizada segundo a lei estadual n. 2.719, de 27

de maio de 1961, regendo-se pelos presentes estatutos e seg '11:'
cio a Iegislaçâo específica.

Art. 2° - A duracáo do Banco é indeterminada.
Art. 3° �

\

O Banc-o terá sede p "ôro na cidade de Flc, ia

-iópclís Capital do Estado de Santa Catarina,

§ -10 - O Banco' poderá estabelecer Agências ou Escri
tórios em qualquer parte do Território Nacional.

§ 2° 1- Atentas as disposições regulamentares rederac. o
Banco, na forma da lei estadual n. 2.719, de 27 de maio de

1961, poderá utilizar-sl, no Estado de Santa Catarina, dos "'�l'

viços das Coletorias Estaduais e de seus pbstos de arreca.ra

ção, para efetuar o pagamento de empréstimos concedidos 1Je

la sede ou pelas Ag'ên?ias e. ainda. para executar outros -n-

cargos permíssíveís.
Art. 4° '- Tendo como objeto n-tnctoat acelerar o 1:' -,:)c"'.,;<;,

de desenvolvimento econômico do Estadq de Santa Catarina
estimulando a criação de �'iquezas, sua distribuição e circula

ção, e Banco poderá praticar quaisquer operações bancárias,
inclusive, futuramente, aquelas para cujo exercício deva ob
ter prévia autorização do Govêrno Federal.

-, CAPíTUl<O II

�'3:r.\'4 tJ€no .s "",..<41
(OMf({'IOlU·S1OUIIOU(;�

OE (�JVf

R�hlll(lsuhll_.A.·11

NOTA DO GABINE- ,

TE DO PREFEITO
o Prefe'ito de F.orianó

polis, através de mensa

gens enviadas à Câmara

Municipal, extingiu' no

quadro de funcionalismo
os seguintes cargos:

5 coveiros distritais pa-
crão A

2 Continuas Auxiliares

padrão D

4 Amanuenses padrão G

1 Auxiliar de Expediente
padràc H

4 Motoristas padrão I

1 Auxiliar Servo Indus
triais padrão I

1 Apontador padrão R
1 Chefe de Contabilidade

padrão Y

1 Fiscal Auxiliar padrão

1 Assessor- Técnico pa
rtrâo Y

No total de -crs .

1.325.400,00
14 de julho de 1961

Do capital e ações
"Art. 5° __! O capital do Banco é de trezentos milhões ce' ,--------;

cruaeíros rcrs 300.000.000,oo), dividido em trezentas mil ... ,
S fi H O R O S O ?

(300.000) ações do valor nominal de mil cruzeiros S O, C.� f E Z I T O
(Cr$ 1.000,00) cada uma,' sendo cento e cinquenta e três mil

(153.000) ações ordinárias, nonünatlvas, e cento e quarenta e
_

sete mil (147.000) ações preferenciais, nominativas ou ao OCl'-

tador, à vontade do acíonísta.
-

Art, 6° - As ações ordinárias serão subscritas pelo Esta.
do de Santa Catarina, sendo inalienáveis, consoante o dís

posto na lei estadual n. 2.719, de 27 de maio de 1961.
Art .. 7° - As ações preferenciais serão levadas à subs-

crição pública.
�

\....

DR. Hélio Freilas
Médico da Maíerní
nade Carmela Dulra
nOENçAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA

Cr.!NICA GERAL

Parágrafo único - As ações preferenciais que não en-
onaosE�::;�:-�O;'Ul(tÇãO

contrarem tomador serão subscritas pelo Estado de Santa consuitorío: _ Rua Victor
Catarina, o qual postertormente poderá vendê-las em bôlsa. :Vleirfo'!es, 24 - das 4 as 6 hs.

sem deságio e em lotes não mu'ores de cinquenta (50) ações, nesicsncía: - Rua Santos

com anúncio prévío publicado no '''Diário Oficial" do Estado �,�����",�7�3�2 �st;;�:;�
por teêa-vêzes, sendo a primeira com antecedência míui:na de _- �--

vinte (20) dias.

�NSINO
.

A VEIU,A NAS,

BANCAS Dl JORNAIS
E REVISTAS

ri
Modalidades de crédito

7. O Banco de Desenvolvim'ento do Estado de Santa Ca·

tari.a S/A. poderá prat�car q:;.aisquer operações bancánf<g

e.spec!almente:
1 - Financiamentos à lavoura: e pecuária à indústria e

aos ptofissionais de qualquer naturez!:!_
'

II - Operações desti:p.adas,a estimular a produção agri
cola e pecuária em todes os seus es�ágios.

III - Operações destihadas a asseg:Jrar condições l);1.ra

elevação do nível de produtividade 'industrial, inclusive me

lhOramento das instalações e reno'tTação de eq,uipamentos.
IV - Operações destinadàs.a financia:' atividades ligadf.s

a pesca, em todos os seus �spe:ctos, à educação e assistênr.:.a

:ioeial e ao artesanato em tôdas as sUas formas.
.

V - Operações de financiamento às cooperativas.
VI - Operações de antecipação de receita com o Est·3,rlo

e os Municípios, destinadas a· assegurar maior eficiência dil;S

despesas púb,licas. .

VII - Operações de financiamento para a execução de

obras de interêsse público ,do .Estado e dos Municípios.
V�II - Concessão de avais e fianças a operações.de rele·

vante interêsse para a economia do Estado.
\ III

ReCU1'S()S

8. O Banco contará com os seguintes recursos:
I - O Capital inicial de trezentos milhões de cruzeiro.!

(Cr$ 300.000.000,00).
II - Depósitos do Tesouro do Estado e das demais repar

tições e autarquias estadl:lais, municipais, interestaduais e t'e

derais.

III.- Depósitos de sOCiedades de economia mista em que

preponderem ações pertencentes ao Estado de Santa Cata!'lna.

IV - Depósitos do público, cuja integTidade está garanti·
da pelo Estado de Santa Catarma (art, 44 dos Estatutos).

V - Recursos de operações de crédito que poderão ser

contraídas perante o Banco do Brasil S/A., o Banco Nacion,�l

de Desenvolvimento Econômico, agências de crédito nacIO

nais, estrangeiras ou internacionais, e outras er:��;ade5 de

crédito ou financiamento.
' l\1,�didas que serão tomadas no caso de excesso de subscrit-iip

IV
:l2, Se {..orventura fôr eX,,!f'didc..- o limite de cento e q ,h-

Modo de constituição e realização do Cal)ital
rent.1 e sete milhões de cruzeiros ((;1'$ 147.000,000,00), :'ese:'v'u

9. O Banco de DeS€nvolvin�cnto do Estado de Santv, Ca-
dos à subscrição publica, terão preferência os subscritores 'Hle

tarina S/A., cuja constituição é autorizada pela Lei Estadual pl'imtiro houverem sabscrito e HlLeg'l'alizado suas a\;ôes. S::1'<1o

n. 2.719, de 27 de maio de 1961, é uma sociedade anónima de
l'€stitl'idas aos subscritoreE, que não obtiverem esta preferéu-

economia mista, com o capital inIcial de trezentos milhõl'''5 c1e_
,cia, as respectivas entradas de capital.

.

cruzeiros (Cr$ 300.000.000,00), dividido em trezentas mil XI

(300,000) ações, do valor nominal de mil cruzeiros .

Documentos 'que se acham à disposição dos interessado..

(CrS'l.OOC,oo) cada uma, sendo cento e cinquenta e três mil
23. Os originais dêste pl'ospe::to e do projNo de Ec·t.a·

U53.000) ações ordinárias, nominativas, subscritas pelo Esta,d;) lutos, bem conio os demais documentos l'elacionad1Js COI1'\ a

de Santa Catarina, e cerito�e q'uarenta e sele mil \(147.000)
existência e funcionamento legal do Banco de DesenvC·ifi

�ões preferenciais, n�minativ.as ou ao portador, resei'vadas à menta do Estado de SantaJCatarina S. A. encontrlfm-se em po

subscrição/pública. A subscrição das ações preferenciais. nomi-
der do P'l'esidente da Comissão F'lndadcra, na Secretaria da.

nativas ou ao portador, poderá sel' feita pelos Municípios. Dor �:��:d;�t:����iO das S�l'etarias, na' Capital do Estado de

lurldJc-ª..sd;le ·çli.re!!!Q..púbJ.ico • .J�_O 'hflessoas jurídi-
privado. e pessoas físicas de ('r.I::llquer 'l:�l('irnúii- \ Florian6pol!S,
pref�rw

,"

�':O�I�·.ie-�d,,����liJt������ii��

A�·t. 8° - As ações poderãIJ ser integralizadas de uma r,ó

vez, OF mediante o pagamento de cinquenta por 'cento. (50�'u)
dI) seu valor nominal no ato da sub,:-cricão e dos restantf"S cin
quenta por cento (5070) dentro ce cel�to e vinte (120\ Ih'!.!'_

Art. 9° -. A cada ação or(!'iná:-ta, oa preferencial cone,i

ponderá um voto nas delibel'açces ddo assembléia geral.
Parágrafo unico1 - O Banco poderá emitir títulos m111ti

pIos de ações e cautelas que as l'€presentem, obedecidas as

exigências legais.
Art. 10 - As ações preferenciais não poderão ser resga-

--------

tadas, e seus titulares gozarão das seguintes vantagens: Dr. Hélio. Peixoto
a, prioridade no recebimentu de dividendos não Advogadocumulativos de oito por c�nto (8%) ao ano, cal- Residência _ Alameda

cuIados sôbre o valor nominal realizado da aqão, Adolfu Konder. 27 - Caixa

observado Q disposto na alínea c, in 'fine, do art. T'n.<;t!l.J 40e - telefone 2432

41 dêstes Estatutos; EscrItório - Rua Felipe

b. prioridade no reembô!.:;o do capital, até o V;l,l.0: ���;!�t, 37 ;- 1.0 andar -

nominal da.:; ações, �m caso de liq�lÍdação d�
_

Banco, senCio qUê, reembolsadas a seguir, as

ações ordinárias, até o seu valor' nominal, o sal- ....-------,

CiO restante será distribuído em partês iguais en. COMO E GOSTOSO
tre os detentores de ações, tanto ordÍl�árias COl1K, O C � F t Z I T O
preferenciais.

Parágl'ato úmco - ÀS ações preferenciais, na forma do
art. bU da lei estadual" n, 2.719, de 27 de �aio de 1961, !i- ------�--
carao assegurados os privilégios e vantagens concedidoS aos ;Dr. Lauro Daura
titulas da dívida publica estadual, mClUsive os de serem aCt:j-

CI'.'n,-ca Geraltas pelo Estado de Santa Cata.rina, em câ::,;,ção ou depQsitu.
CAPiTULÓ III áeE:�C��I:::a ee�a��;i:�

Das opel'ações e dos de-partamentos rias. Cura radical das infec-

Art. 11 _ Na forma do art. 40 dos pl'€sentes Estatutos ções agudas e crónicas, elo

e obedecendo ao Regulamento a se:!.' elaborado pela Diretoria, :�a�;�h�s�::��.-��:!��: ed�
com aprovação do Conselho de Administração, o Banco po- aparêlho Digestivo e do sis-

del'á praticar quaisquer operaç5es bancárias, especialmente: tema nervoso.

a .. reallzar quaisquer opsl'ações atinentes ao finan- Horário' da� 10 às 11,30 lno.

nanciarnento da la..,oma e da pecuária da indus- �O�:�l!����: à�u�7'��1����:
tria e dos profiSSlOnal:5 de qualql:lel' 'natureza; Marinho, 2 _ 1.0 andar,

concedendo, sob as diversas modalidades de j{esq. 1a Rua João Pinro)

garantia, inclusive o penhor e a hip0teca, e
- Fcoe: 3246.

sempl:e que possível supervisionados (por órgãos ���it����i,a�.o ��a Lacerda

próprios ou estranhos), empréstimos agrícolas,
, 'Jl

pecuál'ios, industriais, agro-pecuários, agro-in
dustriais, profissionais, fundiários (para forma

ção .de 'propriedades territoriais, inclusive para

atração de lavradores de eficiência, nacionais ou

estrangeiros) e de invcstimentos (principalment.e
para construção de silos, câmaras de expal'go, ar

mazéns gerais, frigoríficos, obras de defesa e 1'€

cuperacão do solo, florestamento e reflorestamen

to de :!.�óveis rurais, equipamentos e instalações
industriais, constrnção de mercados e feiras co·

-----�--....�merciais.-de"Stinado�à-venda de produtos agviGO- ·1lIi imiliiiiiiiíit:;...,-.,_!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.A ELEGÂNCIA MÁSCULA DE

11E
BRITISH
I90K

LINHA BRITÂNICA DA NOVA

ROUPA

I
sem dcréscimo

PRONTA OU em 3 pagamenfo,

SOB-MEDIDA IguaIs a partIr de

-

Cr$ 2.475,00
A EOUILl8RAOA. EtEGANCIA
INGL�SA AO GOSTO

BRASileiRO.

Iornou �osse O novo ...
tcont. da últ. pág.) lhante atuação e o tornam

maneira decidida, enciente merecedor deste elogio.
I': ponderada com que sem- Grande foi a honra de

pre agiu, nos delicados ca- contarmos com a presen-
:-;05 surgidos pela repres- ca do Exmo. Sr. Governa-
são ao contrabando naque- dor do Estado, do Exmo.
la região, hoje em dia con- Sr, Presidente do Tribunal
siderada como uma das de Justiça, do E?,ffiO. Sr.
iouts focais pura tal co- Preso da Assembléia Legls-
rnércío ilegal". _ Finali- .atíva, do nustríssimo Sr.

- zando disse o capitão de Procurador da República,
Mar � Guerra Ernesto de dos nmos. srs. Secretários
Mourão Sá. de Estado, dos Ilmos. Srs.

AGRADECIMENTO oomandante Cda Guarnição
"Termmando esta Or- Milita�' de Fpolls., comeu-

dem ,agradeço a todos dante do 14 BC, comen-

aqueles que, chefiando ou dante da Policia Militar e O nosso flagrante fixa aspecto da distribuição de

chefiados, militares ou cí- o Representante do Co- alimentos e esaeemos, distrfbuiçâo essa realizada a

via. prestaram 8:0 meu .Co- .man?-o. da aese .. Ae.te..a. .. {i� -c-mats de 35 anos, pelas caridosas assotadas da Pia Unlão

�������Çã�.ua Inestimável Ppnlis.
COQUITEL

de Santo Antônio.

Em seguída, o Almirante
1"'AO.:li1.\.i.I!ÓI\'1 DE COMANDO Luiz Clóvis de Oliveira, na

....1-'''''', u ..... "'l.I.�"'U .... 1:: .�Lllr sede do Comando do 5°
e v "',�'" ..,.i. .. ,;:; .. �u UI:: JYLull- Distrito Naval, ofereceu ao
!"'u " ..fJ<>..:>OU.... U vva."'''UU õovemador do Estado e

<..lu ..
- .,��'.u no.,'" ...0 altas autoridades presentes

'"'U""'''' " .. "" ...... , .. ...,.0- um euquitel.
SAUDACAO AOS CATA

RINENSES
'após o Coquitel, o Alm!

rante Luiz Clóvis de Olí-
.... "."..."uo uu ..

�
...... ::1"•• 100 vet-e. através de "O ES-

.1.,"',1:0.'. v La.o ce "t:L" :SIU\) TADO" fez a seguinte sau-

\"",,,,,,,>,..uu lJur .:l . ..,. ....era. U dação ao povo de Santa
l�....U.",,,.u 1.1....>4I:UUH,,, e o. Catarina:
.t>.À",ji. o Of. r.t:......e: • .ne aa 'Brasileiros de Santa Ca-

tanna. que as minhas pri
meiras palavras como Co
mandante do 5° Dlstrlt0'

Naval, sejam palavras de
confiança em todos vôs;
isto porque dos filhos des
ta acolhedora terra a Ma
rinha de Guerra sempre
recebeu Inequívocas pro
vas de carinho. Estou cer

to, pois, que contarei com

nossa i'Lrmaua - .I!ó recon- vossa compreensão e o

OUZIUO as .Iuaçues qu� exer- vosso auxilio de que ne-

era no .sscaco J.Vlawr cesce cessito para o perfeito de-
VUlUanU\) o �l:I.p.I,.l:j.O ue eempenho de minhas Iun-
}>'ra�a�a canos .tl..IL)�Ito de ções.
car-a.nc "hrmana\)", e fl-. Que estas minhas pala-

��!:Z���� � ':��ll��u�:mLU��· rrqa�é�ep:��rd:�asto:�s v���
ClOViS de onveee -:- "0 50 coração.
Comandante ecrnesto- de A todos sem dístíncão de

�:r�'�� Sts Cl���Qn::����� 1����resfOvr::;;O d�s· f�I��I�
cue comandou' uúende- daClE! ao mesmo tempo que
mente este Distrito «evet. vos garanto que de minha

0�e��,v��� q::"�:�oa�esrec�: ���t,e :ér��rt:�Í"�aoM�r��
·\ffi.endam\ As exerentea ccn- xímo de cooperação nos

uíçves em que receoo este assuntos aanentes ao bem
Comando al.Cst..am sua bri- estar de todos."

"1> ... e: vu.e: .. "" 'i,""e: ..... ji ....

" ....u. "'iuc;'"'' "' 0:> HIL" ,

.......c;., .......0:>,;:; ._, .. ", ...1:1. v e:.u uo

.......Ia. """""" ...."'u ..e:.,�", "'''�<i U

l\.t: I:I., >.:.. '" "·I:I.'·6U .11<"0':'
11"1Ie:.. "t: UI!. l:I.uuu..."".....<;au
.1'11:1..1:.... , >.:Ull;:;"'�"" p-�d. I.u.n,
U1I..I"•• <.: ut: J ........u I:: uUla

nonra que cse LUe serv.ra
oe Ull;�U,,1YU nus JUVJuen-
toa \_\ ... "t:.;:;, qUI:: sem aUVI

{la, .,.cre. lIu ut:",e:",.l.IC:uou
.uessa c,e:>llua �un<;l:I... :· - e
ma cs aUJun,.e prv..segue o
�j lISGL"e Ulle.al venerai da

Na Casa do Artista. Plástico ...

AINDA AS FESTIVIDADES DE
SANTO A"TaNIO

A festividade do glorioso Santo Antônio, realizada
em 13 àe junho pp, propurcíuuou a Pia União de Santo

Antônio, dirigida por Senhoras da nossa melhor sccte

dade, uma arrecadação de aproximadamente cem mU I

cruzeiros, que foram aplicados na compra de agazalhoa
e mantimentos, doados a probreza desvalida da nossa

Capital. •

Na foto a Diretora atual da Pia União de Santo

Antônio, Sras. Araei Rupp Bu!cão Viana, Presidente, JUfl.
rita Fernandes, Vice Presidente, Haideé Mambrlni, La

Secretária, Rosa curcío, 2.1l. Secretária, Wanda Mir íscquí,
II!. tesoureira. Ada Ramos, 21l. Tesoureira.

A Diretoria da Pia União de Santo António, agrade-
ce a todos os corações generosos que contribuiram para.
minorar o sofrimento de inúmeros pobrezinhos da Ca

pital, rogando ao bom Deus, pela sua felicidade e de

suas prezadas famílias.

!: MAn[versário de Fundação do
Bairro' da Juventude

ccont. da 1.a pág.)
demo, no .prédio da , Bie

nal, no Ibirupueru, ao la
do de Portinai-i, Di Ca
valcanti, Sergio Milliet,
José Antonio da Silva, A

nita Malfatti, Fla.vio de

Carvalho e Pola Rezende.
Em 1958, participava, com
20 trabalhos. da Exposi
ção de Pintura Paulista

Contemporânea, na Ga
leria Prestes Maia,ao la
do de Clovis Graciano,
Rebolo Gonzales, Quil"ino
da Silva e Sergio Milliet.
No mesmo ano, participa
va ele uma exooetcão de

poemas ilustrados, no

Clube dos Artistas, ao lu

do de Livio Abramo, Ser
gio Milliet e Clovis Gra
ciano -. E, ainda, em São

José dos Campos (lTA),
da Exposição de Pintores

Paulistas, com Pola Re

zende, Graciano, Sergoi
Milliet, Rebolo e Quirino
da Silva. Em 1959, um

conjunto. de 10 óleos de

sua autoria segúíu· para a

Argentina, onde fi .ou ex

posto sucesstvámente, em

Córd�ba, Sã" Luis, Cata-
_

:I':
_ .:

,

��:<;:�ue:(!�tlte���do�trab:;
�

Est�mpamos �cima uma vista geral do conjum� de ecsn-

-

d
q

,- vi"· .hi - .cecoes do. Bairro da Juventude - cl famosa CIdade dos

���=�en;e n�����i��l:es�: ::�:�;.àn7a��:�: �:iS��·��ii:.�a��n�:�r��laq��c�:�àá: .

de com Pcrfinar-l, Criclumense de Assistência aos Necessitados, e sob a di- ..
Guanabara, com quem
trabalha. Na atual expo

sição da Casa do Artista
Plástico expõe apenas

dois quadros, um retrato

e uma natureza morta,
ambos datados de 1958.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Olhos - OUVIdos - Nariz e Garganta

I /tA I AMr..'\,l U Ú�UI ::ilNU:Sl'lt:� <lt:m 0iJlll"a>,:al.l JJUI

ULTRASON e JONISAÇÁO. EXAMES dos olhos e

.k.l:.l. r. I I A de o>.:ulo<l .::om E(,lUIPU HRUSH·I.OMB.
1:..\A ..m·, Ut: UU\ IlJU�. ;\"AKI:S I:: GAf'JANTA por MU·

DERNt' E(JUIPU RHENOL \ÚDlCO na CapItal) UP.I!.:

.kAYAl' ue AMH..iUAL�:s - U.I!:l)VlO:S de l).I!.:PTO e

�1,\ü:SJrl::� pejo!! mais modernos pro\es!!o!!. Opera em

todo!! (.>!! J1U�PI1AIS de Florianôpolis.
CU:-J::;l!LTORJU - RUA JUÃU PINTU 115 161ll

frente .f, Radio Anita GaribaldiJ. ,

Kt.::;IlJ.€i'OCIA - RUA F'ELIPlo :-o/'YMJDT 99 -,
�, ' .... 1' �fltiO

UMA OFERTA DA etMItANDRADALttIa.
Rua Felipe Schmidt, 7.A

DR. LU Z E. ROCHA FREIRE
CIRURGIAO DENTiSTA
ADULTOS E CRIANÇAS

P:ll'tlclptt a "eus clientes e amigos a Instalação do

seu nu 'U cOI\;:>ultório equipado com m9tor de alta rotação

__-- "',""out tlora. n

R�(,�IW

reção dos Revs. Padres Rogacionist&s mantêm mais de

uma centena de orrãos de trabalhadores nas minas de

carvão. O Vice-Governador do Estado, sr. Doutel de An

drade, estava presente às solenidades do dia 16" inau

gurandc o monumento erigida em homenagem ao funda

dor da Ordem dos Padres Rogaclonistas, Cônego Anibal

��::: �::�:�S�a�f��a�.portunidade o Vice-GOvernadof pro-

Esteve representando ·0 Sr. Acerblspn Metropolitano
o Mosenhor Frederico Hobbe, e coma convidado especial
ó acerblspo auxiliar 'do Riu de Janeiro D. Wilson Laus

Schmldt.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vende-se àtimo bar bem lL'calizado.
Vende-se por motivo de mudançt> de resldencla para

outra cidade. Preço de ocasião. Tratar rua 24 de Maio, 886
_ Estreito _ próximo do SA.MDU. 21/1/61

CASA .OU APARTAMENTO
Procuro casa ou apartamento cem QUATRO QUAR·

TOS para alugar.
Tratar com Paulo Freis, na Secretaria da Agricultu

ra _ Telefone 2487.
19/7

PNEUS DUNLOP, O melhor
Rainh, das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma·

154.

• I�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!(·,,"tillll:I(':'IO da 4.a I'úg"illal
las�� promovendo-se especificamente:

I - os relacionados com a agetcultura e a pecuária:
_ para preparo do 'terreno, combate a pragas e

doenças, compra de sementes, mudas, adubos,
utensílios e equipame-ntos agrícolas, trato de

lavouras e conservação de benfeitorias;
_ para possibilitar - com relação a animais de

qualquer porte e espécie, mas de imediata utili

dade econômica _ a. criação .. recriação e engor
da, inclusive a aquisição de reprodutores de

raça;
_ para compra de animais oe tração, máquinas,

motores e veiculas rurais, assim C0J'l10 para me

lhoramentos e instalações de caráter reprcd.ru
vo nas propriedades rurais;

_ para as demais despesas de exploração rural;
_ para elevação do nível de produtividade;
_ para fomentar o desenvolvimento, no Estado,

do sistema de crédito rural supervisionado e de

orientado.

II - os relacionados com a indústria:
_ para aquisição de matérla prima e para custeie

da produção;
_ para elevação do nível de produtividade, incluo

stve pelo melhoramento das instalações e reno

vação de equipamentos;
- para auxílio à indústria extrativa de madeira e

do mate, bem como de outros produtos, vege

.
tais ou minerais, cuja procura os tornem eco

nômicamente apreciáveís.
III - os relacionados com as atívídadea profissionais:

- para finapciamento das atividades ligadas à

pesca, em todo os seus aspectos;
...\

- para financiamento das atividades proüssíoneís
em tôdas as suas formas;

_ para financiamento das entidades ligadas à edu

cação e à assistência. social.
b. conceder financiamentos a cooperativas devida

mente registradas e fiscalizadas, dentro das espe

cificações da alínea anterior e seus incisos, e, atn

da, para adiantamentos aos associados, por conta
do preço de mercadorias recebidas para venda, e

para. compra de mercadorias de consumo.

c. efetuar operações destinadas a estimular e ampa
rar a exportação de produtes agrícolas, pecuários,
minerais e industriais f', bem assim, a assegurar

condições favoráveis à importação de. çquípamen
tos estrangeiros necessários ao desenvolvimento

econômico do Estado -de San'ta Catarina.

d. realizar - pelo prazo máximo de quatro (4}. me

ses, elevável, em casos excepcionais, para seis (11)
meses. pela Diretoria, _ operações que visem ao

estimulo das atividades comerciais, in�ustriais,
rurais e outras de mterêsse econômico, concede»
do empréstimos, abrindo créditos simples ou em

conta corrente, com ou sem garantias, descontan
do letras de câmbio, notas promissórias, duplica
tas de contas assinadas e operando sôbre "war

rants''. conhecimentos de depósito ou de embar

que, certificados de penhor ou de depósito. Em ca-

p,n...;; excepcionais. de baixa artificial de preços de

produtos agrícolas. pecuários,míneirala ou indus

triais, resultante de m�vimentos especulativos. es
tas operações poderão ser feitas em bases mais fa

voráveis de prazo e tax!i, a juízo da DiretOl.ia.

e. conceder empréstimos cu adiantamentos garanti
tidos por caução de títulos da dívida pública da

União, do Estado e dos Municípios; ou por ações,
letras c debêntures, devidamente cotadas em BõI

sa; ou ainda garantidos pelo penhor mercantil.
f. contratar, nos molties estabelecidos por lei, ou

conforme incumbência específica dos poderes com·
petentes, a exec<.I'Ção de quaisquer planos ou me

didas que visem ao desenvolvimento sócio·econômi·

co do Estado.

g. efetuar. com o Est9.do e os Municípios catarinen

ses:

I - operações de antecipação de receita, mediante
o desconto de titulas ou empréstimos em con

ta corrente, desde que eficazmente garantidas
e destinadas a assegurar' maior eficiência das

despesas públicas;
II - outras operações de financiamento, destinadas

a execução de obras. aquisição de equipamen
tos e a serviços ou empreendimentos de real in

terêsse públiop, mediante aprovação do Con

selho de :Administração, se o vencimento tiver

de ocorrer depois do exercício vi�ente.
h. conceder avai� e fianças a operações de rele

vante interêsse para a economia do Estadc ou de

Municípios .catarinenses, mediante alltmização
do Conselho de Administração.

L abrir créditos ou conceder subvenções, até ('

máximo de dois por cento (2%) sôbre o lucro

líquido nos balanços semestrais, a instituições
destinadas a prestar assistência social e finan

ceira aos funcionários do Banco e cujo regula
mento mereça aprovaçãç da Diretoria.

j. receber depósito em dinheiro, mediante abertura
de conta ou emissão de titulas, com ou seF.l juro,
à vista. 0:1 a prazo:

I - do Tesouro do Estado de Santa Catarina e das

res da sede. de Agências e de Escritórios do Banco deverá ser

feita pelo Presidente.
Art. 21 - Compete ao Presidente'

a. fazer executar os presentes Estatutos, as delíbe

rações da Assembléia Ge-ral, do Conselho de Admt

n.stração e da Dtretorla;
b . superintender e dirigir os negócios do Banco;
c. representar o Banco ativa ou passivamente, em

juízo 0:1 fora dêle, podendo, para tal fim. consu
tuir Procuradores ou designar prepostos;

d. convocar e presidir as sessões da Diretoria;
e., submeter anualmente à Assembléia Geral Ordiná

ria o Relatório das operações do Banco, elaborado
com a cooperação dos demais Diretores e devida
mente acompanhado do parecer do Conselho Fl�'
c�;

,
.

f. admitir, nomear, remover, promover. punir e do
mitir empregados, conceder-lhes licença, abonar.
lhes faltas, podendo delegar poderes, salvo quando
se tratar de admissão.

I

nomeação, promoção ou

demissão;
g. autorizar a ..realização de operaç-ões que excedam

à alçada fixada para os Diretores, observando o

que a êsse respeito houver sido estabelecido pelo
Regulamento;

h. vetar deliberações da Diretoria.
Art. 22 - Do veto do Presidente caberá recurso vcluntá

rio e com efeito devolutivo, dentro de dez (10) dias para o

Conselho de Administração.
'

Parágrafo único - O veto do Presidente será aprovado
ou rejeitado por maioria absoluta de votos dos membros do
Conselho de Administração.

Art. 23 - O Presidente, em seus impedimentos, será subs
tituldc pelo Diretor escolhido pelo Conselho de Administração.

Art. 24 - Competem aos Diretores os encargos que lhes
forem atribuídos em Regulamento.

Art. 25 - Nos casos de vacância de cargo de Diretor. será
convocado o respectivo Suplente, que exercerá o mandato até
a reunião da Assembléia Geral mais próxima. Nos afastamen.
tos temporários, por períodos não excedentes a trinta (30)
días, ficará a critério da Diretoria convocar o Suplente, cu
proceder à substituição por outro Diretor, mediante designa.
ção do Presidente do Banco.

,

Parágrafo único - O Diretor eleito em substituição
completará' apenas o tempo do substituído, observando S� a

,...-------.;..,

coincidência dos mandatos.
CAPíTULO V

Do Conselho de Administração
Art. 26 .,.--- O Conselho de Administração, que se reunirá

ordinàríamente uma vez por semestre, após os balanços, e

.extraordinàriamente, sempre que' convocado pelo seu Presi

dente, ou pela rríaíoría de seus membros, ou pelo Presidente
'''Clo Banco, compõe-se:

a. do Secrétárío de Estado da Fazenda;
b. do Secretário de Estado da Viação e Obras PÚ-

blicas;
c. do Secretário de Estado da Agricultura;
d. do Secretário de Estado da Educação e Cultura;
e. do Secretário de Estado do Trabalho;
f. do Secretário Executivo do Plano de Metas ou

órgão correspondente:
g. do Presidente do Banco;
h. de um representante da Federação das Indús

trias do Estado de Santa Catarina;
i. de um representante da Federação do Comérc'.o

do tEstado de Santa Catarina;
j. 'de um representante da Fed�!'ação das ASSOCia

ções Rurais do Estado de Santa Catarina;
k. de um rel�resentante da Federação dos Trabalha·

dores na Indústria e da. Federação dos Trabalha

dores no Comércio do Estado de Santa Catarinf,.:
1. de representantes dos portadores de ações prefe·

renciais, um para ,-:ada parcela de vinte por cent.l

(20%) do capital por êles subscrito e integn.U·
zado.

\ § 10 _ Será de dois (2) anos, e renovavel, o mandato dos

Conselheiros menciQPados nas letras h, i, j, k e I dêst,e arUgo.
§ 20 - Para a eleição dos representantes de que tratam

as letras h, i, j e k as enUdade<; ali mencionadas submete':>. ao,
cada uma, listas de três nomes à Assembléia Geral qúe, p0r I
cédula uninominal, designará "o representante. No caso de as

entidades interessadas não fornecerem as listas, a AsSembléia
escolherá livremente os nomes dos que integrarão o Conselho

como representante da Indústria, CC Comércio, da Agricultura
e dn Trabalho.

§ 30 - Os demais Diretores do Banco poder&o compare
cer, sem direito de voto, às reuniões do Conselho.

Art. 27 _ O Conselho de Administração será presidido
pelo Secretário de Estado dos Negócios da. Fazenda e, nos sem

impedimentos, pelo Presidente do Banco, em exercício.
Art. 28 _ O Conselho de Administração poderá reunir·se

com mais da metade da totalidr.de de seu!: membros, sendo
suas deliberaç6�s t.omadas por maioria de 'lutos: assegurado
ao Presidente cic CC':lselho o voto de desempate.

P�rágrafo único _ Nas deliberações sôbre veto do Pre

sidente do Banco, êste não terá direito a voto.
Art. 29 - Os membros do Conselho de Administração

perceberão, apenas por sessão a que comparecerem, a grati
ficação de presença fixac;ia pela Assembléia Geral

Art. 30 - Compete ao Conselho de Administ:ação:
a) _- organizfu e modificar o seu regimento interno;
b) - tomar deliberações,. �ediante proposta da Dire-
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III - ::. rcpartíçoes e autarquias, Jederafs, Interesta
duais ou munícípais:

IV - do público.
k . transacionar com a Carteira de Redescontas do

Banco do Brasil e com outros órgãos financeircs

federais.
1. transacionar com outros Bancos ou órgãos Ii

nancelros, oficiais ou não, nacionais ou estran

geiros, sob qualquer modalidade, inclusive me

diante o recebimento de depósitos e empréstimos.
caucionar ou redescontar, no país ou fora dêre,
contratos_ títulos e 'valores de sua carteira.

n. fazer movimento de fundos de sua própria conta

(,U de terceiros.

Parágrafo Único _ NOl caso de empreendimentos que

possam ser objeto de empréstimos de investimentos contor

me a alínea a dêste artigo, o Banco, se a iniciativa particu
lar se mostrar indecisa, poderá promover a organização de

sociedades de economia mista, 'para executá-los, vendendo

posteriormente ao público as ações que houver subscrito.

quando as condições dos mercados de capitais se mostrarem

favoráveis.
Art. 12 - t vedado ao Banco:

I - compra)' ou conservar imóveis, além dos ne

cessários aos seus serviços, salvo quando se tra

tar de transação em defesa dos seus ínterêsses:
II - abrir créditos, emprestar, vender ou.comprar a

qualquer de seus dirigentes e funcionários,
bem como aos agentes dos três poderes pú
blicos;

III _ conceder empréstimos destinados a construção
ou aquisição de .ímóvels, exceto os previstos pe-
1'(1, fins de instalações rurais ou industriais.

Art. 13 _ As operações de que trata o artigo 11 serão

distribuídas pór Departamentos, na forma aseI'. estabeleci

da em Regulamento.
CAPíTULO IV

Da Diretoria
Art. 14 - O Banco será administrado por uma Direto

ria constftuida de cinco membros: Presidente, nomeado te
lo Governador do Estado, e quatro Diretores eleitos pela xs

sembléta Geral, e todos pessoas de reputação ilibada, com lar

ga experiência bancária ou da coisa pública, domiciliados no

Estado de Santa Catarina, com mais de trinta anos de idade.

e que não sejam, entre si, parentes consangüineos ou afins.
até o terceiro grau.

S 10 Nenhuma membro da Di_retoria poderá pertencer
a órgãos dirigentes de partidos políticos, ou exercer cargo ou

função de direção de entidades que explorem atividade Iu

crativa, exceto, neste-último caso, quando o desempenho do

mandato interesse ao próprio Estado, sendo então, ímprescm-
dível, a autorização do Governador.

'

� 2') ', Ao eleger a Diretoria, a Assembléia. Qeral elegerá
um Suplente para cada Db-etor, obedecidas as mesmas exl

gências previstas neste artigo e seu § 1°, cabendo-lhes substí

tuir os Diretores nos seus impedimentos, na forma dêstes Es

tatutos.

§ 3° _ O mandate dos Diretores será de quatro (4) anos,

podendo ser renovado.

§ 40 _ O Presidente tornará posée perante o Secretário

de Estado dos Negócios da Fazenda.

Art. 15 - Antes de entrar no Exercício, cada membro da

Diretoria caucionará, em garantia da responsabüídade de "lia

gestão, cinquenta (50) ações do Banco, próprias ou alheia.,

Parágrafo único - A Assembléia Geral que eleger os Di
retores poáerá investi-los, "desde logo, em suas funções, se

fôr viável a efetivação imediçüa da caução de ttue trata fo:.J,e

artigo. Se isso não tôr possível: a posse se dará mediante o

depósito das ações nos cofres do Banco, com a respectiva aver·

bação no livro de Reg'istro de 'Ações Nominativas e assinatu- I

ra de têrmo lavrado no livro de Atas de Re'-:lniões da Dire

toria.
Art. 16 - As deliberações da FJiretoria serão tomadas por

maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade
e o direito de veto, com recurso para o Conselho de Adml!"üs·

tração; na forma do al1tigo 22.

Parágrafo único _ A Diretoria deverá reunir-se pelo me·

nos uma vez por mês, lavrando-se a competente ata de suas

decisões.
Art. 17 - Além da p�rcentagem pre\�ista no art. 41, letra

e, dêstes' Estatutos, o Presidente e os Diretores perceber&o
uma remuneração mensal que será fixada pela Assembléia GE;'

ra1 Ordinária e que não excederá aos ,vencimentos dos Secretá
rios de Estado, podendo a do Presidente ser acrescida de vinte

por cento (20íi-).
Parágrafo único ...J... O Presidente terá direito a uma verha

para representação e os Diretores a uma ajuda de custo, cujos
montantes serão fix�dos pela Assembléia Geral, não podendo
Ser supe�'iores a vinte por cent·) (20%) sôbre a remuneração
prevista no prespnte artigo.

Art. 18 - Compete à Diretoria a administração geral do
Banco e, ainda, na forma dêstes Estat:.ltos:

a. repartir entre os Diretores, se assim o julgar con-,
veniente, as atribuições não conferidas expressa
mente a qualquer dêles;

b. solicitar autorização do Conselho de Administra

ção pal:a alienar ou onerar bens imóveis;
c. decidir quanto à abertura e fechamento de Agên·

eias e Escritórios;
d. fixar vencimentos e gratificações e tudo que se

relacione com a remuneração dos fu:::ionários.
Art. 19 _ Os documentos que criem respí'nsabiUdade pa

ra o Banco c os 'que exonel�m terceiros de obrigações para
com 'êle deverão ser, Sempl"l:l, assinad�s pelo Presidente e um

Diretor ou por dois (2) Dil�tores.
��",,"....Dir

T. A. (.
Apeaar de nàn contar

com suficiente auxtuo fj

uancetro, a mretorta da

Orquestra emronreu de

Florianópolis conseguiu re

organizá-la c já l\') prcxt
mo dia 29, sábado. às 20.3n

horas, no 'reat-o Alvaro de

Carvalho, será executado
extenso programa t-omemo

í atívo do seu }70 unrvcrsã.
lia de fundação.
O Conserto. que só foi

passive: graças à abnega
cão de musicas catartnen

ses, amadores, n-i sua

maioria, será res+do pelo
Maestro Emmanoel Pelusc.
Também estará p:uticl

parido do concerto n Or

cuestrs de Concertos da

Universidade do Pnraná
O Concerto, que vem

despertando ínvulgnr r-n

tusiasmo . nesta C·'.pital
obedecerá ao seguinte pro
grama:

1. SINFONIA no 15. de
W. A. Mozart.:

2. DEVANEIO do com

posit. pnrnnaense Bento

Mossurunga:
3. ROMANCR QP. 50 ua

ra vtouno c crquestrn ISO

1I."ta Carlos Richt('r). de

L .. V. Beethoven;
4. SINFONIA da ópera

MARTA. de F. V. Flolow;
5. TREPAK (dança rus

.loa) de P. Morand:

6. PLIK-PLANK-PLUNK
-

(estilo "yankee") de L. An

dersoo:
T. PRELÚDIO, do com

posit. Emanael Paulo Pelu
$0: e

8. MOYSl!S (9;rande
abertura da ópera cio
mesmo nome) do -comcost
tor catartnensc Emmanoc!
Paulo Peluso

-

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado Pela Faculdade
Nacional d.. · Medictna da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Servi
ço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima). Ex-Interno
do Serviço de Cirurgta do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
ele Janeiro. Mrrliro do Hos

pital de Caridade c da
Maternidade Dr. canos

Corrêa.
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇ6ES
- PARTO SEM DOR pelo
método psiCO'profilatico

Consultório: Rua João Pln
to n. lO - das 16,00 âr::'
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telcfone
3035 - Resirlêncla: Rna

Geljleral Bitt.cncoul"t n. 101.

Dr. Ayrlon Ramalho
CL/NICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manhã

. rom hora marcada pelo
lelefor.e 2786.
A tarde. das 15,30 às 17,30

horas.
Conmltório: Rua Nunes

Machado, 7 - lO andar.
Residência: Rua Padre

Roma. 63 - Telpfone 2786.

bd'

� .

. FpJZ2f§
DR. HOLDEMAR O.
DEMENEZES .

Medicina é Cirurgia do RiO"
de Janeiro. EX'Interno do
Hospital da Gambõa; - Da
Maternidaqe Clara Bas
baum - Da Maternidade
Mi'ie·Pobre
Especialidade:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Art. 36 - A Assembléia Geral poderá reunir-se, extraor
dinàriamente, sempre que os intetêsses do Banco o exigirem,
por convocação:

a. da Diretoria;
b. do Conselho Fiscâl;
c. de acionista ou acionistas que representem, pele.

menos, um quinto (1/5) do capital social.
Art. 37 - As Assembléias Gerais serão presididas pelo

Presidente do Conselho de Administração, e, no' seu impedi

r( menta, pelo I!l'esldente do Banco, em exerctóo, e secretaria

das pelos acionistas que forem convidados para êsse fim.
Art. 38 - Ficarão suspensas as transrerêneías de ações

dentro dos dez (10) dias que antecederem as Assembléias Ge-
rais.

'

CAPiTULO -VIII
Dos balanços e da distribuição dos lucros

Art. 39 - O ano social coincide com o ano civil.
Art. 40 - Duas vêzes por ano, em 30 de junho e em 31

de dezembro, proceder-se-á ao levantamento do balanço gera.,
para apuração de resultados. tosses balanços e as respectivas
demonstrações de lucros e perdas deverão ser assinados pelo
Presidente do Banco, por mais um dos Diretores, pelo menos,
e 'pelo Cnete da Contabilidade.

Parágrafo único - Do movimento do Banco, no fim de
cada mês, levantar-se-á balanc�te que será publicado dentro
do mês seguinte.

. . . .

Al't.'41 - Dos lucros líquidos apurados no final de cada

semestre, serão feitas as seguintes deduções, necessàríamente
na ordem abaixo:

.

a. cinco por cento (5%) para o Funda de Reserva

Legal, até alcançar quarenta por cento (40%)
do capital social;

b. até vinte por cento (20%) d�stinadas ao Fundo
de Reserva para prejuízos eventuais em exercícíos

futuros;
c. a quantia indispensável ao pagamento do dlvl

dendo preferencial de oito por cento (8%) ao

ano assegurado às ações preferenciais, sôbre o

seu valor nominal realizado. Se o saldo dos lu- -�------'--�-"-::-:E=-':=cros anuais, depois da dedução prevista nas letras SOCIEDADE DOS ATIRADOR S DE
a e b dêste artigo, não fôr suflcíente para o pa- FLORIANÓPOLIS
gamento daquâle dividendo, o total do saldo sará
obriga�l'iamente partilhado entre as ações pre
ferenciais (art. lO, letra a);

d. a quantia necessária ao pagamento de um divi
dendo, de até oito por cento (8%) ao ano às

ações ordínárlas, calculado sôbre o seu valor rea
lizado;

e. uma percentagem que a Assemb�éia Geral Ordi
nária fixara. prévia e anualmente, para ser repar
tida entre os membros da Diretoria e que não será

superior a dez por cento (10%) nem à gratifica
ção da letra f dêste artigo, observado o Decre to
Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940;

f. até dez por cento (10%) para gratificação ao pea-
soaI, sem caráter de obrigatoriedade, segundo o

critério do merecimento, eficiência e assiduidade
de cada empregado, a inteiro e, exclusivo juízo de

Diretoria;
g. a quantia necessária à distribuição de um divi

dendo adicional, de até quatro por cento (4%);
às ações preferenciais e ordinárias, calculado sôo ---------------__

�1i�[i;;:i�l�(},.;Be� y�10�i'ealiZado;
li tij/(270) sôl)re 0\'

VI - projetos de reja-r-a ::los Estatutos.

c).- deliberar sôbre:
I - vetos do Presidente do Banco a decisões da. Di

retoria;
II - outros assuntos, por proposta da Diretoria 1

CAPITULO VI
Do Conselho Fiscal

Art. 31 - O Banco terá um Conselho Fiscal, comcoeto
de cinco (5) membros e de suplentes em igual númerc, ·a�lc·
nistas ou não, residentes no país, eleitos, anualmente, pela
Assembléia Geral Ordinária.

Parágrafo único - Para u composição do Conselho, de
verá o representante do Estado nas Assembléias escolher, obrf
gatàriamente, um contador legalmente habilitado e perten
eente aos quadros da Secretaria da Fazenda.

Art. 32 - O Conselho terá as atribuições que lhe contere

a lei, e a remuneraçãc de seus membros será fixada, anual
mente, pela Assembléia Geral que os eleger.

AÍ't. 33 - Em caso de yaga no Conselho, ou no ímpedt
menta de qualquer de seus membros; por mais de 3 (três)
meses, o Conselheiro será substítuídc pelo suplente mais vo

tado, e no caso de ter havido empate na votação, pelo �ats
idoso.

Art. 34 - O Conselho reunir-se-á:
a. ordínàriamente uma vez por trimestre, para Lo

mar conhecimento dos balancetes e proceder aos
exames de que trata a lei;

b , extraordínàríamente, sempre que julgar necessá
rio, ou quando cotivócado pelo Presidente dr)
Banco.

'.. ..

CAPiTULO - VII
Da Assembléia Geral

Art. 35 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á,
anualmente, durante o mês de março, a fim de tomar conhe

cimento do Relatóri� da Diretoria, discutir e deliberar a res

peito do parecer do Conselho Fiscal, do Balanço, contas anuais
dos administradores, eleger os memoras do Conselho Ftsca.,
e, se Iôr o caso, membro de Conselho de Administração e da
Diretoria.

•

Compl"e-o f'allftoso
rnIl5Q®.fr<;D @mifu_d__

contém um Aparelho euem � tL�"

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISTA

Edital de convocação
Assembléia Geral Ordinária

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

CIRURGIAR�di;��;E��n:��O_F'AClAl
Pelo presente ficam convocados os senhores associa

(los para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em

prwneira convocação, de acôrdo com o artigo 34, alínea
"a", dos Estatutos, no dia 27 do corrente (qufnta-feh-aj ,

com Inicio às 20 (vinte) horas, com a seguinte ordem

do dIa:
Eleição dos membros do Conselho Deliberativo e

seus suplentes de aeôrdo com o artigo 38 dos Es
tatutos.

Florianópolis, 14 de Julho de 1961

CAMARAS DE AR DUNLOP, a melhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma
fra, ;t54.

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
CAIfARICULTURA

. CONVC"'E

ElOaldo Mosinwnn
Presidente

16/7/61

VENDE-SE MOVEIS
Por motIvo de tranareréneía vende-se moveis. Po

dem ser vistos' à qualquer hora, à Av. Hercílio Luz. 60

ap. 4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pelos Municípios
Jaraguà do eur, moderna visitantes disporão de to.

crcace ao noese Dafn�a' 'das as facll1dades de trena-
VIa","". CUllO"'CLUa. pt:JO eeu porte para o local da Ex-
iJLUIS-LC.. :;u '" lJ..u.�llJ.UCa aca· posição, através de perteí-
Olhudo ue seu ,l)uvu aos que to serviço de ônibus, que
.1:1. .. " .. a ....... , .t:""1-'eJVnaLlI. uo· partirão cada 30 minutos
JH1116" u vU"'uauvr uo J!óS- do centro da cidade.
Lauv, uuu.ercses personan- "O ESTADO" apresenta
!.la",o:::; lo: ISHlOUt: numero ue no povo de Jaraguá do Sul,
v.suances prcceuences ae na pessoa do seu ilustre
rocvs os r'tMll.mo:; ce ean- Prefeito, Sr. Roland Ha-
ca .,�a���n�0 COLONO'\ _ �g�� ��r��:Chorg��i���
23 ce •.nnno -, cera este programa comemorativo
ano cvmv pUnLU aHU a zx- augurando o maior êxito
J;U:>l,>,W,' .l1.6(V'r'I;:Cuana - e nas festividades do "DIA
...uuu::;�n!:u ce ",aralS.ua do DO COLONO", e lembra
/:;>Ui, al1(�lia amoscra uaqm- aos seus leitores e amigos
.lU que 1At! uiemor prvuuz a ser Jaraguá do Sul uma

��'í�Lt!::;::;.llSWl ",.uaISUa d� ����: �u�rab�l�� !� ��i
Iq/uem tiver a oportum- do desenvolvimento catari

caue ce visrcar aljut!la. ci- nense, merece ser visitada.
cace co .norte eacarsnense, 'I '

por eerrc não esquecera o

rraçaoc peneiro ue I
suas

ruas, suas rarsas avemuas,
seu euuia ameno e seu po-
vo acomedor.

E S t C t
· JlIro"'�<I., 4. ...audo é come-

m an a a arlna O 0101<1.,",'"V -...,u:o.U\..)l"\J,",,J-

.

'

,"v , "".", "e ",....",eO

_ l).Iv , .t!1e".l"''' V1'Vl.U-
11 <. Ue vv ..er , UI:l.O

b d
.,U, '"' jJ1Uõ""""V "' ule· Segundo a publicação "Comentários

Em 'al·xa or da Austrl"a ����,oc.�:�e,u,�:::�",;:::::� SôbreoEnsinoPrimário_1958" (no prelo),
��: ...Jv"'.I:�.�de�:�t:::t::�i �:�: elaborada pelo Serviço de Estatística da E.

Dia 30 às 10,40, chega- seírc ,para uma visita de o Embaixador da Austria J.t>",-v�u:rlOURAMA ducação e Cultura, 47% do professorado
rã vo- • .J Oonvat- da Cru- 80 dias à Santa Catarina Sr. Albin Lennkh, acom- rte�.:;��U6��.l1<J,;':.141.1: ;t.�ste�� primário não possuia diploma de curso nor-

C d
.panhado do �Adido Co- eunen ..e, consta ce recep- mal, variando esta percentagem de acôrdo

Eleição na Assotiação alarinense e merctat da Embaixada e ��� �� �X������; vU;,�';:;; com a Região e as /Unidades da Federação,

A Q
, •

V I
. ,. do Consul da Austria em uesme de wayumas RjS:ri' chegando, em algumas, a ser superior a 80%grõnOmO$ . ulmlcos e e ermanos Pôrco Aregre. Sua Edu, el',u.'�.�.:aa"u�e �';,••�'"',e�','es',' d f

Sábado último, reali- tos, ficou constitu.ida a será recepcionado no Ae- �Ie��"'· de �na;;:uf�<ca':; na

a massa e pro essôres sem aquêle requisito
mínimo para o desempenho do magistérioseu-se .em sua séde, a .. "" .. Diretoria da A.C.A.

roporto Rercílio Luz pelo :��::���o ��uu ..����s;�:;- .,.
��:!�Q.��, D�;!Ori�ege�: Q'�:sidente c'lauco Olin� I..>uvern"oor do .l!:st<tdO, sr. :1�1��Ç�v�c!o::ecidZ, ��c����. prJ:a�:�i", o País for' tados de Minas
os destinos daquela a- gel' �O��I:o.. :t!:m:lsV.: de:a��I�t�� ::;r. liuvernaaor do .l!;st.ado,

ma 1 mil novos professõ-- Rio d� Janeiro, gt��:��
gremiaçil.o no próximo L° Vice Presidente -

res, o.evenao o programa ����!V�e :ni����i���OS; res por ano, sendo a Re- bara, São Paulo, Paraná,

���j:;eiç�'9 despertou. (> �:f;�no �!�:nomo João
des�a VISita ser fornecido da�u�: ���;��on��r�:�� gião Geoecollômica Sul, Santa. Catarina e. Ri.o

káximo int�r�s�.:t .•�.O,s
2.° Vice Presidente - oportunameute. larao as lesitvidades. Os compreendidas IJelos Ei:I· Grande do Sul, a prlnCl'

�::;::ii:�U:!.\�ql:�� �:t;;,;e�;;: ��; Su�ressão �c � mil �uilometros, �e ramais a,ilti-econômicos
qs .140 ina_ ritos, ��o Malta: ue acurdo com os últimos estudos, mandados pro- uI) Plaul, com 194 Km; - com _J72 Km; na Rede de

. tt.í.ie o iesultaao' ªpuraoo
2.� Secretário:- Med. ceder pelo atual go�erno, a Rede Ferrov�ária Federal �:�r;g�a K�e--=���I�:i���: ri;ç��ea��n:;tra�a co::!de���strou .8 gra�de .. o:,", Vet, M"oahyr Thomé de suprimira 4.996 quilometras de ramais conSiderados eco- ti82 Km; _ Estrada de Fer- Ferro São Luiz-Terezina, 1,

pO�I.çao h�vlda a ch�á Olivêh:a nômleamente irrecuperáveis �ue custam ao Te.souro 7 )'0 Santa Catarina, 163 t;Om}3 Km; ,na ·Rêde de
ofiCial! p_OIS (_lue da mes-

, bilhões de cruzeiros anuais alem de prestar servIços de' Km; - Estrada de Ferro Viaçao Parana-Santa Ca-
ma. sómente cons.egul,u ��r-," t�sQureiro -:- ._ ..

Eng.o ficientes às zonas tributár;as. A supressão desses ra- �Jhéus (não filiada à Rê- tarlpa, 1, com apenas .4
É-leito o .candidato ,á

_

Pl:e�":; Agr.o 'Çeli"O. Ou-nha, mais será paulatina, à. propol"�ão que sejam concluídas �:lra���ml;:é Km())i,_ a �:s- �m; n\�70r�es!e da :ras}l,
'sidênc�a, Agrônomo Gla,_u-, OONSF;LHO FISCAL as rodovias destinadas a substituí-los. ' Km, esta na' decpendéncia Fé�I?e� Rio Gr:�n�ea do a��E
co Ohnger, por 1 (um) Memhros eletivos: O problema dos ramais antieconômicos vem sendo de detalhes internacionais 6, totalizando 495 Km,

voto, enquanto os· demais Eng,O Agr.o Lauro For- estudado desde 1946. A CMBEU, examinando em profun- «om a Bolivia.
_

(Da REVISTA P.N.)

l-Ir vito�iQS"os pe��ciam ii. tes .Bustamante - Med, didade a questão do re_aparelh�entc da L�poldina e da prr�io�;o�hdin:a!�I:o:�
�_ chapa da oposlçao,· con' Veto Jorge de Souza - Rêde Mineira de Viaçao, propos a supressao de diversos Mmas, Estado do Rio e Es- garola RADAR
f,i�;·:�::=��:��· ai�;:sici�un�st: �i��:.ico Aluizio Leon da

����e ��: ���rs:���:mdeve:r��::�o pêso morto: peia de- e��I%n�ann:oRêJ�t���fr�� Com o objetivo de f,azer
.r.- .. -E n g e nheiro Agrônomo MembrolJ suplentes; Recursos não faltam, l>straóãS pavimentadas com l�, �ma�du 1.08i1 �m; na.

a a.proXImação e a co-

Ü \ DUEv�l Henriques da Si'"": Eng.o i Agr,o Gilberto pois a Lei determina que, �./;:����d1err��ã���tJ:��: �:��d�l 3�8Br�Sm';
.

'n�tt: ,bertura da sociedade ca-

I

... \'a fOI lançado 24 horas Schaej"er l __:. M-ed. Veto até 1971, o DNER destine nômicamente coodenados. F
.. Leste BrasUe!ro, 6, tarinense, junto: a Colu-

L � ,nntes do ,pleito. .� ! Alberto Santos -- Quimi- 10%. da sua receita para a De acôrdo com o 'leván- com)!:!7 Km; na Rêde Fer- na Radar Na Sociedade,

r'li
_ .. 'A�sim,-por·5� a:-54, vo; co José Siqueira Assis. construção de modernas ��m:;;!�af:�to Ji�;�oGr��

rovlarla ·do Nordeste, 9, o nosso cronista social
4 • 1 ,.. , I d' Lázaro Bartolomeu, idea-

ti,. ; Santa Catarina ; no Scrninarro �a &o!ôm�ia ���lil;:���::::�i �Jade Magalhães �:0�����:�:E��:�f2��
.t I'

No dia 2 do ·més corren- idéias e experiências ame- zões de Clube de Trabalho
:;as estradas. de Relôrno rem suas candidatas, quê

��a;Oii) i����:rr� �:��2:r� �!�����sre:6�en;:\ra�;I��� i�������ãg,e P�g��:::�:ç�� ne�:�Pci�din�laç�o�� M;� Depois de perm'anecer �;ã:osSU;:sm::,p:esf����;
Jnternaclonal de ExtcDIlao de Extensão Rural nos e Melhoramento Rural, te· auas ("s�radas que �aior diversos dias em Joinville

informar todos os . ac-on-

���� '\� �:�n�ul���liZ�� �a�e:tsd�i��O:°q����i���� �f�IlS���o a��i��i��s, es�:: ��::�:�8 a�;L�e�e��a:ii. ei� �ouc:Ct�a�:�erv:���p�la!ãe� tec1mentos sociais de d�s"

ção é auspiciada pelo 00- propósItos revisionários e teranos na matéria e tam- certos casu:;, CUtupL'lUaS as taque, para
-

as divulga-

�trr�� �����lif:odi� �e��: ;��������r�té ��6ra�0��;;� �i���o��ise��e������s g�t ����:��.la:o ;:��a�' fe�rov�t �:'�!��I�O 1>�ll:�lii:;pjO�'aqu;!� �:ões, na coluna em ques

!:al��:r����ê:â/�a�il�� ���a���cti�õeileJean;i��e�!� �g:s �� :;r��\��. �sem��t ��o01�::�erá��I,::a�aqueC��� tornou ontem a eata Ca- �:�� 110���� dOc:::e�i�n�:'
:h�: próximo dia 15 de ju· POPulações rurais. f��si�,t.e��������lmod�eli��: ������la ade()�?e�r�r��ri�á� r��:�, °Se�::�tá�i:de d���:= haverá n e s t o. Capital

SANTA CATARINA NO ASSESSORAMENTO DE rações, serão estimulas vin- cau:;auoo um preJu)<6O a- uma grande festa pa-

Bete :=��nciilram Os t�Tgs��s�ecialis- ���s d�a;:C�!��S �&�:�a�� �n��s �� O:r�ez�rg:. ��b:� gurançll públicll. Com� �d:/�:Ol�:n:: ca�:;'��:
delegados representantes. tas, como também Direto- Santa Catarina, empenha· Cabo Frio seja uma cidade fomos infurmados, dive!""

e quem sabe das faltes

es�e�i��f:t�aç�mbrat���!ih� ���t:r��ViÇ�edep��i;��� ����voermes:o troa:S���I�: �����dt�:r�l ����: ro- :��li:i��!.�t�o �:l,::l'át:� candidatas ao título es-

��rubead;u;��;�?�o 4��)ra� Agrícojas, Ohefes de Divi- causantes do atraso rural. se�:�s c����:�:�e���er:!� dotadas para o allrimora- �a��:! i�l:adol'��r:�;!a�:
um técnico da ACARESC tm...as e sUOs�ltUldas por menta da Policia joinvi-

Miss Brasil. Já no próxi-
�gs 1��O�e���rio�sa t���� Calarinenses\ Vice "Campeões ���:��s; de" ���roe'�:�tr;J ��.�:� n:ú���tenção da

mo sábado no C. A. Im-

��Ç��ad�atj�������:�u��e O �.,�auv oe �an�a Catarma, magllUlcl:l.llleme reprc· ��;�,b;'ar:ave�.áeM���a "�o�
��isS:�� a�:���� c;�nt:3 �:�:::ob��SS���a':i������n�;�::�el��r�aem��m:n��;re:�� SEC.: Exposição Inlel nacional primeira Garota. Radar de

Olube3 de Trabalho 4-5 esta semana.
tais IJatrOCmada por aque 1961, com a presença. da

com 600 membros.
Os Barriga-Verdes, obtiveram um expressivo 20 lugar, la Secretaria, A citadu destacada orquestra do

A Pp��ftci��:l;��A�OCIÓ_ petdendo apenas para Os paulistas ·na contagem geral. eXJposição íoi idealizada Lira T. C.

lo�o EmíHo Williams no A delegação catarinense conseguiu, obt.er ainda, dois pelo cronista u.cima mel)! Podemos informar que

r:���r�:r�rrid:r� g�ll�t; primeiros lugares nas· Single Fem!nlnas Juvenis e nas cp�osl�:1so,de c205ntpa�\��s ,Cqo:;
o colunista idealizador

desta Reunião de técnicos mlxtas juvenis.
:la Colômbia. A dele�açl>O que tanto e tão bem representou o es:

c··iJ·.··· ·TallrFiém serve- para. ava po,rte catarinen!S !() ESTADO" apresenta alL_t!Ijçtf!@.�
"f-:�.;�:Xlíl�tl���·'��hi�i�.J�ri���': c o,; vçt.os ��:e �ont.iOl�em, como

'. ��),ê�iy_.� h:-t�lCii.I!lb!c> . '",'e... )�S.,.9Ql�e, B�rl!��,e�;:. •.. .

.

',t'At;!-":--�··.: ,..
.... '.c;:''i:-:. t\,·-,,· .•} "--�.:... ��'i\f .. oi·,"'��!li;Ii�

o Brasil precisa de mais
.

Prolessôres Primários

"Passo, na presente data o cargo de Comandante do

50 Distrito Naval que vinha exercendo, interinamente e

na qualidade de substituto eventual, ao Exmo. Sr. con
tra·A1mirante _ LUIZ CLóVIS DE OLIVEIRA, nomeado
para êste Comando pelo Exmo. Sr. Presidente da Re

publica".

I Com estas palavras o

capitão de Mar e Guerra
Ernesto de Mourão Sá. Co
.••andante do 5° Distrito
«avat, intermo, passou
aquelas lIt\J)oI1tan.te.s Iune
çces ao seu novo titular,
Contra Almirante Luiz Cló
vis de Oliveira.

ORDEM. DO DIA
Na sua última ordem do

DIa como Comandante In
terino do 5° DN, o Capitão
de Mar e Guerra Ernesto
de Mourão Sê. disse;
Por um dever de inde

clinável justiça devo res
saltar aqui a figura do Ca
pitão-de-Fragata - canos
Alberto de Carvalho Ar
mande, único oficial do
Corpo da Armada nêste
Comando durante a minha
gestão. O Comandante
Carvalho Armando além
das funções de Chefe do
Estadu·Malor e x e r c e u
cumulativamente os encaro

gos das duas Seções do
Estadú-Malor, de ' Chefe
Geral dos Serviços e de Se
cretário.
Oficial possuidor de re

quintados dotes de inteli
gência, lealdade, dedicação
ao extremo ao serviço da
MarInha, eêio no cumpri
mento de suas atrIbuições
além ce grande capacidade
de trabalho, foi o Capitão
de-Fragata Carvalho Ar
mando um esteio, para

Ontem, exatamente as 15 noras, apos receber as

honras m1Utares de estUo, e com a presença do Gover

nador do Estado, dos Presidentes do Tribunal de Justiça
e Assembléia Legislativa, attes autoridades clvls e mI

litares, tomou posse no elevado cargo de Comandante
do 5° Distrito Naval, o Contra 'Almirante Luiz Clóvis de
OliveIra.

êste Comando, recnrtando
lhe grandemente a execu

ção de suas tarefas.
Escrupuloso ao extremo

na apreciação dt seus su

bordinados e pouco pródi
go na concessão de elogios,
é com satisfação que deixo
consignado aqui, [tmt-

am:nl,e com meus agrade
cimentos, êste elogio ao

Capltão-de-Fraga.ta Carlos
Alberto de Carvalho Ar
mando,

DESPEDIDA
Por um pertodc de qua

se cinco mêses, e na qua
lidade de substituto even-

:�

PASSAGEM DO COMANDO

Momento em que o Capitão de Mar e Guerra Ern�sto de

Mouroo Sa, Coma.nda'(tte :i.uurpw-.d.crSQ tnstruo Naval,'
passava aquele Comando ao seu novo titu.lar Contra

Almirante Luta ClôNs de Oliveira

tuaI, exerct o Comando do
5° Distrtto Naval, de cujos
oficiais e demais servido
res civis e m1lltares, ora
me despeço." � E mais
diante:
"O caso âD.Í"epressão ao

contrabando que, de acôr
do com a nova diretiva go
vernarnental passou a re

presentar parte importan
te das atribuições da Ma
rinha, disse, respeito mui
to de perto, a êste Coman
do, já que a fronteira do
no Uruguai, é guarnecída
por FuzUeiros Navais.
O Grupamento Regional

de Fuzileiros, em Uruguaia'
na, viu-se repentinamente
com seu efetivo quase do
brado, o que acarretou
enormes problemas admi
nistrativos, que tiveram
que ser enfrentados e se

encontram, quase todos,
em avançada fase de reso

lução.
Cabe, aqui, refe;êncla

especial ao Capitão-de
;Fragata - Frank Robert
Amóra Levier Capitão dos
Portos do Rio Uruguai,
além de Delegado M1l1tar
dêste Comando na área da
Irontelra argentina, pela

(cont. na 5.0 pág.)
,r -, '."

pai zona de formação
(74%) e consequente ab

sorção, dos novos mestres

primários, ficando as de

mais Unidades da Fede

ração, onde é mais pre
mente a necessidade �
proreesôrea com apenas
26% dos diplomados.
Y{dmitindo-se a, razão me-

O Governador Celso Ramos palestra com o Almira.nte
Luiz Clóvis de Oliveira, durante o Coquitel oferecido as
altas autoridades, pelo novo Comanaa11te do 5° Distritf)

Naval

o ESTADO
I

\ O MAIS, AlfTICO DIABID DE SANTA CATAR1IfA

FLORIANóPOLIS (Segunda-feira), 18 de JULHO de �961

dia de 30 alunos por pro

fessor, o Brnsi! neceesí
taria . de 112 enil, noaoa

mestres primánipa !lara
fazer face ao deficit" ca

colar das crianças de 7 a

11 anos de idade que a in-

da não tiveram

escola prfrruir.in.

acesso à-

Plano de Emergência
I

PEDIDO, DE fiNANCIAMENTO PARA
OBRAS E SERViÇOS DE S. CA.TARINA

lu -- t'LAMl;';G

No comentário antel"_or dava·sc uma idêia do QU
o Es�ado haVia solicitado para inclusão no Plano de

Emergencla do Governo Federal. E acentuava·se serem

aquelas medIdas ImeOtatas, no sentIdo de um· atendi·
I

�111�:.LO.I!;:=u�=S:��:'d::ta�:it/;�:��::�d�e 08::��;ea��
dO Plano de Metas do Govêmo, já agora aprovada pela
AssembléIa Legislativa.

.Na nota lmroautórla que acompanha o pedido d
financiamento para Obras e Serviços, se acentua, a res

peito do PLAMEG (1961-1965):
"O Plano de Metas do Governo objetiva a promoção

do desenvolvimento econômlco-social, mediante a exe

cução, o aperfelçoamento e a atualização de obras e

serviços públicos."
E mais que:
"O Plano de Metas contará com Cr$ 17,5 bllhões

ser aplicado em investimento:;, ou destinado a garan
mves..Jmentos realizados â. conta de financiamentos eJ

ternos ou Internos" e que serão repartidos pelos segui
tes setores: educação e cultura, justl� e segurança p
bdca, saúde pÚblica e assistência social, sistemas
agua c esgôtp, energia, rodovias, ob.as de arte, armaz

nagem e ensllagem, experimentaçãu, fomento e apa
lhamento agro-pecuário, aba:.tec1mento, partIcipação
empreendime)1tos pioneiros e banco do Estado.

Paralelamente aos recursos em moeda nacional, !
ram levant.adas as necessidades em moeda cstrangeir
num total de USS 105.000, para os seguintes setorC!l

transporte, energia elétrica, educação, agricultura, sa

de pUbllca e assistência social, pes!!a, habitação popul
aproveItamento de materias primas, programas mu

clpais e eventuais.
E prossegue a nota introdutória e:;c1arecendo quc

Plano de Metas do Govêmo tc::m a sua execução asse

rada pelO Banco. do Desenvolvimento do Estado de S
ta Catarina, que é o supúrte finance-iro dos esquemus

investimento, pOdendo o BDE dar o seu aval a tódas
transaçocs decorrentes da execução dos projetos espe
ficas contemplados ou não 110 PLAMEG.

O BDE contará com o SUllorte cio Banco Regional
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o qual, aIé
dos três Estados sulinos, terá assistência e participaç
fInanceira da UnIão.

Como é fácil de perceber, tudo se entrosa. pertei
mente, num plano de� vu,lto e proporções como nunca

tentou, no sentido de se tirar o Estado de suas con

ções atuais c estagnação.
Plano de Emergencia Federal, Plano dc Metas

Estado, BDE, CODESUL c BRDE, formam Minai
todo, com resultados imediatos e medIatos.

Voltamos a insistir em que uma mentalidade no

com maneiras novas éie ver, analisar e compreender
coisa pública, domina nossos administl"Udores,

E os resultados, plenamente positivos e c,ompe
dores, não se farão demorar.

:mste comentário a propÓSito do PLAMEG, aparen
mente deslocado no Plano de Emergência, se fazia
cessário para a melhor compreensão do que virá a

gulr e onde serão detaih1tdos_ q.§;, .• pontos-p:r:1 e'�
. pedid�S de fina�ciam.�uto DPj�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__&"i!.oI�,o tJn..I.l10. onde ta:; uonaeéstaa Sofia. de-
sãe proresecrae no acredí- Oliveira Coelho e eenhort- Encontrando-se ma capital do Estado. para eubme-
tado Grupo Escolar Prof. ta Myrlam da Luz, selecto- lInf-se a exame médico perante fi. Junta Oficial, na
Baldulno Cardoso, encon- nados elementos do magia- semana de 11 fi. 18 de junho findo, qUlijldO 8& afastou
trem-se nesta capital es- térro do Estado. do cargo de Delegado Fiscal do TesourO Nacional em
taglando no curso de aper Ambas se têm destaca, O MAIS AlfTIGO DIÁRIO DE SAJlTA CATABINA Santa Catarina o ar, Mario Salema T.ixeir. Coelho,
rercoementc, ora institui- do no curso pela capacída- que esteve durante 9 anos no desempenho da elevada
do pelo Govêrno, as dístín- êe revelada. 2.0 CADERNO Plorianôpolis (Terça-Feira), 18 de Julho de 1961 4 PAGINAS comissão, passando a servir na Delegacia Regional de

t Impôsto de Renda em Florianópolis, onde é lotado co

M·lnas Gera·IS um dos mal·s modernos do mundol" ':�i:';�Vi�;���s:!in�S:-:���rdaF����nd�g::::ev;�C:ljO;'
Impêstc de Consutno, residente em São Be�to do �ul.

, �nd��:�'s':i;'�� ��m;:,:o,s:��'��n;':'�,�:7::'a���'d!�d.O llavio nerodrcmo Minas Gerais, capitênea da tem a bordo, uma estação são de- tfro. Como sua função é espe- uficina de dobragem de pa- Vejo-me obrigado, por to, não apenas rotineiro,

�:��:odr�e ��fl6�i,l�r:tu�11�:1;�t�ra,udmO dào,Mam"'a-",-sh'mo,mderDnoes· dco'mte20l'o'Oanpcs".'haou,to,aml.;'mtIC�: O "Clc".C��ntro de In- ���C��ll:�bt�����se, :����� �:�g��i�see�::g:��:ica de
motivo imperioso de via- mas fundado no malar rt-

• u.. ..
..

gem u renunciar ii. honro- gôr da fiscalização, e aín-
navios de sua classe no mundo. mais de 1.000 telefones de formações de Combate, é Gerais está equipado, com

A GUARNIÇÃO se incumbência que me ela o ambiente das repartI-

��:�f��:;L��;:���;:�i�;S::,n� I::;::iF�: :�� �;r;n:��:�:�'�::��i:;;�� �t;��::;;;i�r��:.�:�: ��f!:;or:;:r:Ffi���� ��r�::�;��=d��;�:�7;��: ;��:I:��:�F:;;::!a::; �:::j���;e ::;��:;C�:�:;�:
eontra-torpedcíros, com o objetivo de fornecer apôio, narem. Para l tran�miss�o ������:g::.s, etc�ua!:�in�� �erq��:��:�omcoo:c���ePt��� ctats e 1.300 praças. ��n�:eod:o!��OcSo�sçf:lt� ��:U!�t�;n�::a d:U:I:u�r �:�:é::;el��:io���S�:Sa;õ:�-������n�� :���;t;�'s ������: �:i��:C::�;�:�ea�:�:�;:: dos a manter amplo COD. de aeronave. l':���a��o s�ot:aasid��� gravou para uma hora de veres para com o fisco.
tituem a rôrca tarefa anti-submarino. mas e alto-falantes, espa- trol� e vigilancia, sobre a

Especificamente para a- rn ía, é bastante dizer-se tnstceo, digamos assim, cumprindo intuitivamente

Com ma:s d�I��4D!et��Ud�U!�!�mellto, operan- ������e��s ��d�:l��a:��- f ��:�a���:�: �����;r:�e�� manutenção dOIS aviõe� ;
-

que, os n?�os �ompo�e)ltes ���e�t: :�e;:r lc:n�::�O

e�!
��t:���a:r:���:v:oo �!�::

do com 30 aviões de caça ou 10 aviões e helicópteros ARTILHARIA PEQUENA
naves que compõem o gru- ������!�ros �en�;e�r:�:::' 2 � c���::Z�� e �:r�va�r��� querido amigo Mario sere- bimento de favôres em tro-

anti-submarino, possuindo 8 radares, e uma tripulação Sua artilharia é relutíva-.' �:�ta�;::� :��:õ;:.ajs to-
oncmas de eletr-ícdade, cn- der a andar pelos seus con- ma Teixeira Coelho despe- ca do serviço prestado (de-

de mais de 1.300 homens o Minas Gerais é uma ver- mente pequena. Consta de ema de motores, oficina de veses e cobertas, levam no cur-se da repartição a que talhes que não se pode omt-
dadeira cidade flutuante. 10 caQhões automáticos an-. OS AVIõES estrutures, oficina de arma- mínimo duas semanas. consagrou, em nove anos, tir em face do que se diz

Nest.:.I. cidade, existem 4 cozinhas, 1 alfaiataria, 1 u-aérecs.. destinadas. ape-: . O M'nas Gerais pode ope mente de avrecêo, 1 fábrica Assim é o Minas Gerais, incomparável e fecunda que ocorre em muitas re-

para maior conrcrto e eseís- padaria, 1 açougue, 1 cor- nas a ataques. aéreos Iiml-
.

rar com aviões de caça, que fie oxlgenic e nltrogenio, a- grande ,poderoso, moderno capecrceçe de trabalhar e partiçõe� oficiais) tudo is
tênota aos seus habitantes: relo, 1 cantina, 2 Iavande- tados, uma vêz que a defesa puderão ser em número de Iém de 6 tratares, 1 gutn- eficiente. Todas essas qua- fazer trabalhar, o que é, se contnbulu para que o

�l:��:n:t;�n���t��.���s��:: �!:s'e \:�a���i:ía� :l�::e�� ��t::�:i: asaé����O�r�p��!� !� :I���:sd�\�l�t�r�:l�:: �:�::, �::tl:a�:: �:���I�� �����,s =��n��:�::r�:sm�! ulnda mais importantc. C ��eeg���se:::�: n�al::�_
coe, sara de curativos, sala salas para recreação, biblio- Aeronaves c aos seus na- pteros anti-submarino HSS- com as aeronaves no con- ser o Minas Gerais, operada Como agente fiscal do
de esterilização, sala de o- teces, etc. vias de escolta, que estão l, além de 3 elícópteros vés de vôo e no hangar. pelos Oficiais c Marinheiros enpõsto de consumo, vindo

peraçüo, enfermarias, sala, uparalhades para esse fim. HU2W, destinados a em- Existcm ainda, mais 3 do Brasil, que sempre de- para Santa Catarina atra-
de raios X, sala de nstore- MAIS DE MIL TELEFONES Existem a bordo, três dl- prego .. geral, que abrange oficinas de eletrtcldade, on- .nonstraram alto espírito véá de uma permuta já
rapta, enfermaria para on- Todos os compartimentos recões de tiro com radar, o busca e salvamento de náu- � os do navio, além de, uma de dedícaçâc e amor pelas cu conhecia os métodos de
crais, Jaboratóno de anan- habitáveis do navio possu- que assegura grande preci- fragas. oficina de torpedos, uma coisas da pátrta. trabalho dêsse jovem lider
ses clínicas. Também exis· em ar refrigerado e para a lazend{lrlo, que reorganizou
tem a bordq: 3 barbearias, tOmunicação interna exis- 1-�a��d�C�g���--_..--- ---���e�s:--o�r��:; ::ô��:�ao��em ;i�C�rViç��

T
-

PICOS nE CIN
J Habana Libre Hotel, onde �ões a essa pretensão_ 'Tesouro Nacional em San-

t L.J_ ,-,-
O

, II' EMA • la hospedar-me, quando - Objeção nenhuma, res liliiii ta Catarina, firmando o
I>-

Por PAULO DUTRA
deparei, logo à entrada, pondeu éle. -.,. Nada temos,.

Estado entre os mais pu-
com o imprevisto: �um� a _esconder. Não faça .ceri-' jantes centros de arrecada-

Prezado ie1(or... ���:!r�r��!�;:�aumjUg�;ot� ���ni��. �o������:-v�;:� 6t1 �ão dos tributos da União.
Estarei a partir de hojc, lhes dando alguns tópicos de seus onze anos, cabelos que não podemos é promo-' m:�::,o ac:��;�n��s��::t�:�:���: �:!ti:uae:��ha�slm sendo começo com as últimas

���=s v�:�esa:::nz::I� �:� e�;�:trzsn��lr:l.o:�:. nhum outro Delegado cum-

FRANCO CANCELLIERI, l:rodutor italiano que este-
tarde, era. recém-chegada �e �uiser tomar a iniCiati-' �::� �;�e'::�r���:ç� ��

ve recentemente no Rio, encontra-se nos Estados Unidos �:n���r�el�aS:���)�c��:�: va, não se acanhe. • fiscalização do lmpôsto de
vendo se consegue contratar u ator "colored" Sidney Pai-

e;ava nos braços .uma me- dÚ����, a!���:dor:�ada���' consumo. O interior de

�ie;�rP;::a:o ��n���II:.age�_o::�Cc�li�� �;a�;:e�!���� tralhadora de mão tcheca. mesmo, a entender. que o. �:�t:fe;:::rt:O�d��C:erd:�
Amado, I m;m�e��i:;�c :�:. i::�� Primeira dc uma sêrie de cinco reportagens por Jo- -;:I�e�����oc��:��O��f���; s�;' r.onfôrto que muitas outras

Alfrcd Adal\l, Claude Rich, e o�tro:e':�-:o--e::cd perguntcl-lhe_ �l��U�:�l�:�, ;!�e;:s d��i����·:>:P�:S�):l;:�sd�� �:S:7.v��l�� politica externa, sobretudo' ��:.�:C�:al�!e::t��da:des���
dc "TOUT L'OR DU MONDE". (Todo o ouro do mundo) bO;;_d��1�,r����:���r �l:.: que fêz após 4 semanas de permanêncIa em Cuba_ ��li��:�erêeh��ea�s :��:���� lerlora.nas. Tenho para
pelicUlu dirigida p�r Rene Cláir.

:etrucou, I:lérlo.
saíam it rua para readizar SUfl. próprio sobrevívência e

de '.llTI novo governo em. :n�a����t�:�tr;u:el:!:�
Uma. equipe de têcnicos lllglêlS�:;, cst.ão filmando no Afastei-me prudcniCIllCl1-

"comicios relâmpago", aos ��volu�ão�
.

.
. �:a�l;�����:àe:·:a::l��i:r:�. ela, em outro Estado onde

Rio od'IJaanto"'d"e,Ovel_',a,"ao' ,T,V.'nos de l"'augu'a,.-o d. ,e'v,',
'" tsec�u·l:lc,mom<lpal'nCI','el�aloaqYlu'ac", can·� bf"a.dnrttrr-"'P"I.rtettUn"! Elll taIS Clrcullstànc as II1II

o interIor fosse menos ha-
• ...... {U;llPre distinguir ent� � !le�OCiações entre os dolsJlllll hitável, cumpriria da mes-

ços de televisão da BBC, e mostrar a iI?-fiuência da TV. _ constado à soleira dc outra
Fabricqs aweendidas leal e o irreal em suas de-

palses. JI ma fórma o preceito regu-
no mundo. port.a, parecia apolar-I:lo

e _ paradas darações _ sobretudo, dis
Quatro Semanas em Cuba� lame�tur_ Na capital não

.

D· d p. t é· d 6 f
� � h

.
( • ���: C!��d;�d:e���co, ��; ��::irq:: ����:me ::t!n�:�� . . . .

• �.;���l:�� �:����s p���:���cartaze�o�sCi:C ::0 e;O�él�'L: V�OL���R;:�.m;r:d:�:oe: : uma bazuca soviétlca_ Lo-
to E��r;:_S:�:r��a��, b����:� �onalidade tão enigmática gaD:i!:�:n:Íél:IC���a��o��f Bastaria esta orientaç�opanhola. go perccbl que, no saguão
vcio a impossibilidade de invulgar, e�p.losiva, que Santla;o; nesse percurso,. :)e.memmOSa,:rnndrC� ,.,uwnlnterdcO'":sara MonU'fl,. �aU. Valonc,.,e. F!'unk Vilar, pucha o , e nos corredores, havia
obter peças e até matérias- abalou a Amenca como ne .. '".

it�co.,(l��·!�usic� :ftt�Jl�V.t:>iWl "...,li;�stmancolor.
_ II1II

multas do mesmo moldc e
primas. e muitas emprésas �hum outro personage� fiq�ei con�lecendo a maio�" mais altos e relevant.es as-

t t.;.
- .

�. ,. de ambos os sexos.
de iniciativa privada cer-

. . parte da Ilha. De um ar.. pectos da função das De-
\'.: Fràco Jt\cslttO. o rUme JàpofiÕs. bPOEM; CLARME- II1II �aquc!e_ amblem;e que já

.....", ,ua-, po.ta, ou pelo
00 Scc.ulo. XX� . tremo. a !,Iutro, !lum 'períb- legaciag.· F.19C�JS' 40 Té�ú-p t ttru� di d •• • Mu.!lldo� çic� .con�çl'":.t-dlf.p"""�m(tt#se:i.tH"1fl�� � !.T' I ,jZIM" (Sllu no Kabum).

.. (\9il, . r.ora, seus as c
menos reduziram suas ati- menta,' e-starémos eÂl eOn1>-'d�·rey�)het ftLrtns lnto1��C' ro,.pois

uao esc�pnrá ao 'O»

a im��e���·:n:/��t�g�:��a éb�:�t:�����;'�'e n:;re��:�: • �;�:�� ��::��::' J:;��� ���a�:\wroin��Us��:u���:� (lições .de f�r.mular pergun e impressoes baseados· cm. :�:�:::: �;�:;:�:r;:tOtole�
altos e baixos, e por fim apl·esenta tambem erros de • cencla, todos unlformlz�dos ·d d 1 �:�l���,: �;���:n:�sp:.e���� palavras do própria

..

Fidel,. rada da concentração dos
sonoplastia. de camisa azul e calça cá- cos, de teCi os e. de :ape, te; Pldel será mesmo ·co- ccod"ev,�',".l,"toco"G,uSe,",la'P,aa,'",.',m,_' f!scals de Clilnsumo nas ca-

JI qui. No luzidio e apertado outrora de propne a. e no.r "'. ·t· d E t d
cinturão de couro negro

te-americana � naclQnah- munistu'} E Cuba tran�for- tes do regime e também. ��:l� p�:se:ç: �s�fl���e�-.
cada qual ostentava CD� zada,s .pelo .

regime revolu- mou-.se de fato, em. pals:o (om adversários quc, em. te nas sédes das suas c!r-

��;:��o um ou dois revól- ���:;:lO�r��l:o:re�o d:a��:� ������SL�� °e�ó��: ��t�id:�� ;����:a �:��e;;��:sl��������. runscrições. realizando via-

Eram integrantes da Mi- l)ão, vieram juntar-se ao ����lll��:;.X;;l�s�!a ��d:��: dois próceres; diálogos .. ;:�sfe{t:; ��sril�:;te�eve�l�
lícla Juvenil, mobilizada total permanente dde . -

.... �oo'nn, e!�xm_c'Onm'ob'.t.dnOt., c,Pd'e'. cada circunscrição e não
para fazer face ii. "invasão" 500.000 desemprega. os, gl�- Castro - embora converti-...... ....... : (.'ntre as cidades capitais e
oue Fldel Castro previa pa-

ve problema SOCIal cU.Ja elo ao comunismo - man- Sicrra Maestra, com indus. os municipiOs e distritos.

;as���v:o 180 andar onde ;�;�;ã�ri��:d�:S .��s ����� ������o,al�e��p::deb���O t:�� ;rlári�s, c:::���:s, m:�n.. Impondo, sem escusadas

me haviam reservad� apar
menta revolUClOnano. to de Moscou como .de Pe- :i:�s c('�n

r

os mais d;erso�' ��:!���S'deo U��ad�S V:�:�íamento, e mal havia des- Na agricultura, general.i- �ulm, como no.c�s� do Ma- :·ep�esentantes das duas' básicos do sistema de fis
feito as malas e saido ii. zava-se a desordem. A "a- �:��a�o��t.o�l": ::���a;e;���� prDin"ci,PUad;O' ,C,o,'o",e�tdce'p-reende' calização, o Delegada Maf.a�ada para desfrutar uma. rias propriedades confisca- ...... rio Salema não criou na
vista panorâmica de Ha- das aes legitimas donos - os Estudos Unidos? Final-

Que, com efeito, Cuba evo-. nossa classe entre os que

;��:' aUn�l�h��:S��u��;� ����:�:ner!����: _ a!��:�� ;s����s �:i�!Oe ���aba�: �: ��;����::n��l�o:ec:!i�' aqui vieram servir e ja ser

ouvi uma explol:lão ensur- encaminhados os lavrado- Fidel Castro fazer as pa- La Socialista Soviética, fIr-' ;.�:�mO: a����si::�:�n:�
� àecedora, que parecia sa- res que o govérno organi- zes? lhemente apoiada no blo-. cjue a sua energia "foi sem-

cp��plr;I��I��O���a:le'ba� ��:�o:�p�����raot:v:�ti:�; deL�.��a;:s o d����������t� ��n�il���:s��; e q���eg��:�r:;' pre compensada por um

JIlIII �lto espírito de justiça,

�:d::c�t��:�r��d:ml;; :�:l:i�!::, ';::r:�::�: ;��;�, ;�:%:����:!r:�t;' ���!c;�;:€:;i,:�:�:�::�: �;1���:::�,�;'�2;,1:{�=:
um conC-COfre. que cram possuidores_ Os Ia-de-ninguém entre a guer estado comuna-socialista, _ pessoais ou de recomenda-

(!U��Ub;���ei���tet�ol"�e::l� ��:����'�c����os si��ai!t�l �·i�aed: :Ôabz;.eo�er:i����oatu:, �u::t:�����:I�e�t:a�: ��l�:' çõ� :���a��itério implan
mento contra-roviluclonárlo mente_ algumas leis funda- cspecIncamentc, Fidel Cas- União Latina-Americana' tau, seguiu e consolidou no
intenl:liCicara o transporte mentais da naturcza. troo oe Repúblicas. socialis:as. setôr interno, ou seja en-

��a�r�:l:lc::::a :s d���:� E Castro Ainda se Orgulha Nessa ocasião achava-se �l�v:!i:a� ;���:�oe:n;��' i;:a��a f��:��sár��s !�e��
do país, onde, dcsde bas- t>m N<iva York o sr. Raul destinado a acelerar Q Q-e-. não foi outro o que adotou

pr�cl�:���toF�:cltu�a::r�:' !:a�ld��nil:l��U��b�:teri�� ��v���:�n�oqu:C�:�:i:��. �l: i���ari:;_ às Coletorias

"Jamais houve em nos formalizar, perante a ONU, "inte países diferentes eom'
��a:a!: �aort:�co:c�����: �� a:�sa�;::d:: �:�d����� �:bi:�:e:.e s���am:�����o��_
co; jamais houve I tanta bordado sôbre a projetada mado em uma das grandes.
gcnte trabalhando; jamais viagem, pron�lficou-se ime- potências mundiais, sob a.
;:::::a:!�:eco�:sor:an!�o� ��:tl:�:�I:e � ;���i��\)��� g�!�;���d��et�ã�::��pri�.
na faina de produzir." saporte_ ocupar posição de chefia' _

Quem . tiver observado o�e·�� ���s:�����:�i:.p� ����a,el����eé :�n�ou�����. João J sé Gomes Mendonça e
Castro estreitamente nes' prlOI$ OihOI:l, conheça o am (10m ,tres. correligionatios;' M H�:S�,:tl�l��o: ����a�ebeé �I� �:;��d���de par onde bem �d;:���ev�u��:��,��V:l p:::. aria elena Hoeschl 'Mendonça

terceiro, ainda desconbeci-'
o na;:ill:':lllt�r�r�e�e�e lt;��j���� a����te�. e ;:���:

�u� �ggm dia eI!Cabe-_ la _ e,rrTrC;m·ên , /1;;1 11 {,O .01
:.l '·divis,'o,. ·africana'·.1IIII •

• :",1<:, ·:3
;�'"'�_ �_r<

';0 NOVO AMAZONAS", é o título do documentário
de Jean Mazon, que tivemos a oportunidade de ver nes

ta semana que passou.

A exemplo do que se dá em São Paulo, os cariocas
também terão o seu cinema japonês, especialmente
construido para exibir produções daquele pais_

Falou-sc também em no

va onda de prisões efefua;
das pelo G-2, Serviço Se·
creta de Fidel Castro, con
vocado a entrar em campo
quando se verificou que bs
golpes da opOSição se ca-

O plano e seguro funcio
namento da máquina ad
ministrativa fazendária
em Santa Catarina, expres
50 pelo crescimento das ar

recadações, pelo crescimen

cicio da sua elevada co

missão por UIU espaço de

tempo que não é comum

na slstemátíca do Ministé
rio da Fazenda, constde
··ando-se sobrctudo a. clr

r.unstãncia. de ter atraves
:õado mais de um período
presidênclal e a gestão de
.'ários Ministros da Fazen·
La né."..,;es periodos, entre.
J952 e coméço de 1961.

Quando as rifas ou tôm
bolas, que se condtltuiram
numa rendosa indústria,
disfarçada em movimento
de caráter beneficente, tra
zcndo os nomcs de Institui
ções respeitáveis que mal
:·ecebiam um miníma do
apurado pelos promotõres
aos sorLeios (que ncm eram

feitos) - invadiram cida
des da todo o pais, desde a

antiga Capital da Repúbli
ca até as menores do Inte
!ior, o Delegado Mario Sa
'ema fechou as barreiras
de Santa Catarina â lnva
t,ão dos industriais de ri
-fas. Há ·dais anos escrevi
um anigo a seu pedido, es
clarecendo o povo sõbre o

!:istema fraudulento daque
las promoções.

Integrado na mistlca la

?cl1dária, que tem permitl
to ao Tesouro a formação
oe uma elite de funcioná
rios capazes e integras, aOI:l

il��'1h�:�re�ad��I�:�sm��
injunções de altos fIguran
tes das situaçôes dominan
tes em determinados perío
dos, alteram a linha reta
tlUC traçaram, fiéis ao ju
!"a.mento de bem servir ao

pais, o Delegada Mario Sa�
lcma. ,que é ainda tão mo

(00, situa-sc por direito en-

1 re os mais dignos servidô
res da Fazenda Nacional.

Esta posição, conquista
da pela sua. rigida' forma
�;ão moral, pelo seu incor
ruptivel caráter, não de
corre do exercício de co

missões que tenha cxerci
do e honrado, como a de

Delegado Fiscal de Santa.
Catarina ou de outras que
seja chamado a desempe
nhar, porque é dos nossos

!"eais valôres. Aquela posl
cão decorre da sua perso
nalidade, das SUas convic
ções , do seu zêlo pelas ta
refas confiadas ao seu de
sempenho.
Deixando a chefia da De

legacia Fiscal em Santa.
Catarina, Mario Salema pó�
de dizer que cumpriu seu

dever, servindo â União
sem poupar ef:;fôrgos, dan
co aos seus colegas e su

bordinados Uln exemplo
admirável de dignidade no

desempenho das suas ta
refas_
E mais não seria precl::;o

para receber nossos aplau
:>os e, mais do que ê�te.s.
os da sua própria conscl
éncia, acostumada á reti.
dão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.....-'""''''"�"'-1s«io Central ae crrtcro das Sê'crerarias. sito
Compras. tnsntutda pelo De- à Rua Tenente Silveira, nes A Comissão oentrat de Compras, Ins
('11 tQ nc SF 25-05 61;113, pe- ta Cupiral, até às 15:00 ho- tiLuida pela Decreto nc S:b'-26-05-61;113,
lo presente, torna púbüco ras do rha 20 de Iutho do cor pelo presente, torna público que Iara rea

que Inrri reaüznr. no dia 20 rente al1CO, mrvtinnte recnio ueer, no dia' 24 ee julho vindouro. a� 10,90
de julho próximo vmdouru. I 1"1' que "" monctonará data horas na sécte co êervícc de FIscahzaçao
às 16,00 horas, na séde do t' hora rio rt'('ebimento, as- da. Fazenda, COnCOH(;llCia publica nas

Serviço de j'rscattzacâo da �;Jõado por utn dos Membros condições Abaixo espcctüeadus:
Pnzcndu, concorrência públf- eh. r'onnssõo.
CD nas conoteôes cbctxo e� 5 _ I'" P"'l'(,'tns scrúo e-

pectncaoas: -camtnndas [I'. i{>:{lfl noras
! __ OBJETC DA CON· (Iv db\ ?O ce 111\ho p. vtndon-

CQRr:.gNt.;IA: f o pela Comissão de Com-

(' concorrência d" que tru- pras instituída pelo necre
tn o presente edltnl se oesu- 10..' no SF-2ü·O:i·611113. P11-
na a aouísícão de 40 «rue- iollcado no ólyflO oficiai de
rente! veículos tipo jipe 3f. de maio elo corrente ano e

��I��Il�����dll�l� scrvtco Ptl- ��� �:;"����;sa ���r6:e°rit�1{'t'�� PLANO DE E01II;',U/E;_N1'O PARA UM

II _ ESTIP"%-,AQOES irpn.is. QUARTO DO ':PAVfl',f-lAO f-lERIBERTO

pr��������'('ssa s deve�o n- PI'����le��{�\:!����IOo��cl�����r o,
nn.ss �Q;���:�'f 1�9TA!� DOS

te l�cla���;���la�n�������l��: ��. n���I���I?d�e���ndiçucs Camas ..

, :
2 - Tipo hospitalar

chados (: tncrauos. conten- ds- entrega. c/lO movrmento., mocánícos.

tio: {") � em leualdade õe-co»- Mesa .. ,_., ..

e ��d���;�IfJ�n�t�m�� nome ��Çõf��;l;�r��'ãe�t�toel��;J��ên��� fi���ir�7refeiçõe�' i Mesas cai
b) - designação da mer- Estado:

. �j�I�;���a iicàbe�ei�;" .... 1
cadoria que se propõe forne·

.

dl - caso haja absoluta Comlldre forma pá-matéria

�f:�� _ preço unitãrlo e glo- ��u����eso��eforc&;:!a���: �����:IO
bal, com a especificação se cm o \'cncedol'( Rim .

estão Incluidas ou não des- ,6 - Abertas as _propostas Urinol ...

peMs como impostos ou se- c antec!:'der.d� a? Julgamen· Bacia esmalte
gII!OS, etc... lo da concorrenCla. cada um Jnrro esmalte
d) - condições de entre· d(ls interessados tem o 'dlrel- .Tarro de vidro

}!a; .tQ de apõr, a sua rubrica nas Copos .

c) _ eleclaração de co- ;nlhas da proposta dos de- Bandeia pequena ....

nhccimento e submissão às mais coucorrentes. EScnn:ldeíra manual
normas dêste edital; 7 - Os veiculos tiRO ji- pu .. ,

.

fJ - !la parte externa dos pes deverão ser de fa· CO;'Unas 'p/I janela
. . 1

����:�i:� d�I���'��: CO���I�O�'� ��ga��� J1:�����I_;.o�oa�, tW: �g���ll\l�h·o;u '�ndéira "d� des-

ri'l1cia Pública para aquisl- ))0 Standart. inclumd'J socar rnl1SO ...
1

ção do.! 40 veiculos tipo jipes. rr.. chave ele roda e macaco. Gr\lC'.iflxo 1

destinados ao Serviço pú· € - Deverão ser observa- Gitwp"'() 1

bllco Estadual (:"s t6das as condições' esta- G()khõ�s 2

àO� ;; d��U1�����oi�o��P���� �;;���id;: d�:�S ed����ên���� I��;��.�elros �
batúriOS de Identidade e de previstas no Decreto-lei na Fl"n�has 8

:�j��CI�e�d�or�eevc���op��.te \?�; ��3�.· de 23 de abril de ç������ d<,' bãnh�'
. ;

B::tnco ou por duas IIrmBs !) '_ A conrorrêncin 'pode- 'roal"a" de rost9 :
C('�l��vci��mp����s I�:ni:�. �;il��r s�oUl;�:te���E'for��: ��I�I�����)I�f'$<t_" �
tidade E' dp. idoneidade, de- !lt!ade expres�amellte exigi: ����I���d�sde ia. 2

V(��O �CI�;��ata��s �1�i���ãO ;aa ���i.�:�ef�;o�:C!�o�:::: ������ ��::rl��eáve'i�··.. �
cnm a Fazenda Federal, Es- J�qZO ao" co_nc.orren.tcs ou ao Rolsa p/ãp"ua quente 1
tadual e Municipal; Jo�6tado. ou a moralidade da :Aolsa p/�êlo 1-
h) - prova de que estn c"nc.orrência. Rodas de assento ]

registrado em J\mta Comer- 10 - A Comissão r<,serva-

clal, 'esoeclficando o capital S' __ o direito de anular a con- EQUIPAMENTO PA.'1A UM QUARTO
registrado. correncla desde que, as pro- DF: CURATIVO
3 - As propostas devel'no p(,stas apresentadas não NÚMERO TOTAL DOS QUARTOS - 3

ser -:tpresentadas com a ru· correspondam ao interesse
brica dos proponentes �m de Eslapo. �l'a de curat.lvo .

{ódas aJ paginas, com a pro- Flqrianôpolis, 19 de ju' Foscada de fcrro t'/2 d('c:raus

\'1'. do p.lgamento do ImI1QS- 1l\1O de 1961. CadeirA... . ..

co do Selo Est.adtial - Cr$ . Henrique' de Arruda Ra- Ranllpinho redol1e!o

2.00 por fls. '1110S. Pl"t'sidente, Anl1{1.l·io p/l!U:l.relar 1""1"I"0S
4 _ As propostas dcvorno Rubens. VJctor da Silva, Mp.sa p/instnllnentr.r

sei entregues 110 Servjç�, do M(:mbro' . Lftmpaelll... . .

F'iscallzaçiio da F:lZencl�\, É- Alfredo Rassl, Membro Lâmpada nuxiliar .

F.sterili�ador pa.ra rerros
C:ll"l'(l {'(lmplcl,o p/curativos
Contli'ndo balde. jarro e tambores
l'lll1flnhos
P'llHlf'jas n/Jcvar renH'rlios 3
Gn))as f'SI11:llt. em diversos tama-

JUIZO DE DIREITO DA Jaide Cardoso Telemberg. !lho:'! ..
4

l.a VARA CIVEL DJ� onde mede 52,7 metros, e:-:- ��1����;'�·/(��1;�'l·�o('(, . .i1l�(_"5cc .. ai" j
FLORIANúPOL[S tremando 11e10 Sul, com JO['O.� comp'etOI-> de instrumellt,os

EDITAL DE LEILAO propriedade de João Feli- n1curntlvos
.

... 2

O Doulo1':-- Eug$nio ciano �lves e o�tros, e .pe ;����I��� ��;õ�g :
Trompowsky T·lldms lo No.-te com dita de FIIo- "Rcmiues ll'l':Jn':!:uc 4
Filho, Juiz de Di· mena. Cardoso Dibernardi, RlIpoJ"tf'·hmf'n .. ,.. 4

reito da 1.a V3\"a Ci onde mede 55.2 melros. Di F'o,'areiro r'?' bôc:ts 1

vel da Coman!a de to terreno possui doi? pró- �::�;(�II:�d��l(�����ci�" .. �
Flol'ianópolill, C'-'lpi. dias de alvenaria, cooerto� R�nh('iro l){'qU{'ll(l P '(·rlança. 1
tal do Estado 'de de telhas, '�endQ um pró_;Jdo r'"1"f'q�elor .. 3

Santn Catariuv, na para oficina e
- oulro U3t"H 'T'E'I"l"'lOll"lctros 6

forma da lei, �asa comercial "Annazem B�r;:i�'PflÚTÚv;ro' "PAFA" 'riúX S�l.A
FAZ SABER aQS que o etc." Dito imóvel está re CIRúRGICA ._ NÚMERO DAS

presente edital de Jeililo, gislrado às Hs. 233 do LI- SAL/I:': - 3 1

��retl;�e��l�:ê�eu:�J�:c�·i��e�� ��o ���i;;l� n�;.o Ill�J���� �;:;;�II���� cI.I:ÚJ"�ir'.rt.. �':�odo� ... ��. mOi
de julll() próximo, às 15 hG desta cid<lde, tendo 'lido P."nada (li' ferro ('12 (!e(lT�ll� .. ]2
F'·'ó'::uiYdO.'·s"t.i deQo,!:iff,e'iJ,Os,d,oO �vnliado em Cr$... . .. ������ n�.ii�;�;��;�� ��n��:���tio,:. 1

• "' u, .. a, 650.QOO.DD. E...p_a.ra_gu_e. cb", M"{,,�:l il1�t"lPllt'nt:l1 2
à Praca Pereira Olivel:.-a guc ao couhecimento di:! t ... -

Rstufn. cl(>II')('a .. '.......... 1
n. 10, -o Porteiro dos A;.J(ij· dos mandou e}o.--pedh· o p�'e ::;upnrtc eI(' S<)1"O:"; ...•..•.. 2

tórios deste Juízo, levar'\ a sente edital, que será afixa' �:;;:���o�.IC. s�)ro (��.n.!llnto) �
público leilão, a quem mais do !lq lugar de costume e �nU(ll"te p/tamb(\re� . . . . . 4
der e o maior lanço ofere' publicado na formá da lci. Tambores cl'Omado,> alto 17 _ ciro
eer 5ôbre o imóvel abaixo Dado e passado -nesta. {.j' ('lmf. 3� . . .. . . . 4

descrito,' penhorado a FIU- dade de Florianópolis, Ca ���n;bo;oes
.

cl"Omados··itit". l.�.�. cir;
Z ALIMA & IRMAOS elA pital do Estado de Santa Tambores

.

'�I:�I;;aci��' ait.· 17 _ cir-
LTDA., nos autos 12.713, Catarina, aos 10 dias do ('1\nf. 22 3

�eovaeÇã� ����toivaCluTeARJhI: :��7t ��v!���)�sd� S:�:�ll�: �T'�.';m��bo3,�ss .. c.r.o.�.a.�os �.l� ..
24 - cir:!

" cromados alt. 18 - cir-
NENSE SOCIEDADE CO- e um. Eu, (ass.) Maria Ju- rllnf. 20 2

OPERATIVA CENTRAL raci da Silva, Escrevent", Tambores cromados ali. 17 - cir-

DE CREDITO AGRtCO- Juramentada, o subscrev'J. cunf: 19 2

LA: (Ass.) Eugênio :rrompows- Es�oJoS meL ��tl��dO�._. 40x40
1

Um terreno situado neR· ky Taulois Filho - Ju',z Est.ojos meto cromados .. 42x18 II _ ESTIPULM"OES

�z�:foi,ta�e�i���ç�l�n�:� deC���:il:;'com o original. ESt.?jOS c��;nados_'.· 40x17 ..

2 ?s�n�e�;���Il�:. �:1���en��re::I�::;,
tl'OS de frente a refel'jda Maria. Jmaci da Sil'lJa Estojos meto ��'�m�dos.·· 3ixi4.�. �:d���elopes fechados e lacrados, eon-

Praça, fazendo fundos com Escrevente Juramenktt!·, alto 8 . 8 i:t - F:soecl.ficaç�o do nome e endere-

propriedade de Maria Ade- '8-28/7 Estojos meto cromados .. 25x15. ço da firma:
alto 8 b - Çlrsil!"lll!cão da mercadoria q1.Je

Estojos meto cromaelos;..-26x12.. Ge propõe fornecer: l
alto 6 2 c _ preço unIt!\rIo o global, com a

Estojos meto cromados. 20xlO p�oeciflcacão se estão Incluídas ou não
alto -lO . . . 2 despE'sas como impostos ou seguros, cto.

Estojos meto cromados .. 18x12. . dl condicões de entreiln:
alto 10 .. e _ dpclaracão dI' conhp.rimento e

EstojOS meto cromados .. 22x9.. submissão às normas dêste edital:
alt. 4 . f _ na parte externa dos enveJones

Estojos meL cromndcs .. 27x17 dpvl'"j:ío contf'r os setZuintes dizeres: Con-
alt. 8

-

2 ('nrr"'ncln Pública oan\ aaulsicJ\o de ma-
Estojos de vidros cromados 24x12.. If'rial pp10 Plano de Obras e Equipamen-

alto 4 . . . . . . . . 2 tn� _ Setor Sallde _ destinado ao Hos

�����i;;���!l\�� r�.I�l.�ter.i�� .. C.i��I.r�.i�� .. p� �h�� ;�;I�ner�en��r:e �s la�:�eres, Pavl-

Contendo: Cabo bIsturi (porta lamma nO 2 _ Em enve]olle separado. os do-
3 e 4)

;.; .. :
1 r'lmPlltos f'omprobatórIos de identidade e

PorIa af!ulha:.. t tesoura CIrurglca re- fie idoneida'tle. devendo êste último ser
ta e curva a ...

:
. . . . . . . . . . . . . . 1 fornecido por um Banco ou por duas fir

Pinra "penm 8.... " .. Pmças de Koche .. mas f1omprovadamente idõnens.
4 oinçns C'a1l1]"ln BaC'khans 4 Alpll1 das provas de ldentldnd� e de
Afastadores "F:Jrab:wf" .. 2 Afastadores idoneidade. deverão ser juntados ainda;
malares

,.:...
2 a _ prnva de CJulktcão com a Fazenda

Plncns dr .0,1.1a de ganso. 2 estOJos para. Freleml, Estadual e Municipal:
ngulhas Clrurg. 1 b _ orova de que está r.eqistrano em

DTA 23 - Domingo .,.- Turde Infantil - Distribuição Mater!al v/,Laparntomia f.���tr6���ercial, especlflca.�dO o cap,_itaJ
de Bombons para. a C/notada, Plnca.'! de "Pe:illl",. 20 pinças de Ko- 3 _ As propos.tas deverão ser aore.
Show do CARÉQUINHA. "f-)er " , 10 .�pntf1d"s com :l rubrica dos prononontp.,>

..

��.....
_..D_J_"' 29

-

�11:�:�)d;S:;��:::af. Jp.ntar da Saudade .-:ii: '�r{*;��)�:I{� :j.��,:s ;;� :::� ����;aa��:�Tõ��t�e d�o�êÍ� ��du��

L:!ItÍ'j&�iti4>Àt4+e'>tttii*Jwlf4.j*'��'i;dj�:·ik"fi�:�)'�'·("·:i;,.i�,��t�,.,.·

OBJETO DA CONCORRil:NCIA:

�����s .

pi�;íÚ:iiios
.

b'iúa'[��"
..

'3
. pinça�

p. rins ,.............
2

Cabo utsturt nc 3.4,5, Tesouras c\rurg.
curvas - 2 retas.................... 1

Pinça de colo el:l e I dento .. 2 pinças de
"Abadie" 1

píneas de '·A!lr:-s·' .. 4 pinças p/intesti-
nosc-Clanp" , ,..... 5
píneas de "f'h"rpuU·.. 4 pinças dente
de rato longas 2
Píneas dente t!� rato co-nuns .. 3 pinças
de dtsseccõo longa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pinças de ctsseccêo comuns 3 prncas

�(��tti���1' e .. 3g!��:,�· mai�l:.·. 1 e menor.
3

I sapato cirúrgico 1
neverdem reto .. 2 c curvo 2 Troca-
ter 1 Hist,erolbo 1

cõnut« metãlíc't p/nspira,dOl" maior 1
E' 'menor .. , .... , .. , ..............• , 1

vátvutas de auns 3 estofos pyagulhas - 1

nrustactor ·'Farn.b" 2

Ranquinho gintLórlo :-:I Banqueta Fixa 2

Cautero cletr. . ,............. 1
F�tl1fa p/alta temperatura e esterlllza-

���n��á�' R��o���iar:: :i' iarjt�rn�' d�' i Pilo
lhas 2

Bidis1.llador 1 .. Cuba rhn 4 - Relógio e

�!'ucinxo 1

Canula p/llpiodol 1 IColangiografia)
Raldes gr. esmalto c/tampa
Equipes pjtl'ansfusão

Material p/Herntotomfa
Cabo bisturi nO 4 e 3 '}
'T'psoura reta e l'urva 2
Pinca "Mosoulto" . . . . . . 10
plncas "f{ocher" curvas . . . . . . . . . . . 8
Plncas retas .. 6 Pinças "peam" 6 e cur,

_ 6

Pinças de campo "Backhaus".. 4 pln·
rqs de anel .. ,.....................

1
prncas de dlsse'!ção 2 pinças de dente' de
rato .. :........................... 2

pnrta ite:uJha 1 estojo p/agulhns .. _ 1
Afastadores pequenos 2 ((Farabout) 2

A fnstador de 2 'dônte$ 2
Afastador de 3 dentes 3
'l'nnda canula 1

:r-"-esa de otorln'J . . .
1

'Rnmha de aspiração . . .. . . . . 1

���nde�� .. p����·��I.��� .. �:Iores 2 e menoi
AparelhO de anestesia 1

A eoncorrõncta d..: que trata o ,, pre
sente Edl�al destina-se a. aquisição de rna

tertat pelo Planc ele Obras e Equípamen
tos _ àetor Saúde -- Hospital Nossa Se
nhora dos Praaeres, Pavnnêo aertocrto
Hulse - Lajes.

l
1
1
l
1
1
1
2

.... 1
c/tam-

1

PLANO DE EOUIPAMeNTO PARA UMA
SALA DE ESPERA

M�sa 1 _ Cadeiras 6 - Estante de Flo-
res 1
Crucifixo 1 _ Tapete de IinóUo 1

Cadeiras de rodas p/transporte dos do·
�_ 1
Carros p/transporte cios doentes 4

. .....

/

EQUIPAMENTf' I'ARA PORTARIA

Mesa 1 - Cadeir.. w. M{tquln� p/escreverl

pr . ./l1vQ DF: ;:mrrPA,'t1T!:NTO P.I>lRA. UMA
('OPA - NúMERO TOTAL t L .)
P'1.ndeias para ('afé., 14 - Bandejas para
ro1moco 14
Porta comic\.a inoxldh'1el . . . . ... .. .. 14
Pratos fundos. 5 dx. - Pratos rasos ..

.e; d7. . ,.

P"ntos p/sobmmesa. S dz. - Chícaras c/
!lir�s. 5 dz. . .

Pratos .. S dz. - Canecas de porcelanA.

�;��l��ha's' 5"��I:ex;'·.·. "5' dz: .

.:.,:. Buíes
.

pi
('nfp inoxidável 14
Rnles o/chã inoxidável.. 14 _ LeiteIras
1""--.::. 14 - ACllcarreiros 14
f''llherl's ol�opa .. sobremesa .. chá e ca·
fó inoxldáveis .... 5 dz.
Garfos inox. 5dz. - gar/os pIaimoço e

ümt.ar -garfos almoeo -pq. 5 dz
Faca inox p/jantar 5 dz. - Facas p/al
rooco peq. inoy.. . ... 5 dz
r.Ilnch::Js .... 6 - Espumadeiras 6 -

F'oe:areiro cl2 bocas 1
Jmw de panelas . 1 - Bandejas re·

rlnndas 14
Geladeira pequena para cada copa 1

EDITAL

, i I, /' I·

FARMACIA - INSTALACAO

RF"'nT'Af'AO DO HOSPITAl, "CELSO
RAMOS" E f'JO,r:;,<"A SENHORA DOS

PRAZ.'?RP.S"
AUMENTO E IN8TALA('AO DA

LAVANDERIA E COZINHA

f;0{) len"-oIs _ "00 fronhas _ 101') toalhAS
rl<> !Janho _ 300 toalhas de rosto - 20
cl{17i='!.S de i!"uardanapos.
10 dz. de prat·03 fundos - 10 dz. do ora

tos rasos - ]0 oratinhos. 10 dz. de chica
ra� c/pires "Pirex" -p/sobremesa 10 dz.
Travessas diversos tamanhos a 3 dz.

'T'l'llherer• completos InOxidáveis 10 dz.
Copos 10 dz ..

PROGRAMA DE FÉRIAS

4 - As propostas deverão ser entre
gues no Serviço de Fiscalização da Fu
zenda, Edifício das Sceretartas. sito ii. rua
Tenente Silveira, nesta ·Cápital. ate às
9,QO horas do dia 24 de julho do. corrente
ano, mediante recibo em que se meneio
nará data e hora do recebimento. assina
do por um dos membros da Comissão.

5 - As propostas serão examinadas
às 10,00 horas tio dia 24 de -julho p. vtn
douro pela Comissão de Compras Instí
tuida pelá Decreto n.c SF'26·OS-61/ll3,
publicado no Orgão Oficial de 30 de maIo
do corrente ano e na presença dos pro
ponentes ou seus representantes legais.
Será declarado vencedor o proponente

que oferecer:

a - menor preço:
b - melhores constcões de entrega:
c - em. igua19ade oe conoicões. será da

do preferência as If rrnas estabelecidas no
Estado;

d - caso haja absoluta ígualdnde de
proposta, será feito sorteio para decidir o

veneedcr.

6 - Abertas ns propostas e antecedendo
ao julgamento tia concorrência, cada um
dos interessados tem o direito de apõr, a
sua rubrica nas folhas da proposta dos de-
mais concorrentes.

'

7 - Deverão ser observadas todas as
condíçôec estabclecldas neste edital, bem
como as demais exreênctes previstas 110

Decrete-lei. n.v !l6-A, .de 23'de abril de 1938.
8 - A concorrência poderá ser anuíarta

desde que tenha sido preterida rormatída
de expressamente exigida pelo referido
Decreto-lei, e a omíseão Importe em pre
juizo aos concorrentes ou ao Estado, ou à
moralidade da ooneorrêncía.

ü _ A õomíssão reserva-se o díretto de
anular a concorrência desde que, as pro
postas apresentadas não correspondam
ao mterêsse do Estad(l.

Florianópolis, 22 de junho de H161.
Henr;gue dé Arruda RamoiS

Presidente
Rubens Victor da Silva

Membro
Alfredo Rllssi
Membro

Edital oe Concorrêiicia PúJlUca n'4-
A C0missão Central de Compras, Instituida pelo Decreto nO SF'26·05-61/113,

pelo presente, torna pÚblico que fará realizar, no dIa 27 de julho vIndouro, às

16 horas na sêde do Serviço de Fiscalização da Fazenda, concorrência púbUca
nas condições abai:<o especificadl'ls:

I _ OBJETO DA CdNCORRJl.:NCIA:
A concorrência de que trata o presente Edital, destina-se a aquisição d�

material, pelo Tesouro do Estado, necessário ao emplacamento de veieulos mo-

torizados para o ano de 1962.
.

ESPECIFICAQAO
Placas para 'lCiculos de 'uso particular, eôr laranja com inscrI-

ção do numero e municipio em preto '1' . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pares

Plaquetas indlcó.tivas para o ano de 1962, em fundo pret.o. ins-

��;:�et:� 1���;:��:s�S���.:d�Sa�o�c����, de�u:�n�;t���u���, i����i
15.000 pares

ção em preto, destinadas a veiculo de alllguél .. 19.000 pares

Placas brancas (oficial) em inscrição preta, 'para uso de carros

oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. 1.000 pares

Plaquetas, para: càrros oficiais, as d�Serviço Púb!!.co I}stadual
em fundo verde e vermelho, inscrição em preto; as do Serviço
Federal em fundo verde mar inscrição em preto e &S do Serviço
Municipal, em fundo laranja, inscrição em preto
Placas para motocicletas

Selos de chumbo de 16 (dezesseis) mllimetros .

2.000 pares
2.600 pares

....... 30.000 pares

ROloS de arame, para costura de placas de identifca:ç;ão no chas-

sis da. corroceria, com 5 (cinco) fios, rolo de 20 (vinte) :netros.. 1.000
Parafusos com porca, medindo 15 mm. x13 mm. (qtJ\nze milime-

tros por treze milímetros) 30.000

Matrizes para allcatl _ 1962 _ 214

II - ESTIPULAQOES
Os interessados deverão apresentar:
1 _ Propostas, devldamento seladas,

contendo:
em enve;�pes fechados e lacrados,

a. _ Especificação do nome e enderêço da firma;
b _ designação da mercadoria que se propõe fornecer;
c _ preço unitário e glObal, com a espeCificação se estão incluidas ou não

despesas como impostos ou seguros, etc ..

e _ declaração de conhecimento e submissão as normas dêstc edital;
f _ na parte externa dos envelopes deverão conter os seguintes dizeres:

Concorrência PÚblica para aquisição de materIal, pelo Tesouro do Es

tado, necessário ao emplacamento de veiculos motorizados em 1962.

2 _ Em envelope s�parado, os documentos comprobatório& de identidade

de idoneidade, devendo êste último ser fornecido por '-'m Banco ou por duas flr·

mas comprovadamente idôneas.'

Além das provas de Identidade e de idoneidade, deverão· ser juntados ain-

a - prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
b -

��tOa�\�;\S��:d��tá registrado em Junta Comercial, especificando oca·

3 - As prospostas deverâo ser apresentadas com a rubrica dos proponen-
tes em todas as páginas e com a prova do pagamento do lmpõsto do Sêlo Es

tadual ':_CrS2,00 por folha.

4 - As Pl"opos�as deverão ser entregues no Serviço de FIscalização da Fa

zenda, Edlflcio das Secret�rlas, �ito à rua Tenente Silveira, nesta Capital, até
as 15,00 horas do dia 27 de julho do corrente ano, mediante recibo em que se

�{s:��nani data e hora do recebimento, assinado por um dos membros da Co-

S - As propostas serão examinadas às 16,00 horas do dia 27 de julho p. vln·

douro peja Comissão de Compras instituida pelg D,ecr�to ..
n'() SFi·�6;05-61!113,

_ publicado no Orgão Oflcial de 30 de maio do corrente ano e na presença dos

proponentes ou seus representantes legais.
6 - O fornecimento deverá ser efetivado até o dia 30 de novembro do cor

r�ntr-, pela direção do Tesouro do Estado, entregue 'lO destino que será à Cole'

torlt1 Estadua; da séde do respectivo município que for indicada no mesmo pe·
dido_

7 _ Cada remessa será: devidamente faturada p?ra os efeitos de empenha
da despesa dela oriunda. emitido logo que o Tesouro lecebu os oomprovantes da

expediçáo e recebImento por parte da Coletoria destinatária.

8 _ O pagamento das faturas será efetuado após que o material fór Iece"
bido pela Coletoria destlnatãria.

9 � No preparo do material deverâo ser seguidas tôdas aa exigêncIas do

Regulamento Nacional do Trânsito, quer- em inscriço€.>i centrais, cõres dImensõ&
das plar.as e plaquetas indicativas, devendo à prop05ta acompanharem as res'

pectivas amostras do material a �er fornecido.
10 _ O material que se apresentar nas condições, ficará à dIspdsiÇão do

fornecedor, que responderá pelo retardamento do serviço de emplacamento,
que será inicIado, impreterivelmente, no dia 2 (dois) de janeiro de 1962.

11 _ Os documentos relacionados no presente edital, deverão ter as r,espec"
tivas firmas devidamente reconhecidas.

12 � AS no/as placas de identificação que torem fornecidas, serão entre>

-gues já parafusadas as plaquetas indicativas.

Será declarado vencedor o proponente que oferec':!r:
a _ monor preço;

b - melhores condições de entrega;
c - em igualdade de condições, sera dado preferênrl.a às firmas estabeleci

das no Estado;
d .......... caso haja absoluta Igualdade de proposta, será feito sorteio para de'

cidir o vencedor.

13 - Abertas as propostas e antecedendo ao Julgame-nto da concorrênci

cad!), um dos interessados tem o direito de apõr, a sua rubrica nas fôlhas da

proposta dos demais concorrentes.

14 - Deverão ser observadas todas as condições estabelecidas neste edi"

tal, bem como as demais exigcncias previstas no D�.reto-Iei na 96-A, de 23 de

abril de 1938.

15 - A concorrência poden't ser anulada desde CJue tenha sido preterida
formalidade expressamente exigida pelo referido D�creto-Iel, e a omissão im

porte em prejulzo aos conconentts ou ao Estado, ou à moralldade da concor-

rencia.

16 - A Comissão reserva-se o direito de anular a concorrênoia desde que, aS

propostas apresentadas não cOl"l'espondam ao Interesse do Estado.

Florianópolis, 23 de junho de 1961.
Henrique Arruda Ramos, Presidente
Rubens Victor da Silva, Membro

. Alfredo RTlslrl. Mem"ro

,
.

.-

.�:�)��/,.:
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li. côftirss�o C�ntral de pesas como imposto� ou se- ser entregues no Serviço de e antecedendo 8,0 julgamen- A Camisão Central de ola às firmas estabelecidas das todas as concncões esta-

Compras, tnsttttndc pelo euros, etc.: aiscanaacão da Fazenda, E- to da concorrência, ceda um compres, instituída pele De- no Estado; betecíoas nêste edital, bem
Decreto nc SF-26-05-61/113, d) - condições de entre- difício das secretarias si- d05 interessados tem o di- ereto rrc SF 26-05-'61/113, pe- d _ caso haja absoluta i- come as demais exigências
relo presente, torna pútrlícc gns: to à rua Tenente SilVeira, r2;.to dh apór, a sua rubrica Ic presente, torna riúínrco gualdade de proposta, será previstas 110 Decreto-lei nc
que fará realizar; no dia 28 e -; declaraQão de conhe- nesta Capital, até as fl,OO nas falhas da proposta dos que fará realizar, no dia 28 resto sorteio para decidir o D6-A, de 23 de abril de

,
'

.'

ode julho vindouro, as 10,00 cimento e submissão às Iteras do dia 28- de julho p. demais concorrentes. de julho vindouro, às 161m- vencedor. 1D38.
_

Ile�poncl,\)n ao ínterêsse d
horas, na séde do Serviço de normas dêste edItal; vindouro .do corrente ano, 7 _ Deverão ser observa- ras.: na sede do Serviço d\:! 6 _ Abertas as propostas 8 _ A concorrôncía pode- Estado.

. .srscanaacão da Fazenda, f,f_,na parte externa dos mediante recibo em que se, das todas as condições esta- Fiscalização da Fazenda, con e antecedendo ao [ulgamen- rá ser.anulada desde que te- Florianópolis, 27 de ru-
concorrência pública nas envelopes deverão conter os mencionará dn!.a e hora do belecldaa neste edital, bem c.o-sêncra pública nas con- to da concorrência, cada um nha Sido preterida rormau- nho de lfl61.
condtcôes abaixo especrüea- 'seguintes dizeres: ooncor- recebrmento, . assinado por corno as dcniais' exigônctas rucões eceixo especificadas: dos interessados tem 0 di- da?e eXpr?SMlmcntc ex�gida Henri�1te de Arruda Ra�
das. rência P,ública para aqulsí- um doa membros da comrs- ,pl'eyistns rao neoretoüet nc J - OBJE!I'O DA CON· retto de1 apôr, a sua rucrtca pe.o refendo Decreto-lei, e mos, Pl'esldent.e .I _ OBJETO DE CON· cão de. material de consu- sêo. fl6-A, de 23 de abril no.: CORRi!:NCIA: nas ronins da propostas dos fi omissão importe em pre- ,Rubens Vrctor da Sllva,

C0RR:d:NCIJ\: mo para o Tesouro do Bs- 5 _ As oropostna serão e- 1!l38. A concorrênctn de que tm- demais concorrentes. juizo aos concorrentes ou ao Membro
A concorrência de que tta- tado.

.

xnmtnacas às ro.oi horas 8'- -A concorrência pode- trr o presente Edítnl destina- 7 _ Deverão ser ·ob.�erva- Estado, ou à moralidade da Alfredo Russi, Membro
ta o presente Edital cesu-; 2"':"_ Em envelope separa- dn dia 28 p ..vindouro pela rá .ser anulada desde que te- SE ri. nqnlsf cân de matertar

r

na-se a aquisição de mate- do, os documentos compro- eomíssãu de Compras lnsti- nha sido pruteridü rormnü- pnrn a Procuradcrín Ffscnl
ri:::.l,de consumo para o'Te- uatórtos de identidade e 'de tulda pelo Desreto ·no SF dàde expressamente exigida do Estrt{lo, constante do se'
sm.ro do Estado. .tdsneídade, devendo' êste 61- 28-,05·61/118, publicado no. pelo referido Decreto-lei, e gutntn:

ESPECIFICAGAG timo ser' romeeíco. por um OrllOO OficiaI d� 30 de maio a omissão importe em pre- Gunrda-Itvros de imbuia c/
Papel carbono preto, doble- Banco ou duas firmas com- do-corrente ano ,e na presen- nresíôcnte rortne de correr .... 2
raoa . .. 500 ex. c/ioo fls. provadamente jdôneas.' ça dos proponentes ou seus l�uizo a:1S concorrentes ou 110 Bnreaux com '1 gnvetas ...2
Papnl gomado branco pró- Além das provas de íden- representantes legais. Estado, ou à moralidade da Cadeira de Imbuia simples 2
prto pala selos tidade e de idoneidade de- Será declarado vencedor o. concorrêncía. Os rucvets deverão ser 'em
.. ,.�. 100.000 fls. 45�50 verão Sei' juntados ainda: proponente que oferecer: n _ A Comissão reserva-se madeira de lei, prereronte-
II _ ESTIPULAÇOES a _ prova de quttacão com a _ menor .preçc: c direito de anular a concor- mente de imbuia e de rabrt-

Os Interessados deverão a""'F1azenda Bederal, E!>tadual h, _ melhores condições rêncta desde- que, as propos- cação em modelos padrunl-
apresentar: e 14..jvJ!clpal; , de. entteee: tas apresentadas não corres- sacos aos comumente usados

I - Propostas, devida· b _ prova d.e que está re- c _ em igualdade d� con' pondam ao interêsse do Es· nas relJarbições públicas.
n1l'nte f:clndns, em envelo· g1s:trado em Junta Comer· dições, será dado preferên- tado. II _ ESTIPULAÇÕES
p0S fechados e lacrados, ciaJ, especificando o capital cio. às firmas estabelecidas Os interessados deverão a-
contendo: TlJglstr'ado. n') Estadoi -� Flódan6polls, 27 de ju- IJ,esentar:
a - EspeCificação do no· 3 - AI> propostas deverão d _ caso haja absoluta l1ho de 1961 1 - Propostas, devida-

me e. (·ndCl'êço. da. firma; . sei: apresentadas. com a ru- igualtiade de proposta, será Henr.iq.ue Arruda Ramos� rr:ente f.:eladas, em envelopes
b _ designação da mero brica dos proponentes eyn feito sorteio para decidir o Rubens Victor da Silva, fechadú$ e lacrados, conten.

cadol"la que.se propõe for;- .. to�as' all p�grnas.e com.o vencedor. Membro de:
necer; provado pagamento do Im- 6"":" Abertas' as propostas Alfredo Russi, Membro �. _ EspeCificação do no.

c _ preço unitãrlo e glo- :pôsto do ,':Jêlo Estadual _
-

_ .

me c enderêço da firma;

�::ãoC��1cl�id:��e��ft���âóde:� c�S �O�srJO;o:�:�' deveráo (QMISSAO (ENIIAL Df
I
COMPRAS dO�i;q7t:�i;en����õ:a 7oe:�:�

EdilaI de Concol'I!ência Pública n.o, toe; _ p"ço unit."o , g10
A Comissão Géhtrfl. "de C01l'l'prãs:lnstituida pelo De- bal, com a espeCificação se

creta SF 26-05'611113, pelo presente,-torna pÚblico que estão incluidas ou não é1es
fará realizar. no dia 16 de a�ôsto vindouro, às 10,00 ho- pesas (!omo impostos ou se

ras, na séde do Serviço de Fisoallzação da Razenda, con· guros, etc.;
corrência pública'nas co�dições,abaixo especificadas: c _ condições de entrega;

e :..__.' declaração de cónhe·

A ComIssão 'Central de Compras,' institulda pelo De
creto SF 26-05-61/.113, pelo presente, torna público quo
farú rcallzar, no dia 29 de julho vindouro,' à� 10,00 horas,
na sêde do Serviço de Fiscallz�ão da Eazt;!nda, concorrên�
cia pública nas condições. a.baixo. e:mecifi�adas:

I _ OBJETO DA CONCORR;é'NCTA:
A concorrência de que-tr'lte, o· presente Edital' des

illfla-se a aquisição de mãquinas pc.ra a Policia MllItar
d? Estado, constante das,�gulntes:
Mãqumas de esclever'com 280 espaços (mmlmo) .•.• 3
MáqUinas de escrever com 100 espaços (minimo)
Miláquinas de escrever com 372 espaços (minimo) .. : .• 1

Máquinas de somar tipo manual . 2
lAãquina de somar elétrica

II _ ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão apreseI_ltar:
1 _ Propostas, devidainente seladas, em envelopes

fechados e lacrados, contendo:
a _ Especificação'. do nome e enderêço' da firma;
-b '''::'-aesignação da' mercadoria que se propôe for

necer;
c _ preço unitário e global, ·com a 'especifioação se

estão incluidas ou' não despesas como iinpostbs
ou seguros, etc.;

d - condições de entrega;
e _ declaração de conhecimento. e submissão às

normas dêste edital;
f _ na parte externa dos.en:velopes deverão l!Qnter

os seguintes dizeres: Concorrência Pública pa
ra aquisiQão de mâ.ql!Ínas .destinadas à Polícia.
Militar do Estado.

2 - Em envelope separado, os documentos compro,
baLórios de identidade e de idOI)cidade, devendo ôste
último ser fornecido por um Banco ou por dUas firmas

com�rovadamente Idõneas.
Além das provas de identidade' e de idoneidade de--

verâo ser juntados ainda: ,

a _ prova de qUjtaçãb: com a Fazendà Federal, Ea
tadual e Municipal;

b - prova de que está registrado em Junta Comer
cial, especificando o capit:::! registràdo.

3 _ As propostas deverãoJ ser apresentadas com 'a
rubrIca dos 'proponentes em todas as páginas e com a

prova do pagamento de Impõsto do Sêlo Estadual _

CrS 2,00 por fôlha.
4 _ As propostas deverão ser entregues no Serviço

de Flllcalização da Fazenda, Edificb das secretarias, si·
to à rua Tenente Silveira,' nesta Capital, até as 9,00 ho·
ras do dia 29 de julho do conente ano, mediante recibo
em que se mencionará data e hora do recebimento, as·

sinado por um dos membros da Comissão.
5 _ As propostas serão examinadas ,ás 10,00 horas

do dia 29 de julho p. vindouro, pela Comissão de COm

pras, instituida pelo Decreto nO SF-26-05-61/113, pubU
cada no órgão Oficial de 30 de maio do corrente ano e

na presença dos proponentes ou seus representantes le·
gais.

Serã declarado vencedor o proponente que oferecer:

I _ OBJETO, DA
.

CONCO_!tRf:NCIA: cime.nto e submissão às nor·

mas dêÍl"te edItal;
f ...:. na parte externa dos

envelopes d'everão conter os

seguintes dizeres; Concor·
rência -Pública para atiulsi,
ç'ão de material para a Pro,
curadoria Fiscal do Estádo.

10 dz.

[1Inftfl � Eonuorrencia Púbica n. 3
A aomissãp Central de Compras, institu.ida pelo nccreto nO SF·26·05�6l/

ll3, pelo presente, torna público que fará realizar, no dia 27 7.-61, às 10,00 no

ras, na ljéde eo.servrco de Fiscalização da Fazenda, conr-orrencia pública nas

condições abaixo especíücaõasr
I - OBJETO DA CONCORRtllNCIA:

A concorrência de que trata o presente Edital desuna-se a aquisição de
materraj para o Serviço de- Fiscalização da Fazenda.

ESPECIFICAÇAO

10 dz.
100MO fls.

"

Clipes médios nO 2 •.. ,

COlchetes médios nO 4

Réguas 60 cm. plástica branca
Fitas para máqUinas de escrever - Hélios - Albion

Os interessados deverào 'apresentar: 2 _ Em envelope separa- (50 azuis - 50 pretas) •.......

1 _ Propostas, devidamçnte seladas, em envelopes do. os do,cunlCntos compro- Bobinas p/ máqUinas de calcular c/ 65 mim.....

fechados e lacrados, contend�: �atóI'i03 de ·id,entidad., e de Bobinas para embrulhos médio •......

a _ Especificações da nome e enderêço da firma; ldcneida._de, devendo ê.:ite úl- Grampeadores .•....•.•.••.•.......•...•.. ' ..

b _ designação da mercadoria que se propõe for- timo ,ser .fornecido por um' Furador suvela .....•...•....• ,.

necer; Banco ou por duas firmas Grampos p/máquinas de grampear
c _ preç'o unitário e g:lobal, com a especificação se ('omp,rovadam�nte idôneas. Barbantes para embrulhos perna de moça .

estão inci'uidlô!.!; 'ou não dê3pesas como impostos Além das� provas de iden- Fitas durex 65r(l. x 12mm - sc.,ptt
ou segureis, e.tc.; tidade 6:de.idoncidade deve· Goma arábica - lf2 litro

d _ condições de entrega;. ri",o se_� juntados ,ainda: Goma arábica - vidros 'c/50 gramas e pincel
e _ declaração de conhecimento e Isubmissão às <'. -; prova de qUitação Depósito para goma arábica .. �-

normas déste edital; --'- �Um a Fazeryda Federal, Es· Ep��foUn;ae��a:�Sr��nL�a:e�o b,o;oraçh.. � c/baquelite
f - na parte externa dos envelopes deverão conter t[ldual e Municipal; ...

os seguintes dl�eres: Coricorrência Pública, pa· b _ prova de que está re- Verniz corretor _ vidros pequenos •.•.

'ra aquisição de 2 (dois) mímeógrafos para o gistrn.do epl J�n�a com,erci' Percevejos niquelados -' caixas c/lOO ..

Serviço 'Público 'Estadual� ,

ai, espeCincando o capital Est6pa branca ,." .

_ Em envelope separadO, os. documentos COl1).pro· registrado.
.

Cestos para papeis - MadeiL"a pinho .

batórios de iàentitlade c' de idoneidade, deven· 3- As propostas dev,erão Canetas esferográficas _ Faber •.......•...

do êste último ser fornecido por um Banco ou ser apresentadas com a ru- Espanadores nO 40
..

duas firmas comprovadamente idôneas. brica deis proponentes e1l1 to·
Além das provas de identidade e dc idoneidade deve· das as páginas e com o 'pro·

rão ser" juntados ainda: vado pogo\uncnfo' do Impôsto
a - prova de qUitação eom a":'Fazendn Federal, Es- fio Sêlo Estadual _ Cr$ 2,00

tadUfll (J Municipal; ,

por folha.
b - prova de flue est.á registrado r.m 'Junta Comer- 't _ As pJ'opostas deverão

cinl, especiflcflndo\ o .capltnl registrado. sr.r entregues no Serviço do
3 - As propostas deverão ser apresentadas com a FIscalização da Fazenda, E

ruhrica; dos proponentes em iodas as páginas dificio dos Secretarias, sito
e co:n n prova do pattamento do Impõsto do Sê- i.:.. rua Tenente Silveira, nes-

4 _ �s E;������; ci::e:ã�O'�c�� :�t�:�ues ';n6 'ServI· �:.� ��p�i:\8a�êe �Ih�'g� c��:
ço de Fiscallzação da'·Fazenda; Edifício da� reJlt'e' ano: medihnf'e" recibo
Secretarias, sito à rua Tenente Silveira, nesta era que se mencionará data
Capital, até as 9,00 horas do dia 16 de agôsto � hora do recebimento, as
do corrente ano, mediante recibo em que se �inado por um dos membros
mencionará data e hora do recebimento, assi- da Comissão.
nado por um dos membro� da Comissão. 5 _ As propostas serão e-

5 _ As propostas serão üxaminadas às 10,00 horas 7.uminadas às 16,00 horas
do dia 16 de agõsto p. vindouro, pela Comissão rio dIa 28 de julho p. vindou
dc Compras, instit.uida pelo Deereto nO SF. ro, pela Comissão de Com.
26·05-611113, pUblicado no órgão Oficial de 30 pras, instituida pelo Decreto
de maio do corrente a�o e na presença dos r..0 SF.26-05-61/113, publica
proponentes ou seus reprellentantes legais. c:o no órgão Oficial de 30 de

Será declarado vencedor o proponente que afere- mala do corrente ano e na�
ceI':

'

presença dos proponentes OU
a - menor preço; representantes legais.
b'- melhores condições lJe entrega; Será declarado vencedor o �c _ em igualdade de condições, será dado prefe- p:'oponente que oferecer: '

rência às fil'mas estabelecidas no Estado; a _ menor preÇo;d _ caso haja absoluta- igualdade de proposta, se- b _ :-nelhores condições de 1

rá feito sorteio para decidir o vencedor.
6 _ Abertas as propostas e antecedendo ao julga

mento da concorrência, cada um dos interes·
sados tem o direito cie apõr, a sua rubrica nas

fôlhas da proposta dos demais concorrentes.
., _

7 _ Deverão' ser observadas todas as condições es

tabelecidas nêste 'edital, bem como as demais r--------..,
exigências previstas no Decreto-lei nO 96/A, de oJ TELHAS. TIJOLOS �.
23 de abril de 1961. CAL E AREIA ,

8 _ A concorrênoia poderá ser anulada desde que ��_��\?AS�ll�E,�S��,R��.tenha sido preterida,. formalidade expressamen-
", ... flGO 0(P6�Iro DAM''''NIte exigida pela referido Decreto-lei, e a omis- '_�...,. _,........

são importe em prejuizo aos concorrentes ou

à moralidade da concorrência.
9 - A Comissão reserva·se o direito de anular... a

concorrência desde que, as propostas apresen·
tadas não correspondam ae interêsse do Es�a
do,
Florianôpolis, em 14 de julho de 1961.

A concorrência de' que trat-a o presente Edital desti·
na·se a aquisição de 2 (dois) mimeógrafos para o Servi·

ço Público Estadual,

II _ ESTIPULAÇõES

Livros atas c/100 fls.
Livros índices
Papel ofício sem tlmpre _ 24 kg.
Papel oficio cópIa _ seda'Flooi' pos� ..

Papel almaço sem pauta ·c/ 24 kg.
Papel almaço c/ 24 ·kg.
Papel oficio p/ mim�óg�afo )3UFON c/30 kg
Papel estencil. p/mimeógrafo' PLUTO OU CONTINENTAL •

Papel carbono ofício d/revesti,lnento' de nylon
Papel carbono 4 ofícios
Papel aarDone 2 ofícios .

Blocos para cálculos sem titnb.te _ jornal
Registradores AZ

Classificadores c/molas
Lápis preto Faber n9 2- •

lJãpis tinto Faber cópia dura

Lapis bicolor Faber redondo ..................•.

Borrachas simples para lapis _ nO 30 branca
Borracha Umpa tipos _

Borracha bicolor Prima
Almofadas para carimbos nO 3 (Goyana) ..

Tinta para canetas - Parker _ azul, preta, perman.
Tinta para mimeógrafo.- Lat.as % kg, Polar
Tinta para carlmJjos - Eureka ou Pelicsn

II - ESTIPULAÇCiES
Os intere-ssados deverão apresentar:

50.000fls.
5.00() fls.
1O.000fls.
20.000 fls.

la cx.

50 cx. c/l00 fls.
1 ex. c/l00 fls.
2 cx. e/lOO fls.

500 blocos
50

300
lO grosas
5 �rosas
2 grosns
5 dz.
5 dz.

15 dz.
100

2' dz.
10 latas
50 Vz litro
10 cx. �'2 kg.
50 cx. nO 5
luU

100

15 pc, c/25
150 kg.
10

10
100 cx. c/I mJl
10 àz.
3e1s.

40 % litros
2 grosaa
"

2 dz.

12
1 dz.
5 dz.
10' kg.
•
10 grosal'!
5

1 _ Propostas, devidamente seladas, em em'elopes fechados e lacra· \

dos, contendo:
n. - Especificação do nome e enderéço da firma;
b _ des!gna(;ito da TQereadoria que se propõe forI_lecer;
c _ preço unlt.:irio e global, com a espeeificação se estão Incluldas

ou nito despesas como impostos ou :,eguros, etc ..

d _ condiçocs de entrega;
e _ declaração de conhecimento e sub:nissâo às nQrmas dêste,

edital;
f _ na parte externa dos envelopes dewrão conter os seguintes

dizeres: Conoorrência Pública para. aquisição de material para
o Serviço de Fiscalização da Fazenda.

2 - Em envelope separado, os documentos comprobatórios de identidade

e de idoneidade, devendo êste úlÚmo ser fornecido por um Banco ou

por duas firmas comprovadamente idÕneas.
- Além das prov!\s de identidade e de ,idoneidade deverão ser juntados

ainda:
a. _ prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
b - prova de que .está registrado em Junta Comercial, especiflcan·

do o eapltal registrado.
S - As propostas deverão ser apresentadas com a rubrica dos proponen·

tes em todas as páginas e com a prova dtJ pagamento do Impôsto do
Sêlo Estadual - Cr$ 2,00 por fõlha.

4 _ As propostas deverão ser entregues no Serviço de Fiscalização da

Fazenda, Edificio das Secretarias, sito à Rua Tenente Silveira, nesta
Capital, atê as 9,00 horas do dia 27 de julho do corrente ano, me·

diante recibo em que se meneionará datá e hora do recebimento,
assinado paI' um dos membros da CO!!,lissão.

5 _ As propostas serão examinadas às 10 horas do dia 27 de julho p.
vindouro pela Comissão de Compras instltuida pelo Decreto ...

nO SF'26-0561/l13, publicado no órgão Oficial de 30 de maio do cor·

rente ano e na presença dos proponentes ou seus representantes legais.
Será decla.rado vencedor o proponente que oferece:::

entrega;
e - em igualdade de con�

cilções, será dado preferên, :
a - menor preço;
b - melhores condições de entrega;
c _ em igualdade de condições, sere.. dado preferência às firmas es·

tabelecidas no ·Estado;
d - caso haja absoluta igualda1lLJ:le proposta, será feito sorteio

para decidir o vencedor.
6 - Abertas as propostas e antecedendo ao julgamento da concorrência,

cada um dos interessados tem o direito de apõi', a sua rubrica nas

folhas da 'proposta dos demais concorrentes.
7 - Deverão ser observadas todas\ as condiçôe� esLabelecidas néste Edital,

bem como as demais exigênçias previsLas no Decreto·lei nO 96-A, de
23 de abril de 1938.

8 - A concorréncia poderá selO anulada desde que tenha .sido prflterlda
formalidade expressamente exigida pelo Tefel'ido Decreto·lei, e a

omissão importe em prejuizo aos concorrentes ou ao Estado, ou à
moralidade da concotrencia.

9 _ A COmissão reserva'se o direito de anular a concorrência desde que,
as propostas apresentadas não conespond::lln ao interesse do Estado.

Florianópolis, 23 de junho de 1961.

Henrique Arruda Ramos
Presidente

Rubens Victor da Silva

a _ menOl' preço;
b _ melhores condições �e entrega;
c _ em igualdade de condições, será dado prefe�

rência às firmas esl;abeleoldas no Estado;
d _ caso haja absoluta lsuald9.de de proposta, será

feito sorteio para decidir o vencedor.
'

6 _ Abertas as propostas e antecedendo ao julga·
menta da concorrência, cada um, dos inter.essados tem o

direito de apõr, a sua rubrit:a nas folhas da proposta
dos demais concorrentes.

7 - Deverão ser observadas todas as condições esta
belecidas néste edital, bem como as demais exigências
previstas no Decreto-lei nO D6-A, de 23 de abril de 1938.

8
-.

A conc9rrência poderi ser anulada desde que
tenha Sido preterida formalidade expressamente exigida
pelo referido Decreto-lei, e a' omissão importe em pre
juizo aos concorrentes ou ao Estado, ou à moralidade
da concorrencia.

9 _ A Comissão reserva-s.e o direito de anular a

concorrência desde que, as l;lropostas apresentadas não
correspondam ao interêsse do Eatado.

Florianópolis, 28 de junho de 1.961.
Henrique de Arruda Ramos

RUben:�i�:r��� Silva
"

'.. A , E. 'N ç Ã O
.

Membro LUSTRA-SE, LAQUEIA·SE, ENGRADA-SE E ENVER-
A-ljredo Russi NIZA-SE MOVEIS. MAIORES INFORMAÇõES RUA CON*

"0
. .ilt>U:;:•.. I� ·,SEL'I"ffiO MAFRA, l�"1'UNDQS, _�._._�_.__ :

Henrique Arruda Ramos, Presidente
Rubens Victor da. Silva, Membro
Alfredo Russi, Men�bro;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edil;' de Conconrénria Publica n 1
A comissão Central de c.neto das Secretarias. sito

comeras, tnstttutda pelo De- fi. Run Tenente Silveira, nes A õomíssâo ccrurat de Compras, lns
cir to no SF 29-05 61/113, pe- te captcai. até às 15:00 ho- tltuída pelo nccreto nO. Slo'-26-05-61jIl3,
lo presente, torna público tas do (lia 20 de julho do cor pejo presente, toma púbüco que rará rea

que Iam reallznr, no dJa 20 rente ano, »wttsnte rectoc near. 110 dia: 24 de juiho vindouro, as, 10,00
de julho uróxlmo vindouro, ! rol que �" monoíonnr á data horas na séde co Servtco de Fiscalização
às 16,00 horas, na séce do t' hora no recebimento, as- da Pazenda, ccnccrrencte pública nas

gervteo de Fiscalização da t;l:ado per I1Il1 dos Membros condições abaixo espcciflrad"s:
Pnzenda. conccrrencta públl- di, r'onu-sào.
co nas conorcóee r.batxc ClI- 5 A� plopo·ln.'; serão C-

pectncndns: -cnmtuactas �,., li5':flfl horas
I �. OBJETO DA CON· :lu dia :'0 de ill111Q p. vludou-

CORP..ÊNl.:!A: rI! pela Comi8são de Com-
.[\. concorrência dr' que tr.r- pras ínst.ftuldu W'lo necre

to O presente edital se oesu- 1�, nc SIi'-2G·03 !Jtl113. pu
na ;1 "l!')uisir;ão de 40 «tua- tütcado no órcão oficial de
lenta) veicules tipo jipe 3(, ele mato cio corrente ano e

�f\��n��G�dH�l� Serviço I:'ú- ��'}� �:;f'�;;�;8a ���rgsreO�t��letl�� PLANO DF. E(Jl/[�ftMEN7'O PARA UM

II _ ESTIP"%,AQOES irrnis. QUARTO DO ·'PAVfI.flÁO flERIBERTO

nr��������'cssa li cteve00 a- Pl'����!C��{�I:I�'��IOo;�I������r o, 11lLSE - Q���:gg l�:AJJ DOS

tel�cla���;��tlas�n�������!��� �i -

_ n���l�;�i:�er��ndicücli Camas.
..

2 -:- .Tipo hospltaiar
chadcs (; lacradas, conten- de entrega:

.

ejlO movtmento , mecarucos.

�O��d������::!���:a ':':�c �ii�};:�;'�:�'��:l�;i���ê��r� ��?:g�'::::::C:i'" M"�' '"jcudorfa que se propõe torne- ,d) - caso haja absoluta comadre forma pa-materla
�(;�� _ preço unitário e glo- :i.u�l��de d1 prc-posta���- plástica l
bal, com a espectücacão se �Ir oe'v�n���g:·� para -

��aga�o 1
e�tõ.o incluídas ou não des- ,6 - Abertas as _Pl'opostas Urinol . . . . .

1
pl'!'as como Impostos ou se- c antect'der.d� ao Julg?men- Bacia esmalte 1

gIlIOS, etc... to d� concorrencia, cad.a U�l Jarro esmalte 1
d) _ condições ele ent.re- cios mtel:essados tem o dlrel- .T�rro de vidro 1

(!"a; b de apor, a sua rubrica nas- Copos , 2
el - eleclaração de co· ,;-fllhas da proposta dos de- Bandeia pequena ..... ,... 1

nhecimento e submissão às mais concor�ente') Escnrradeirn manual citam·
normas dêste edital; 7 - Os veiculas tip'O ji- pa 1

fi _ na parte extcrna dos pes deverão. ser de fa- Co;,t!na� __pI! Janela

��;'�:�f:; d:I���'��: co���rco�'� �ãi�a��� )1;�����I;'o�Oa�, tw� ��;���11�1�h.o�u 'càdei'l"�' "'cÍ� "des�
rcnda Pública para aquisl- p(l Standart. incluind'l socar rnn"O . .

1

cão d� 40 veiculas tipo jipes. rr.. rhave ele l'oda e macaco. Gl'\lClflxo 1

dcstlnados ao Serviço PÚ- E _ Deverão ser observa- Ci117PIt·,-, 1

blico Estadual (as tildas as condiqôes esta- Co\rh6l"s . .
2

2 _ Em énvelope separa- bdecida,; nêst,e edital. bem Travf'�selros 4

g�'tó��o�o��������d��� tr�� �(;����st�� �e�n�i:cre��r:lnCI� �����I:s �
.

joneidade, devendo cste Ú\- {ln'A. de 23 de abril de r,,\'-;hns .. , ... ,
4

,;1;00 seI' fornecido por um 1!l3f1. 'T''I'llhos dE' b,who �
B:tnco ou por duas firmas !1 '_ A concorrencin 'pode- ��I�;d�')��1�0�OSI9 4

C('�����v���mp�.���s Ig�ni���_ �!;l��r s�croUl��:te�i�:efor��: TMlhas p/tl1r�<t_ ' �
tidade e dp. idoneidade. d.e- !iLlade expressamente exigi- Cobel'tore,> de la

2

"ar�o�(!rp!oU,nataddeO' aq'un,dtaa,'a-o ela pel� r�fe�hlo Decreto·lei, ����6�0��o�ano···..... li
1. � � onu:>sao Importe em pre- Forros impermeáveis 6

cnm a Fazenda Federal, Es- J�l!ZO ao" co.ncprren.tes ou ao Rolsa p/áp"ua quente 1
tadual e Municipal; hlilado, ou a moralidade da :Rolsa pf�êlo ....

1"
t) - prova de que estn c{lncorrência. Rodas de assento 1

registrado em Junta Comer- 10 - A Comissão reserva-

clal, especificando o capital ", __ o direito de anular a con- EQUIPAMENTO PAnA UM QUARTO
reglslrado. cnrrênct'-l desde que, as pro- DF: CURATIVO
3 _ As propostas devel'flo p(,stas apresentadas não NuMERO TOTAL DOS QUARTOS - 3

se" ",presentadas com a ru- r�rresponelam ao interêsse
brica dCls proponentes ,em dc Estaçlo. M'e!'a elfO curat.ivo . . . . . . . . . . 1

lõdas a" paginas, com a pro- Flqrianí)polis. 19 de ju- F.scadn de ferro l'l2 d�graus 1

\'!! do nagamento do Impôs- n\lO de 1961. C;tdeirn... , .... .. 1
�o do Sêlo EsLaelual _ Cr$ . Henrique' de Arruda Ra- Bnn'1l'inho redonelo .1 1

2.00 por fls. \lias. Presidente. Am1ál'lo p/guardar f"ITOs 1

4 _ As propostas dcvcrfio Rubens VJctor da Silva.. MI'MI pflnstrumentr.' 1

seI entregues no Servi<;Q do MClllUro' T�il!np?da . :
1

�'iscallzuçiio ela Fazend:\, E- AHl'edo Rus1;l, Membro ��:��7i��d�I�I���;�� r�rro�' �
(;a\'l'(1 ('omplel0 p/cmal,ivos 1

Contenno balde. jarro e tambores
j'ltllnnhos
"'''ndf'ins otJeval' l'cml;r!ios ... , .. 3
CHbas f'smalL cm diversos tama-

laidc Cardoso Telembel:g, nho� .

4

ond-e mede 52,7 metros, e;.:- ;�\��;�;�'s p(��'(��'l;oc(, .. io(.,C5Cc.·,â i' . �
tremando pelo Sul, com Jmms rompleto� de instrumellt,os

propriedade de João Feli· 1) /{'umt iv05
.

_., 2

ciano Alves e outros, e pe �un1lttt> p/S�lro
[o No.·te com dita de Filo· ��:::�;= p !��I:'�n�u(" .

mena. Cardoso Dibernardi, Rnllort.'-brarCl ... ,

onde mede 55.2 melros, Di FCl"nrelro ("/2 !)ôcas

t� terreno pos.s�i doi:- 1'ré- �:;��(�n��d�:�(���S�ii� , .

(lias de alvenana, cooertos Rnnl1(';"o pr(J\lrllCl p '('riança
dc telhas, '�endo UIll próp.-io r'Tf'qn_dm'
para oficina e

- olltro uJ.nl 'T'(>�'1'10IllCI,!'�S
çaSa comercial "Annazelll B��fOi�rPAM1Ú'J;ro"'pÃRÀ" 'Ti�jX SALA
etc." Dito imóvel está re CIRI)RGIC� _ NUMERO DAS

gisLrado às fk 233 do Li· SAL/tS - 3

\'1'0 nr. 3-G lia 1,° Ofú.:it.
L'lllll)::Ic-h cll'úl';.;ica �·/todo� os mo-

do Registro de I!I1óv'li� \'imentos , , .. .. 1
dcsta cidade, tendi) 5ido P�rada ri!, feno ('/2 rletrl'fllls. 1

�valiado em Cr$, �:;��� (\�,;.I�;�;:�;�� ��n������iio�.. 12
6S0.UUO.OO. E._)laTILgUC_ eh'! Mf'�a ill"tr!pnent�l 2
guc ao couhecimento di! tu- F.stufn ('JM,rira ..

'

,.,. 1
(los mandou e}l.-pedil· o p':e RlIIJlll'l (' ri!' �õro;, . . . . . . . . 2

sente edital. que será afixa- ��:;i:'��o�,IC.��)�·o (��.n.;.unto) �
do nq lugar de costume e �I1Po\'te p/tambol'e<; . . . . . 4
publicado na formá da teL Tambol'('s cromados alto 17 _ cir-

�a:1: d: ���:'��I�Ó;��!�' �!. �i0;�o;;s .. C.I��l�l.a.��� . ���.. �� .�. cir�
pltal do E8tado de Sal1ta Tambores cromados alt. 17 _ cir-

��:arà�a'jun'i�� �� ::� �� ����bo��S cro��n�ios' ';ii,' 24 _ cir�
mil novecentos e sess�llla ���b;;es ·ci·(;ma:ci.os· "aÚ:' lB _ ci�-
;a�:nd��iIS:�s,) :�l�:e��� ��r;;;bO��S .

'êronlados' �';li,
.

i7' -_:_. cir�
JUI'amentada, o subscrevo. runf:]9 2

(Ass,) Eugênio Trompows- Esf-oJos met, ��r:'1��dO�.: 40x40
1

Um terreno situado ne!!- ky Taulois Filho - Ju'z Est.ojos meto cromados .. 42x]B.. TI _ ESTIPULA(;OES
ta capital, à Praça General de Direito. alt. 4 Os intÉlressados devarão aprasentar:

f,,'o'Os'riod'e mf',d,n;ntdeo allr,2.5f"'!"'d'a- Confere com o original. ESt.�jOS c�?tagos...����:. 2 P'Yl �n�I��t��t;h�d��Vledj��I��os�ola�:;:
� Maria J1tTaci da Sih!a Estojos Illet, cl"omn.dos. 31x14... tendo:

Praça, fazendo fundos com EScl'evente' Juramentalh alto fi . 8 ii. _ F:st:lec1ficaç�o do nome e eodere-

P,_,_'op_,_;e_d_ad_'_d_._M_,_r_;a_A_d_._- 8_-2_8,_'7 EstojOS meto ��i��affos."" ���1�. co d� �rd��121lJ!eão da mercadoria qqe
Estojos meL cromados;.>--26xl2 se propõe fornecer: J I

alL 6 2 c _ preço unitArlo o e-Iobal, com a
Estojos met. cromados .. 20xl0. psoeclficacão se estão ineluídas ou não

alto -10 . . . desppsas como Impostos ou seguros, eto.
Estojos met, cromados .. IBx12. d) conçlicões de entre�m:

alt. 10 .. e _ df'claracão dI" conhf!r'imento e
b - melhores condições de entrega;

Estojos met, cromados .. 22x9. submissão às normas dêste edital: c - em igualdade de condições, será dado pref('rénria às firmas estabeleci
alt. 4 . 2 f _ na parte externa dos envelooes das no Estado;

Estojos met. cromadcs .. 27x17� df'vP"iio contpr os seguintes dizeres: Con· d ---.. caso haja absoluta Igualdade de proposta, será feito sorteio para d

Estojos de vid!'os a���m8ad��' 24�i2. ��;;:t�:l/����g dUear6b��ui:IC:�ui��m��: cidir o vencedor.
alto 4 .,..... 2 t,.,,, _ Setor Saúde _ destinado ao Ros- 13 - Abertas as propostas e antecedendo ao julgamento da concorrêocll1l

Caixa mrtfllira r/malerial cirúrgico pI nit�l No�sn Sellhora dos Prazeres, Pavl- cad3. um dos Interessados tem o direito de apor, a sua rubrica nas fõlhas da.
Auendk�'{'tomia

.- :
..

:.
. 3 lhão Hel'iberto Hulse - Lajes, proposta dos demais concorrentes.

�oen�e)nd�:.. ��.�� . ���t,�t:I,,(.����; ��:��I�.� n� r'lm .. t"lto� -;o��ot���Jr��: ��P�d:��id�sd:o; 14 _ Deverão ser observadas todas as condições estabelecidas nêste edi"
Porta a�ulha:., 1 t.esoura clrurglca I'e- fie idCl"eida'de, devendo êste último ser tal, bem como as demais exigcncias previstas no DE":'reto·lei nO 96-A, de 23 de
ta e curva a , . . . . . . . . . . . . . . . 1 fornecido por um Banco ou por duas fir- abril de 1938.

:il�t�c���e���111�"Ba'rkh�;1�ças.. �: .. I��.�le·4 masAl�l�lPd��a���vea�ted:d�R:�rrdad!'l e de
15 - A concorrência poderá seI' anulada desde que tenha sido preterida.

Afastadores "F:lTabauf". 2 Afastadores idoneidade, deverão ser juntados aiOd,a;
formalidade expressamente exigida pelo referido Dó!creto-lei, e a omissão 1m'

maiores :. 2 a _ prnva de qu!tll,ciío com a Fn:renda porte em prejulzo aos conconent(;s ou ao Estado, ou à moralIdade da concor'
PinCfl!; dfO .nata de gl;1nso., 2 estoJos para Ft>dernl, Estadual e Municipal: rência.
ag'ulhas clrun;. 1 b _ nrova de que estti. r.e�istrado em 16 _ A Comissão reserva-se o direito de anular a concorrênoia desde que, as

Material p/.TAl,parnt01l1ia ;��tr6���erciaI, eSPCClflca:do o cap.ltal propostas apresentadas nâo correspondam ao interesse do Estado.
Plncas de ''Pe;'1.I11''., 20 pinças de !{o- 3 _ As propos.tns d�verão ser aDre- Florianópolis, 23 de junho de 1961.
ri1et 10 �"ntndlls com a rubrica dos proponont�'f- Hem/que AI'ruda Ramos, Presidente

f;,;ffii\\'\�""9iiila�,�,;:,",�vi;\j",�m�aii::: ""1 toda,_<; aI': jlál!lnas e com Il. provn dn Rubens Victor da Silva, Membroo: p--ag5tYt1m� d.r;-:J'inp.qsto. do Sêlo Estadual Alfi·eàoRItS:�,. re1iitjro
/

� CJ;.sr2� �r·tP�hà".
, :; '.

'

:",�:·�"lt�;i;����",�.,:���ií�;",,�'�;'0:_édt�'.rti�bWL

r _ OBJETO 0:\ CONCORRENCIA:

A roncorr-Jncin de que trata o .... pre
sente Edital desune-se a aquisição de ma

tertut pelo Plano de Obras :e Equiparnen
lus _ Setor Saúde __ Hnspltal Nossa Se
nhora dos Prnaeres, pavílhào nenoerto
Hnlsc _ Lajes.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO J}A
t_a VARA CIVEL DI!

FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE LEILÃO

O Doutol':-- Eug�njo
TrompoWsky T.lulr'Js
Fillio, Juiz de Di
reito du 1.11 V:lI'a Cí
vel da C<:>marca de
Florianópolili, Cap!.
tal do Es1adQ de
Santa Catal'juo, na

forma da lei,
FAZ SABER aos que o

presente edital de !eilDo,
virem, ou dêle conhechlen·
to tiverem, que, no dia 28
de julho próxin)o, às 15 he

��s;u!ild�!� ��!����,OSi��
à Praea Pel'eira Olivem!
n. 10, -o Porteiro dos Audi'
tÓl'io.,> deste Juízo, levar"!. a

público leilão, a quem mais
der e o maior lanço ofere'
eer sôbl'e o imóvel abaixo
descrito,-penhorado a FIU
Z ALlMA & IRMÃOS elA
LTDA., nos autos 12.711,
de ação executiva que lhe
move o BANCO CATAR!
NENSE SOCIEDADE CO
OPERATIVA CENTRAL
DE CREDITO AGRtCO'
LA,

PROGRAMA DE FÉRIAS
DIA 23 - Domingo -.--- Tarde Infantil - Distribuiçiío

ele Bomboll!l pura à G:noladn,
Shaw do CARÉQUJNHA,

TA 2� - Rfth"f'� �oir.ée - ,}P.ntar da Saudade
(JI';lI!deS�'e8a), •

a - menor preço;
b - melhores condições de entrega;
c - em igualdade de coocncões. será da

do preferência às firmas estnbelecídas no

Estado;
d - caso haja absoluta igualdade de

proposta, será feito sorteie para decidir o
voncedcr.

�f��:s pi�âi(�iiiõ�
.

hiÍia'l'��'
. , .

'3'
. pinça; gues4 n� ;:rv�;��!ta� Fts�'l�\':��:is;rd�n��:

p-rtns , , , 2 zenda, Edifício das Secretarias. sito it rua
Cabo bisturi nv 3,4,5. Tesouras cirurg. Tenente Silveira, nesta 'Cápital, ale as
curvas - 2 retas .. ,................ 1 9,Q_0 horas do dia 24 de julho do corrente
Pinça de colo Cf:!. e I dento .. 2 pinças de ano, mediante recibo em que se meneie-

��!;;i���p::'A·lir:.�:;-.:. � .. ·�.i�.ç.â.s.·.·, ',��i.��esti� ��r�����:d;;:����;.�t��:��E����::�
pmcas ue "C'hnrputt', 4 píneas dente as 10,00 horas do dia 24 de qulho p. vin
de mto longas ., ..... ,., .... , ..... '.'

2 douro pela. corrussâo de Compras ínstí
Píneas dente <L! rato comuns .. 3 pmças tuida pelo Decreto 11.0 SF'26-05-61/l13,
de dissecção .longa .... , . . . . . . . . . . . . . 2 publicado no órgão OflciRl de 30 de mala
Pfncas de otseeccõo comuns 3 pinças do corrente ano e na presença dos pro-
p -reurer e colocar . . . . . . 3 pcnentes ou seus representantes legais.
Arastador -cossee' malar. 1 e menor. Será declarado vencedor o proponente
I sapato Cirúrgico 1 que oferecer:
Rcverdem reto .. 2 c CUrvo 2 Troca-
t.er 1 trteterotoo 1

Cânula melálic:� p/a�píra.dOI' maior 1
(' 'Incnor , ,... 1
Válvulas de atms 3 estofes pvagulhas - 1

a Iastndro "Fan\b" , . . . . 2

Banquinho giratório 2 Banqueta Fixa 2
cautero eletr. . ,.. 1

;��\I��et�/���om.tem.���:��I:� ..

e

.. ����l�j.zai
Lâmpada auxiliar 1 lanterna de 'j pi-
lhas , , , 2

Bidi!'t.ilador 1 .. Cuba rim 4 - Relógio e

-ructrtxc , , ,..... 1

Canuta p/llpio10l 1 fColanglografla)
Ra\des gr. esmalto c/tampa . " . , ...

Equipes p/transfusão
IIIatel'ial p/Herlliotomia
Cabo bisturi nO 4 e 3 2
'T'f'soura reta e curva . , .. , . 2
Pinca "Mosoulto" . , . . . . 10
ptncas "1{ocher" curvas

.

B
Plncas retas ... 6 Pinças "peam" 6 e cur:

- ' .
Pinças de campo "Backhaus"., 4 pln-
r::lS de anel., , , , 1
p(ncas de dlsse.!ção 2 pinças de dente' de
l'atfJ .. , ,...... 2
P"'rta RlZuJha 1 €!'\tojo p/m:mlhas ..... 1
Afastadon:lS peqnenos 2 ((Faraboutl 2
Afn_stador de 2 'dentes' 2
Afastador de 3' dentes 3
'T'('nda canula 1
�"'csa de otorlno 1
Flomha de aspiracão ,.

1

���nde�� .. p����'������ .. �alores 2 e men0:i
Aparêlho de anestesia 1

PLANO DE EQUIPAMENTO PARA UMA
SALA DE ESPERA

M",sa 1 _ Cadeiras 6 - Estante de Flo-
1
1

res , .. , ,

Crucifixo 1 _ Tapete de linóllo

Cadeiras de rodas p/transporte dos do-
fOnt.es , ,..... 1
Cal'l'os p/transporte dos doentes 4

EQUIPAMENTr J'ARA PORTARIA

Mesa J ,___ Cadeit", _, MâQlIlna p/escrever!

pr.;l"'O DF, F,(.)rTTPA.'I.1To:NTO Pt1RA. UMA
raPA _ NÚMERO TOTAL Ê L 3
P�ndeias para café. 14 - Bandejas para
�lmoco ,...... 14
P"rta conúda lnoxidti.'lel ... , .. , .. .. 14
Pretos fundos .. 5 dto _ Pratos rasos".
ii d7. ,., , .. , ,

Prntos pfsobremesfl. 5 d;f.. - Chicaras c/
!'ir\"s.. ii dz. . , , .

Pratos .. 5 {\z. - Canecas de parcelam'

�;��IY�ha's' 5,,��rex;;.·. "5' di:'':'':_' Buies 'pi
r",f" inoxidável , ,. 14
Rnles ufehá Inoxidável.. 14 - LeiteiraR
Inf'"X. 14 - AClIcarreiros .... , .... 14
('..-,lherps o/fõopa .. sobremesa .. chá e ca'
rio. inoxidáveis .... 5 dz.
Gal'fos inox. 5dz. - garfOS p/almoço e
i�nt.ar -----gaJ'fo.� almoco pq. 5 dz
Faca inox pfjantar 5 dz. - Facas p/al
ronco peq. ino>,:, .... 5 dz
r.:onrh"'s ... 6 - Espumadelras ..... 6 -

F,-,gareiro c/2 bocas . . . . . . . . . . . . . . . . 1
JnllO de panelas . 1 - Bandejas re-

ri""das .. , ,..... 14
Geladeira pequena para cada copa 1

,; J \ \ \. ,

FARMACIA - INSTALAÇAO

RF1I1nTIArAO DO HOSPITAl, "CELSO
RAMOS" E NO,<:jSA ,<:jENHORA DOS

PRAZERF:S"
AUMENTO E INSTALAr.AO DA

LAVANDERIA E COZINHA

!iOO lenP,Ois _' "fiO fronhas - 101) toalhas
rl<> I-janho - 300 toalhas de rosto - 20
d117;M de e-uardanapos.
10 dz. de prato; fundos - 10 dz. de pra
tos rasos - JO oratinhos. 10 dz. de chica
ra� c/pires "Plrex" p/.�obremesa 10 dt,
'l'ravessas diversos tamanhos a 3 dz.

'T'H1herer• rompletos inoxidáveis 10 dz.
Copos 10 dz ..

6 - Abertas ::IS propostas e antecedendo
ao julgamento da concorrência, cada um
dos Interessados tem o direito de apôr, a
sua rubrica nas routas da proposta dós de-
mais concorrentes. '

7 - Deverão ser observadas todas as
condíçõec estabeleeídas nêste edltal, bem
como as demais exiaênctes previstas no
Decreto-lei n.c fl6-A, de 23'de abrll de ID38,

B - A concorrência poderá ser anularta
desde que tenha sido preterida rormance
de expressamente exigida pelo referido
necrcto-íet, e ':I. omtssêo importe cm pre
[uizn aos concorrentes ou ao Estada, ou à
moru lidade da concorrência.

9 - A Comissão reserva-se o direito de
anular a concorrência desde que, as pro
postas apresentadas nâo correspondam
ao Interesse do EstadQ.

Florianópolis, 22 de junho de 1061.
Henr;gue dê Arruda Ramo:,;

Presidente
Rubens Victor da Silva

Membro
Alfredo Rltssi
Membro

Editai �e Concorrência l1fHica n'4-
A cemrssêo Central de Compras, institulda pelo Decreto nO SF-26-05-61/113,

pelo presente, torna público que fará realizar, no dia 27 dc julho vindouro, às
16 horas na séde do Serviço de Fiscalização da Fazend&., concorrência pÚbl1ca
nas condiçôes abaixo espCdficad::lR;

I _ OBJETO DA CdNCORReNCIA:
A concorréncla de que trata o presente Edital, destlna.-se -a aqulslçâo d�

material, pelo Tesouro do Estado, necessârio ao emplacamento de veiculas mo-

torizadOs para o ano de 1962,
.

ESPECIFICAQAO
Placas para _veiculas de Uso particular, côr laranja com inscri-
ção dO numero.� município cm preto ,. 'I"
Plaquetas indicativas para o ano de J962, em fundo pret,o. ins-

���:�et:� i����:��a��S���.:d�Sn�o�c����, de�u:�n��r��ca���, i����;
15.000 pares

ção em preto, destinadas a veiculo de alllguél . HI,OOO parcs
Placas brancas (oficial) em inscrição preta, 'para uso de carros

oficiais

Plaquetas, para- cllrros O!iCla�s, a� �'\.Serviço Público �st'adual
em fundo verde e vermelho, mscnçao em preto; as do Serviço
Federal em funelo verde mar inscrição em preto e f.:S do Serviço
Municipal, em fundo laranja, inscrição em preto
Placas para motocicletas
Selos de chumbo de -16 (dezesseis) miJimetros .

2.000 pares

},OOO pares

2.000 pares
2.600 pares

,., 30.000 pares
Rolos de arame, para costura de placas de identifca!�,ão no chas-

sis da carroceria, com 5 (cinco) fios, rolo de 20 (v,nte) :netros.. 1.000
Parafusos com porca, medindo 15 mm. xIS mm, (quinze milime-

tros por treze mllimetros) 30.000

Matrizes para allcatl _ 1962 _
..

214

II - ESTIPULAÇOES
Os interessados deverão apresentar:
1 _ Propostas, devldamento seladas, em envl'!iopes fechados e lacrados,

contendo:

IL, - Especificação do nOllle e enderêço da firmn;
b _ designação da mercadoria que se propõe fornecer;
c - preço unitário e glObal, com a especificação se_ estão incluídas ou não

despesas como impostos ou seguros, etc,.

e _ declamção de conhecimento e submissão às normas dêste edital;
f _ na parte externa dos envelopê6 deverão conter os seguintes dizeres:

Concorrência Pública para aquisição de material, pelo Tesouro do Es

tado, necessário ao emplacamento de veiculas motorizados em 1962.
2 _ Em cnvclope separado, os documentos comprobatôrioc de identidade

de idoneidade, devendo êste último ser fomecido por '-'m BanCQ ou por duas fir

mas comprovadamente idôneas.·

A1êm das provas de identidaele e de idoneidade, deverão,ser juntados aln-
da;

" - prova de qult.ação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
b _ prova de que esta registrado em Junta Comercial, especificandO oca·

pital reg\sthdO.
3 - As prospostas deverão ser apresentadas com a rubrica dos proponen·

tes em todas as pãglnas e com a prova do pagamento do Impõsto do Sêlo Es
tadual �CrS2,00 por folha.

4 _ As propos�as deverão ser entregues no Serviço de Fiscalização da Fa·
zenda, Edificio das Secretarias, �ito ii. rua Tenente SjJveira, nesta Capital, até
as 15,00 horas do din 27 de julho do corrente ano, mediante recibo em que se

mcnclonará elata e hora elo recebimento, assinado por um dos membros da Co
mlssão.

5 - As propostas scrão examinadas às 16,00 horas do dia 27 de julho p, vln�
douro pela Comissão de Compms inst.ituida pelg D,ecr�l.o;.no SFI-.26;05-61/113,

_ pUblicado no Orgão Oficial de 30 de maio do corrente anu e na presença dos

proponentes ou seus representantes legais.
6 - O fornecimento deverá ser efetivado até o dia 30 de novembro do cor'

.entr, pela direção do Tesouro do Estado, entregue :10 deRtino que será à Cole'
toriU Estadua; da séde do respectivo municipio que fôr Indicada no mesmo pe'
dido.

7 _ Cada remessa será: devidamente faturada p�ra os efe)tos de empenho
da despesa dela oriunda. emitido logo que o Tesouro leceba os CQmprovantes da

expedição e rcceblmento por parte da Coletoria destinatária.

B _ O pagamento das faturas será efetuado após que o material fõr Ieee
bido pela Coletoria desUnatária.

9 _ No preparo do material deverão ser seguldgs rodas aa exigências do

Regulamento Nacionp.l elo Trãnsilo, quer-em inscriçõe.') centrais, cõres dlmensõ
das placas e plaquetas indicativas, devendo ã. propo;;ta acompanharem as res'

pectivas amostras do material a �er fornecido.
10 _ O material que se apresentar nas condições, ficará à dlspdsiçâo dO

fornecedor, que responderá pelo retardamento do serviço de emplacamento,
que será iniciado, Impreterivelmente, no dia 2 (dOis) de janeiro de 1962.

11 _ Os dooumentos relacionados no presente edital, deverão ter as r,espec'
tivas tlrmas devidamente reconhecidas.

12 _ As no/as placas de identificação que forem fornecidas, serâo entreo

gues já parafusadas as plaquetas indicativas.
Será declarado vencedor o proponente que oferec�r:
a - menor preço;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ir Comissão Central c ueees corno i�postos ou se- ser entregues no Serviço de e antEkedendo ao julgamen- A Camisão Central de da às firmas estabêiecrêae das tortas as conmcões e a-

Compras, tnstttutde pelo gUl'OS, etc.: Pracallzaçân da Fazenda, E- to da concorrência, cede um compre s , lnstltuida pelo De- no Estado; belecldns nêste edital, bem
Decreto nc SF-26-05-61/1131 d) - condições de entre- difíclo das Secretarias si- coe Interessados tem o di- ereto nO SF 26-05·61/113, pe- d _ caso haja absoluta 1- corno as demais exigências I) direito de anular a cone
relo presente,. toma pútâleo gns: to à rua Tenente Sllveira, re,:..to de apór; a sua rubrica lc presente, torna público gualdade de proposta, serü prevístax no neorctc-ret nc r,-I<cia ccsce que, as pro
que .!ad. r�ahzar, n�, dia 28

.

e --: declaração de conhe- nesta Capital, até as 9,00 nes falhas da proposta dos GU� Cad realizar, no dia 28 rcito sorteio para decidir o 96-A, de 23 de abril de .... I;;..� ap:'e:sentudas não cor
de Julho v�ndouro, as 10,00 cimento e submissão às horas do dia 28.- de julhO p. demais concorrentes. de julho vindouro, às 16 ho- vencedor. ]938. ,rC':-,pondam ao rnterêese do
horas, na _sede do Serviço de normas dêste edital; vindouro do corrente ano, 1 _ Deverão ser observa- ras.: na séde do aervtco de 6 _ Abertas as propostas 8 - A concorrência. pode- Estado.
Prseallzaçâo da Fazenda, f _ na parte externa dos mediante recibo em que se das todas as condições esta- Ftscalízaçâo da Fazenda, con e antecedendo ao julgamen- rá ser anulada desde que te- Florianópolis, 27 de íu-
ccncorréncía pública nas envelopes deverão conter os mencionará. data e hora do Lelecídaa nêste edital, bem corsêncta pública nas con- t'l da concorrência, cada um nha sido preterida. rormatí- nho de 1\)61.
cOlldlçõ€,/> abaixo eepeciüca- seguintes dizeres: conccr- recebtmcnto, assrnndo por corno as demais exrgênolna dtcões abaixo espectncaoas: dos interessados tem o di- dade expressamente exigida He,�rique de Arruda Ra-
das. rêneta P,6blica para aquier- i-m doa membros da pomts- prevlstns no necreto-reí . no ] - OBJETO DA CON- rotto dCiapôr, a sua rubrica pe:c refer-ido Decreto-lei, e mos, Presidente
I - OBJETO DE CON- cão de. material de consu- S:IO. �16-A, de 23 de abril dc_.. CORRI'!NCTA: nns folhas da propostas dos fi omissão importe em pre- Rubens Victor da Silva,

C0RR:mNCIA: mo para o Tesouro do Es· 5 _ As proposto" serão e- ,938. A ccnconenetn de flue trn- demnts concorrentes. juizo aos concorrentes ou no Membro
A concorrêncte de que tca- te do" . xnrnrnadas às 10,00 horas 8 _ A concorrência pode- ln o presente Ecll!.al desuna- 7.- noverão ser 'observa- Est.ado, ou à moralidade da Alfredo Russf, Membro

ta o presente Edital desü-, 2 - Em envelope separa- dn dià 28 n.vmcouro pala ró. ser r.nulndn desde que to- SI' a aQ\!I.�i('iio dr' material r-r-r-r-r-rr-r-r-rr+r-r-r-
na-se a aquisição de mate- do, os documentos. compro- ecmrssãc de Compras Instl· riha sitio protcridn. rormnn- purn a Procumdcrtn FIsCfl.I
rtal .de consumo para o -re-: nstórtos de identidade e' de tuida pelo neereto nO SF dàde expressamente exigida cio Estedo, constante do se'
souro do Estado. .tdeneídade, devendo êste úl- 26-OIHIJ/llS, publicado no. peln referido Decreto-lei, c 1':\llnLc:

ESPECIFICAÇAO timo ser' romeeído por um órgão Oficial dq 30 de mala n omissão importe em pro- Guarda-livros de Imbuia c/
Pnpel carbono preto, dobje- �nnoo ou duas firmas COIJ'l.- do corrente ano c na presen- Presidente portas de correr . . . . . 2
face 500 ex. c/iuü fls. provadarnenta idõneas.· ca dos proponentes ou seus I�ulzo nos concorrentes ou ao Burcaux com 71':avctas 2
Papel gomado branco pró- Além das provas de íden- representantes tegnts. Estado, ou à moralidade da cnnctrn de Imbuia simples 2
prío para selos tidade (' de idoneidade de- Será declarado vencedor o ccncorrêncíe. 05 múvots deverão ser em

100.000 fls. 45x50 verão ser- juntados ainda: proponente que orcrecer:
.

9 - t\ Comissão reserva-se rnndetrn de lei, prereronte-
II - ESTIPULAÇÕES a _ prova de quitação com a _ menor preço; Co direito de anular a ccncor- mente de imbuia e de rabrt-

Os interessados deverão a Razenda Hederal, Estadual h- _ melhores condições rêncta desde que, as propos- ceeêo em modelos padroni-
npresentnr : e !v'..jJ.n!clpal; dê. entrega: tas apresentadas não corres- zndos aos comumente usados

1 - Propostas, devida- b _ prova de que está re- c _ em Igualdade de ecn- ponôam ao tnterêsse do Bs- nas repartições públicas.
mente eeladas, em envero- gístrado em Junta Comer- dtcões, será dado prererên- tndo. li - ESTIPULAÇÕES
pes fechados e lacrados, ciltl, especificando o capital ('11l às firmas estabelecidas Os Interessados deverão a-
contendo: registrado. n�' Estado) -' Florianópolis, 27 de ju· I.n·esentar:
a - Especificação do no· 3 _ Al; propostas deverão d _ caso haja absoluta l1ho de 1961 1 - Propostas, devida·

me e ('nderêço da firma; . sei: aprRSentadas. com a ru- i�ualdade de proposta, seri Henr.ique ArTuda Ramos, rr:ente Eeladas, em envelopes
b - designação da mer- bl;ca dos proponentes � feito sorteio para decidir o Rubens Victor da Silva, fechadú;; e lacrados, conten-

cadoria quese propõe !or-, to�as' aa pág'fnas e com o vencedor. Membro de:
nccer; provado pagamento do Tm- 6 - Abertas� as propostas Alfredo Russi, Membro (' - Especificação do no-
c - \lreço unitário e glo· ,ôsto do �êlb Estadual _

---- me c endel"êço da firma;
bal, com a. especlfrcaçâó se C"IS 2,00 ]iDr f6llias. CQMIU iO CENIIAL Bt CO'MPRA"t h - Gcsignnção da merca-
estão incluídas ou não des· 4 _ As propestas deverão -loJA ,.1/ dorJa que se propõe forne-

.

Editai de ConcoJ'll.ência. Pública n.OI t ce; _ p"ço unl",lo e 010'

[dit!ll do CAlllflrI�S IHthlinfl A Comissão Gf""nti'!'l.·-de C01l1prãs;"ínstltuida pelo De- bal, com a especificação se

LU! U Ub UI",UH IIMllflt JHlunwr �:�!O r:�lz�������!\6P�� !�:��n���;����, �:b;���O ��� �:��� ����i��p��to�ã�u a::�
.

N 1 ras, na séde do Serviço de Fiscalização da Fazenda, con- guros, etc.;

,: eo,,'nela públlea n., eondlçõ" abaixo "p"ifieadas: ; = �oe���;:��oded:n:���::
•

.

I _ OBJETO DA CONCORRt:.:NC'LA: clme.nto e submissão às nor-A ComIssão Central de Compras. Instituida pelo De-
mas dê!!te editai;creta SF 26-05'61/113, pelo presente, torna público que A concorrência de que tratà o presente Edital destl- f -'- na parte externa dosfal"ã. realizar, no dia 29 de julho vindouro, � 10,00 horas, na.se a aquisição de 2 (dois) mimeógrafos para o Servl- envelopes deverão conter os

�i: ��:II�� �e:sv��n��;!�C=�I:�:�s�����:�::; concorrên- ço Público Estadual. �:��:�Le;Úb�:�:re;�raC��=�I - OBJETO DA CONCORR)tNcrA: II _ ESTIPULAÇÕES �ao de material para a Pro.
A concorrência de que tMta o· presente Edital" des� curadoria Fiscal do Estado.'lo1la-se a aquisição de máquinas pc.ra a Policia Mt1Itar

d'J Estado, constante das_.egulntes:
Máquinas de escrever' com 260 espaços (mínimo)
-Mã.quinas de escrever com 100 espaços (mínimo) 2

Idáquinas de escrever com 372 espaços (mínimo) " 1

Máquinas de somar tipo manual _ _ " .•

wiáquina de somar elétrica
II - ESTIPULAÇÕES
OS interessados deverão apreset:ltar:
1 - Propostas, devldamenLe seladas,' em envelopes

fechados e lacrados, contendo:
a - Especificação do nome e enderêço' da fIrma;
-b _:

-

aesignação da mercadoria que se propõe for

necer;
c - preço unitário e global, -cdm a especifioação se

estão Incluldas ou não despesas como impostos

f1litat! 00 �oncorrencia rú�lca n. a
A GlomIssão Oentrnt de COmpras, Instituída peto Decrete nv SF-26-05-81/

113, pelo presente, torna público que fará realizar, .'10 dia 27 7--61, as 10,00 ho

ras, na �de do Serviço de Fiscalização da Fazenda, coneorrencre pública nas

condições abaixo especificadas.
I - OBJETO DA CONCORRÉNCIA:

A concorrência de que trata o presente Edital destina-se a aqurstcêc de
material para o Serviço de Piseallxaçáu da Fazenda.

ESPECIFICAÇAO
10 dz.
10 dz_

100.000fls.
50.000 fls.

5.00()fJs.

Livros atas c/rua fls.
"

. � 11Livros índices
Papel oficio sem timbre - 24 kg.
Papel ofieio cópia - seda FIOU\' pos� .

Papel almaço sem pauta c/ 24 kg. ..

Papel almaço c/ 24 ·kg.
Papel oficio p/ mimeógrafO BUFON c/30 kg
Papel estencU p/mimeógrafo' PLUTO OU CONTINENTAL.

Papel carbono oficio d/revestimcnto dc nylon
Papcl carbono 4 ofícios
Papel carbone 2 ofítios
Blocos para cálculos sem tlmb;'e - jornal
Registradores AZ

Classificadores c/molas

10.000 fls.

20.000 fls.
10 cx.

50 cx. e/l00 fls.
1 cx. c/l00 fls.
2 cx. cl100 fls.

500 blocos

50

300

LápiS preto Faber nO 2

Lápis tinto Fnber cópia dura
Lápis bicolor Faber redondo ..

Borrachas simples para lápis - nO 30 branca
Borracha limpa tipos ...•.... ,

Borracha bicolor Prima ...

10 grosas
51;rosas
2 grosas
5 dz.

5 dz.
15 dz.
100Almofadas para carimbos nO 3 (Goyana) ...

Tinta para canetas - Parker - azul, preta, permall.
Tinta para mimeógrafo.- Latas lh kg, Polar
Tinta para carimbos - Eureka ou Pellcan
Clipes médios nO 2 .

Colchetes médios nO 4

Réguas 60 cm. plâstlca branca ...•...

Fitas para máqUinas de escrever - Réllos - Alblon
(50 azuis - 50 pretas) • , .

Bobinas p/ máqUinas de calcular c/ 65 mim. . ..

Bobinas para embrulhos médio .

Grampcadores ., ....•...•••..••....... , .

2 dz.

10 latas
50 y.! litro
10 cx. 12 kg.
50 cx. nO 5

1UU

1002 - Flm envelope separa
dO. os do�umentos compro
batório:> de 'identidade e de

idoneid�de, devendo êst� úl
timo ser .fornecido por um

Banco ou por dua.s flrmas

"omJlrovadnm�nte idôneas.
Além das· provas de H::I.en

Lidade e· de idoneidade C1evc-

Os Interessado.s deverão 'apresentar:
15 pc. c/2�
150 kg.
10

10
100 cx. c/I mil

1 _ Propostas, devidamente seladas, em envelopes
fechados e lacrados, contendu:

a _ Especificações do nome e enderêço da firma;
b - designação da mercadoria que se propõe for- Furador suvela.

Gra.mpos p/maquinas dc gmmpear
Barbantes para embrulhos perna de llloça ..

Fitas durex 65IlJ. x l2mm - Sc,ptt .

Goma aribica - Y2 litro
Goma arábica - vidros c/50 gramas e pincel
Depósito para goma arábica .. �.

Esponjeiras redondas - borracha c/baquelite .....

Perfuradores De Luxe nO 910
"

necer;
c - preço unitário e global, com a especificação se

estão incluid<!-I; ou não despesas como impostos
ou seguros, etc.;

d - condições de entrel{a.:
e - declaração de conhecimcnto e submissão às

normas dêste edital;
f - na parte externa dos envelopes deverão conter

os seguintes dl�eres: ConCCorrêncla PúblIca. pa
ra aquisição de 2 (dois) mimeógrafos para o

Serviço Público 'Estadual�
- Em envelope separad"J, os documentos compro

batôrios de laentUlade e de idoneidade, deven
do êste último ser fornecido por um Banco ou

duas firmas comprovadamente idõneas.
Além das provas de Identidade e de idoneidade deve

rão ser juntados ainda:
a - prova de qUitação ('om a-Fazenda Federal, Es

tadual (l Municipal;
b - prova fie que está reglstmdo em Junta Comer

clnl, e.�peclrICflndo. o capital registrado.
3 - As propostas deveriio ser apresentadas com a

I'uhrlca dos proponentes em todas as páginas
c CG�n n prova do paq-ament.o do Impôsto do Sê--
10 Estadual - Cr$ 2,00 por �iJlpa. '.

4 - As propo.oo,tas, deverãO' 'ser entrdgues 'no Servi
ço de FIscalização da"F'azenda� Edlficlo dn�
Secrctarlas, sito à rua Tonente Silveira, nesta

capital, até as 9,00 horas do dia 16 de agôsto
do corrente ano, mediante recibo em que se

mencionará data e nora do recebimento, assl·
nado por um dos membro,> da Comissão.

5 - As propostas serão examinadas às 10,00 horas
do dia. 16 de agõsto p. vindouro, pela Comissão
de Compras, 1nstltuida pelo Decreto nO SF.

26-05-61/113, publicado no órgão Oficial de 30
de ma.lo do corrente ano e na presença dos
proponentes ou seus representantes legais.

Será. declarado vencedor o proponente que ofere-

lO dz.
3 do.

40 % litros
2 grosu
I'
2 dz.

12
1 dz.
5 dz.
lO' kg.
•

rf\.Q so: juntados .ainda:
<'o - prova de qUItação

o;:üm a Fazenda Federal, Es·
t:ldual e Municipal;
b - urova de Que está re

gistrado epl Junta Com.erci-
Verniz corretor - vidros pequenos .•. ,.

Percevejos niquelados - caixas c/100
Est6pa branca .

Cestos para papeis - Madeira pinho ...

Canetas eSferográficas - Faber ••

Espanadores nO 40
.:. ,

ai, especificando o capital
registrado.
3- As propostas dev,erão

eer apresentadas com a ru

brica dos proponentes em to
ças as piÍgina.<; e com o pro
vado png�mento' do Impôsto
rio Sêlo Estadual - Cr$ 2,00
p01" folha.
" - As ]l1"011ostas deverão

ser entrcgues no Scrvlço do

Flscalização cio. Fazenda, E·

difíclo das Sccretarias, sito
u. rua Tcnente Silveira, nes
ta Capital, até as 15,00 ho·
r<"!s do dia. 28 de Julho do co).
rCllt"c uno: medlanfe" reclbó
ern que se mencionará data
!! hora do recebimento, as

�'inado por um dos membros
da Comissão,

5 - As propostas scrão e·

xaminadas às 16,00 horas

fio dia 28 de julho p. vindou
ro, pela Comissão de Com

!lras, instltulda pelo Decreto
r..o SF-26-05-61/l1S, pUblica
<lo no Orgão Oficial de 30 de
maio do corrente ano e na

ou seguros, etc.;
d - condições de entrega;
e - declaração de conhecimento_ e submissão às

normas dêste edital;
f - na parte externa dos envelopes deverão "::OJ1�r

os seguintes dizeres: Concorrência Pública pa
ra aqulsiQão de mâql'inas -destinadas ii. Policia
MIlitar do Estado.

2 - Em envelope separado, os dOcumentos compro·
batórios de Idcntldade e de Idoneidade, devcndo ôste
último ser fornecido por um Banco ou por duas firmas

com,rovadamente Idõneas,
Além das provas de identidade e de idoneidade de-

verão ser juntados ainda: .

a - proVa de qu,taçãbi com a Fazendà Federal, Es

ta,dual e Municipal;
b - prova de que está registrado em Junta Comer·

clal, especificando o capital registrado.
J - As propostas deverão ser apresentadas com 'a

rllbrlc� dos .proponentes em todas as páginas e com a

proya do pagamento de Impôsto do Sêlo Estadual -

CrS 2,00 por Cõlha.
4 _ As propostas deveriio ser entregues no Serviço

de Fiscalização da Fazenda, EdiCicio das Secretarias, si·
to à rua Tenente Silveira, nesta Capitai, atê as 9,00 ho
ras do dia 29 de julho do corrente ano, mediante recibo
cm que se mencionará data e hora do recebimento, as

sinado por um dos membros da Comissão.
5 - As propostas serão exami�adas as 10,00 horas

do dia 29 de julho p. vindouro, peja Comissão de Com
pras, instltuida pelo Decreto nO SF-26-05-61/113, publi
cado no órgão Oficial de 30 cip. maio do corrente ano e

na presença dos proponentes ou seus representantes le
gais.

Será declarado vencedor o proponente que oferecer:

10 grosal!!
5

II - ESTIPULAÇOES
Os interessados deverão apresentar:

1 - Propostas, devidamente seladas, em envelopes
dos, contendo:

fechados e lacra- \

a - Especificação do nome e enderêço da firma;
b - deslgnnr:ão da. mercadoria que se propõe fornecer;
c - preço llnlt.:\rlo e g1obal, com a espeCificação se estão lncluldas

ou não despesas como Impostos ou :,eguros, etc ..

d - condlçi)cs de entrega;
e _ declaração de conhecimento e sub:nissão às nQrmas C1êste,

editll.l;
f _ na parte externa dos envelopes dewrão conter os segutntes

dizeres: Conoorrêhcia Pública para aquisição de material para
o Sel'vlço de Fiscalização da Fazenda.

2 .- Em envelope separado, os documentos comprobatórios de identidade
e de Idoneidade, devendo êste último ser fornecido por um Banco ou

por duas firmas comprovadamente idõneas.
- Além das prova,s de identidade e de idoneidade deverão ser juntados

ainda:
Il - preva de qUitação com a Fazenda Fedcral, Estadual e Municipal;
b - prova de Que está registrado em Junta Comercial, especlflcan·

do o capital registrado.
S - As propostas deverão ser apresentadas com a rubrica dos proponen

tes em todas as páginas e com a prova dO pagamento do Impôsto do
Sêlo Estadual - Cr$ 2,00 por f6lha.

4 - As propostas deverão ser entregues no Serviço de Fiscalização da

Fazenda, Ediflcio das secretarias, sito à Rua Tenente Silveira, nesta
Capital, até as 9,00 horas do dia 27 de julho do corrente ano, me·
diante recibo em que se menoionari data. e hora do recebimento,
assinado pOI' um dos membros da C0!Elssão.

5 - As propostas serão examinadas às 10 horas do dia 27 de julhO p.
vindouro pela Comissão de Compras instituida pelo Decreto .. ,.

nO SF-26-0561/113, publicado no órgão Oficial de 30 de maio do cor

rente ano e na presença dos proponentes ou seus representantes legais.
Será declarado vencedor o proponente que oft�rece!::

presença dos proponentes ou

lepresentantes legais.
Será declarado vencedor o �

p�opon€nte que oferecer:

a - menor preço;
b - melhores condições -:le entrega;
c - em Igualdade de condições, será dado prefe·

rêncla à;! firmas estabeiecidas no Estado;
d - caso haja absoluta igualdade de proposta, se

rá feito sorteio para decidir o vencedor.
6 - Abertas as propostas e antecedendo ao julga

mento da concorrência, cada um dos interes
sados tem o direito tie apõr, a sua rubrica nas

fõlhas da proposta dos demais concorrentes.
, _

7 - Deverão' ser observadas todas as condições es·

tabelecidas nêste editai, bem como as demais .....-------�

exigências previstas no Decreto-lei nO 96/A, de cd tELHAS, TIJOLOS q..
23 de abril de 1961. CAL E AREIA

8 _ A concorrência podera ser anulada desde que lRMAos BiTENCOURT
.tenha sido preterida formalidade expressamen- �:��G�A�t��6� I; d �:�,I:!�
te exigido pela referido Decreto-lei, e a omis-
são importe em prejuizo aos concorrentes ou

ii. moralidade da concorrência.
9 - A Comissão reserva-se o direito de anular.... a

concorrêncIa desde que, as propostas apresen
tadas não correspondam ae interêsse do ES,ta
do.
FlorlBnôpolis, em 14 de julho de 1961.

a - menor preço;
b - melhores condições de I

entrega;
c - em igualdade de con

cilções, será dado preferên. �

a - menor preço;
b - melhores condições �e entrega;
c - em igualdade de condIções, será dado prefe

rênola às firmas esl;abeleoidas no Estado;
d - caso haja absoluta I�ualdade de proposta, será

felto sorteio para decidir o vencedor.
.

6 - Abertas as propostas e antecedendo ao julga
mento da concorrência, cada um dos interessados tem o

direito de apôr, a sua rubrh:a na" folhas da proposta
dos demais concorrent.es,

7 - Deverão ser observadas todas as eondiçõe:; esta
belecidas nêste editai, bem como as demais exigências
previstas no Decreto-lei nO 96-A, de 23 de abril de 1938.

8 - A conc9rrência poderá ser anulada. desde que
tenha sido preterida formalidade expressamente exigida
pelo referido Decreto·lel, e a omissão importe em pre
juizo aos concorrentes ou ao Estado, ou ii. moralidade
da concorrência.

9 - A Comissão reserva-se o direito de anular a

concorrêncIa desde que, as propostas apresentadas não
correspondam ao Interêsse do Estado.

Florlanópolls, 28 de junho dtl 1961.

Henrique de Armtlfl, Ramos
p,r.eaid(lUte A , E N r A- ORubens Victor,da Silva '.. .,.. _

Membro LUSTRA-SE, LAQUEIA-SE, ENGRADA-SE E ENVER-
Ãl[redo RU3Sf NIZA-SE MOVEIS. MAIORES lNFORMAÇOES RUA CON-

""'Membro ��.�!Il: \s�IfEmo MAFRA, 16�...'ET1ND0S.
_

a - menor preço;
b - melhores condIções de entrega;
c - em igualdade de condições, será. dado preferência às firmas es

tabelecidas no Estado;
d - caso haja absoluta igl1aldatlet...de proposta, serã feito sorteio

para decidir o vencedor.
6 - Aber!.as as propostas e antecedendo ao ju'.gamento da concorrência,

cada. um dos intercssados tem o direito de apô.i, a sua rubrica nas

folhas da -proposta dos demais concorreptes.
7 - Deverão .ser observadas todas as condiçõe; estah2lecidas nêste Edital,

bem como as demais exigênçias previstas no Decreto-lei nO 96-A, de
23 de abril de 1038.

8 - A concorrência poderi ser anulada desde que tenha.sido preterida
formalidade expressamente exigida pelo referido Decreto-lei, e a
omissão importe em prejulzo aos concorrentes ou ao Estado, ou à
moralidade da concorrência.

9 - A Comissão reserva-se o direito de anular a concorrência desde que,
as propostas apresentadas não correspond:lm ao interesse d() Estado.

FlorianóPolis> 23 de junho de 1961.

Henrique Arruda Ra.mos
Presidente

Rubens Victor da Silvá

Henrique Arruda Ramos, Presidente
Rubens Victor da. Silva, Membro
Alfredo Russt, Me1nbro
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'i. atlético e Figueirense, �
adversários desta noite

,- DEFENDE O ALVI-NEGRO A VICE-LIDERANÇA QUE
DIVIDE COM o AVAí - NO TURNO VE'NCEU o

Com o P.l o Titulo Regional de 61 d�::i:".::!ll���:E Q::��:.���;::
TRANOUILAMENTE O TRICOLOR PRAIANO SUPLANT OU O TAMANDARÉ QUE REALIZOU ������9;,�t::���a::o �U;=: �;�9� ?��g��"tu�:� l�:v��: ��d�o't�::::�: 8"",0,!lo-

bela de jogos o encontro to o match que devera Ie- Preliminar com início às

SEU ENCONTRO DE DESPEDIDA [DO CAMPEONATO - 3 X O, O ESCORHONSTRUíDO POR ;.��ei"n,e "versus" Ati'- ;:�i:�.:;.�rb�;C�:'Oq:'; �;i��:;:í �:;e�:�:,�':���
EDrOM (2) f rouBRA

trêía solitária" que ainda Fid�, Rato, Waldemar e Antes de começar o pré- promete revestir-se de sen- horas.

J . ,J. J!I se deli ao luxo de realizar Lalao. lia, as cruas equipes fizeram Com o titulo jâ definido
sação e movimento.

Embora tenha ainda, que do do empate com o Figuel. jogadas clássicas, como a Na direção do encontro ( minuto de silêncio. Por em lavor do .t'aUlU xemos, QUADROS PROVAVEIS Preços _ Arquibancada

bater-se com o BOCa.\U'\'fl,.') rense, para depois se Itr- easer alarde de seu estupen- funcionou o sr. Silvano AI- motivo do falecimento do o entusiasmo aos am,aona- ATLÉTICO _ Wilson .- CRS 30,00 e Oeral- CR$

Paula Ramos desde a -tar- mar e no turno final batel" do poderio. ves Dias, com desempenho genitor de Jacy. aos cerca agora o viee-eam-
(Amilcar); ncãcío, Ciro e 20,00. Senhoras e Senhcritag

de de anteontem qUE esta o -Avni em jogo que, pru.ti- O resultado: 3xO, disse !·e�ular. ����a��:g::�e:�� �o :::�� Alcides; Cesar e Culica; não pagam ingresso nos en-

�:::: ��d:��n�O�:cs��:� �::�e�!�o?sec��u t::��Ul�u� �:i�a d:msuio:�O�ld:r�:!���
,ENQUETE ,DE "O ErTADO"

co. os QOIS pnmeiroa civi- :�ri;u�o�d��:: Oscar, an- �����oe� do Campeonato da

dente ao ano da 1951. con i.orreu no turno diante do rer do match. Por vêzes o J dem o seuunco pesco, escan- � _

ouísta meritória da valente 'Pamandaré, seu mesmo ad- 'Dar_é" tentou esboçar a O Departamento Ee- nião livre e franca ucêr- :�.o:t��� ��SÚ����:in���
;r�I��eti;�ra r:�:z:�=�ç�� versârío de anteontem. ;:,:�=' di:��oda����;� -porUvo de "O Estado". ca dos problemas que an-

feira foi surpreendido peso

o campeonato perdendo . O jôgo pendeu- sempre pa- lAQjsc�tjvel do quadro on- !e:i:ráal���:r d�.�:�l·�l�l� gu�/Jant o nossf esporte. noceruva que, assim, deu

um ponto precíoso.iresujtn- ra o lado do clube da.ues' . eutado por Hélio Rosa.
amos aguarnur mura

um grande passo para evi-

Édson, com dois tentos, c :����; r: cro� ������s c�:s O��:il��� aJ�; tar a "lanterna" que está

:�;::��;.e:��a�:���r:mC�� nísta esportivo será qJu:- Roeendo Lima, Fernando ���o� �u�:��ire:s� �:�
:�:!���e �:Ul��::Sl�i�:;�� �:�:��sa�es!:SJlO�����o a�

-

�::����eséO�êa;�er Gj�:�� ��:. e�o�:��I��t::� co':ne:r��
dos artilheiros.

um Questionário. "apimen Nahas, Nazareno Coelho, misso, a duras penas censo-

Eis como formou a equt- !::�:s s�!r�ut��:ts::ta�'�� ��I���e�tsçl��l!�o O�::�� :��us�a���:ld�� �;��a��
�arr�c���e:� e P�;;��::� nense. Portanto. chegou ger Vieira, Jorge Cite· cada peÍa má arbitragem de

���:1�h�, ����n, Js:��:.�a; ��;�:'�i:: e���:!��;�;::: ���,:��e:f:,?;::����:��; :::,r:��:a��� e�::';;;:�:
O 'ramandaré alinhou li.

algumas perguntas ror- Silva, Gustavo Neves Fi- com um objetivo: a reabní-
auuladaa pelo nOSHO De- lho, Luiz Gonzaga Lame- tecão sendo que o tricolor

seguinte esquadra: Jaime; Partamento sóbre fatal! e go e muitos outros. do E;treito jogará sua car-
Alfredo, Abelardo e MIg-uel; notas dos desportos estu- Aguardem! tada decisiva com vistas a
Valmir e .Heli,nhoi S�re�o, dual emitindo Sua 0Ili", ( iI' ,\ 1 um l�g�r�inhole�4t';q OS prí-

Regnlamentol, dos II Jogos' Abertos de"'S. Catarina
i

Florianópolis (Tel·çá-Fcira), 18 de Julho de 1961

TABELA DO CAMPEONATO DE AMA
DORES,DA CAPITAL Df 1961

RETURNO
2"&/7 - S. Paulo x Flamengo - Às 13,30 hs.

'I'amandaré x P. Telegráfico - Às 15.30 ha
30/7 - Tamandaré x S. Paulo -'--'- Às 13.30 hs.

Flamengo x P. 'l'elegl'.áfico·___..:. A·s 1"5.30· 4·5.
5/8 - 'l'amandaré x Flamengo - Às 13,30 hs.

P. T�legl:á.f�Co x s. �aulo - As 15,30 hs,

pelos estragos verificados
no materiai posto a sua dis

poslçao.
7.° - Do programa dos

Jogos Abertos constarão

01'0 (8) moc.àlidades es·

portivas, a saber: � atle,

t1Smo, natação, tents e voo

leibol (para ambos os se·

xOs), boia ao cesto, xadrês,
ciclismo e futebol de salão

Art. 8.° - A Comissão de

(sómente masculino).
DAS INSCRIÇõESI

I Esportes ou Liga Esportiva
de cada cidade e, na falt.a

I destas, o respectivo Pre-

feito, encarregar-se-á da

i inscrição e partiCipação da

mesma nos Jogos.
Art. 9.° - A cidade será

RINA E DO BRASIL".
d) declaração oficial da

abertura dos Jogos, pelo Sr.
Prefeito Municipal;
Art. 3.0 - Nos Jogos Aber

tos poderão particip�r to

dos os municipios do Esta
{io de Santa Catarina.

das pela CCO as taxas de

(cincoenta cruzeiros) Cr$ .

50,00, por atleta inscrito em

cada modalidade esportiva
E. mais (cem cruzeiros) Cr$
100,00 por equipe, como ta
xas de inscrição e aloja
ment.o.

Art. 11.°_0 set.or dire
tivo das delegações partici�
pantes podeni ser consti
tuído no mâximo POi"; -.

um (1) chefe geral, res�

pondendo pela conduta da

Delegação; um (1) têcnico

para cada modalidade es

portiva; uma (l) acompa
nhante, no caso de haver
Inscrições de equipes do se

.

xo feminino e um (1) mó-

Art, 1.0 _ Os II.os Jogos
Abertos de Sta. Catarina

sob o patrocinio da Comis

são Municipal de Esportes.
il1stltulda pela Lei n. 475 a

de 2 de janeiro de 1961 se

Ião dirigidos pela Comis�

são Central Organizadora c

realizados no períOdO de 1

a 10 de setembro de 196L

Art. 2.0 - A inauguração
dos Jogos dar·se-á com as

seguintes solenidades:

a) des!ile, do qual deve

rão participar obdgatória
mente �odas as delegações
inscrita's, integradas sómen·

t.e por atletas devidamente

uniformhlados;

b) Hasteamento das Ban·

ceira� Nacional, Estadual e
dos Jogos;
c) Juramen{;o do atJeta,

nos seguintes termos: JU·

RAMOS QUE VIMOS AO

.TOOOS ABERTOS.DE STA.

CATARINA, COMO COM
PETIDORES LEAIS, RES
PEJ..!I!kNDO S�EUS RE·

representada por uma úni

ca Delegação, podendo ins-

to os funcionários civi8 ou § único; Não haverá ven·

cedor dos Jogos.
Art. 19.0 - Para efeito

de classificação dos concor-

tos obedecerá ao seguinte
critéric: _

1.0 lugar _ 13 pontos;
2.° lugar - 8 pontos;
3.° lugar - 5 pontos;
4.° lugar - 3 pontos;
5.° lugar - 2 pontos;
6.° lugar - 1 ponto.

reont. no próximo numero)

militales, transferidos em

objeto de serviço.
Art. 13.0 - As inscrições

dos atletas deverão ser a

compannadas de um ates
tado de residência forneci
do pelo Prefeito, Juiz de Di
reito ou Delegado de Po
licIa.
Art. 14.° - As inscrições ----- _

dos municípios deverão dnr
entrada na CCO até o dia
15 de julho de 1961.
Art. 15.0 - Os Jogos Aber

tos terão início sexta-feira,
dia 1.° de setembro de 1961,
e terminarão no dia 10 do
mesmo mês;
Art. 16.° - As inscrições

deverãc ser acompanhadas
de atestado médico, no

qual se declare que {;Odos os

rentes, serão computadas
2.S seIs melhores equipes em
cada modalidade esportiva,
sendo que nas provas indi·
viduai,. a contagem de pau.

CINCO DOS, FELIZES CONTEMPLADOS

COM OS DEZ PRIMEIROS PREMIOS DO

"SEU TALÃO VALE UM MILHÃO"

crever apenas uma equipe ('ompetldores estão em pcr
em cada modalidade es·

/ feita,; condições de saúde;
portiva. Art. 17.0 _ Ficam estabe-
Art. 10.0 - Serão cobra- lecidos os seguintes limites

máximos para as inscrições
individuais em cada moda
lIdad� esportiva e por pro-

Fizeram jú� aos prêmios abaixo, do "Concurso
Adicional" da Drogaria -e Farmácia Cata.rinense S/A.,
pur ter·em tido, entre as Notas Fiscais que lhes deram
direito ao Talão Premiado. notas dos varejos daquele
estabelecimento Comercial Farmacêutico.

São os- seguintes:

Art. 4.0 - Compete a

CCO fornecer alojamento
para os representantes das

cidades inscritas.

§ único - Esta obrigação
é válida para o pel"iodo
Coml)\"eendido entre a ves

pera do início dos Jogos e

o dia seguinte ao término
dos mesmos.

Art. 5.0 - As despesas de

estada na cidade de Floria

IIÓpolis correrão por conta

dos municípiOS participan
tes.
Art. 6.° � As delegações

2.0 premio - 11.0 9111.a51
Sr. WALDlH ALBANI - Florianópolis _ 1 .i\lã

quina de Lavar Roupa "ALVA" Super.
--��

a) - Bola ao cêsLo _ 12
home.ns
b) - Voleiból - 12 ho

mens e 12 moças
c) - Atletismo""': máxi

mo dc dois atletas por pl"Ova
d) __ Tênis - 6 homens

e 4 moças
e) - Natação - 18 ho

mens c 14 moças, com o

máximo de ·dois atletas por

prova;
f) - Xadres - 4 homem;

h) - Ciclismo - até 4

3.0 premio - 11.0 606,280
Sr. SEBASTIÃO FREITAS - Blumenuu - 1 Mã
quina dc Lavllr Roupa "BERANO".

7.° !ll"emio - 11.° 515.082
Sr. RENATO GELllARD1' - 'Blumenôlu - 1 Anã·
gua de Nylon "Lumiére".

KO premio - 11.0 476.741
Sr. RENATO HAMOS DA SILVA - l"lol'iallÓpolis
- 1 Jôgo completo dus produtos "MERZ" (Plac-en
tubex, Selivan creme, água facial .e sabonete).

O Oovernudor do Esta

do, vem de nomear uma

comissão, pura estudar (J

esporte em Santa Catarl
na. Entre os nomes indi
cados vamos- õestecae
do sr. Eurico Hosterno C

General Vieira. da Rosa.
êsae ultimo pOr sinal in
teg-ra fi comissão dos Se
gundos Jógos Abertos de
Santa Oatartna. Com es

sa atitude o $1". Governa
dor do Estudo, deixa;
traneparccer lllh� dal"�
seu integral upôio ao es+�!
porte, desarnpurado á ã l

��bi<;t�::'O-$ Jlel!ijf t>O�twc::

NOVO EtiTADlO

Pelo que sc fala. e co·

menta, tel·cmos em fi�
de 61. um outro estádio.
na rua Bocaiuva, pois ...

reforma -deverá. ser total,
a.presentando-se ,p�:�o
com "traje" novo, espe
-eialmentc com um gra
mado em excelenLes con

(lições,

StDE PAnA o PAULA
RAMOS

O !-ir. Newton Rt..sa,
homem ligado ao Paul..

Ramos Esporte Clube. em

resPosta li um nosso co·

mentário, informou que a

diretoria do seu dubc
dentro em breve iniciará
os trabalhos de sua séde

socia·1 que deverá. sei·

magestosa. Aplaudimos a

iniciativa- dos mentores

�·icolores c aqui esta.
mos para noticiar. Dispo
nham.

rRI. CEZA DOS
CAMPOS

Ca��)�:�t:lm ��1111�:Z�lt��
sa, CIlCOlltrll-se aloja-da a

dele.gação de basquetebol
de Santl� Catarina que
participu do brasileiro da
modalidade, 'I

!

SÃO PAULO SEDIAHÃ

o reprcselllante do Es

tado de São Paulo 8oHéI'""
tou para. o seu Estado, a.

séde do próximo certame
nacional de Tênis. sendo
:.eeito- pnr tmanimi

pelo,; c1cni"it'is l-ejH·e.
"Í.<i.hteol.·

.

homem;
I) - Futebol de Salão 12

VIVA OS BAHUIGAS

Foi decidido lia uoíte
de sexta-feira o eampec
nato de quartetos que
contou com a purficfpn
ção do Baro-igu Verde.
Unidos, Catoe e Big-Boys,
O Barriga Verde foi o

Camper,o cno uauto o Big
Boys foi o vice. Nossos

parabéns aos barrigns ..•

CEl<'l"AME llHASILElRO

III"':'OS uuu ib1ial! :JbllSid.e:
rum c cempconuao ura s i

�el:�J�;1\ ��t�S u:��oo �:ce:�·:a��:
nenues aguardalll com

{'r.tu�iasmo o início dos

preparativos que ainda

não forlllU concretizados

embora alguém diga que

os valores estilo escolhi

-dos.

FES1'A DA ACESC

Dia U II Associação
dos Cl"onist<l� Esportivos
de Santa Calal·intl, e.':ita

rã <comemorando o seu

quinto aniv,ersário. Além

de um ::oquetel ,progra
mado, haverá outras atra

ções dentro do progr�ma

que a diretoria estuda

para festejar o 5.° ani

versárío da entidade que

<:ongrega. a nata dos cro

nistas esporllVos,

DOZE MEDALHAS

A federul:ão de Bochas
e Bolão ofereceu ao Bar

riga Verde, clube Can,�
]leão do torneio de qual'·
tetos, seis medalha!:! dOIl

radas enquanto que o

Big-Boys foi contempla
do com seis medalhas de

bronze, por ter se sagra

do Vice... úlm.peão.

VEDE'l'e8

o Botafogo de }<'uteuol
e Regatas. estará se exi

bindo nu tarde do próxi ...

mo domingo. lia cidade

de Cl'iciuma, Íl"ente ao

Atlético Opcni.rio, espe
rando·se novo record de

<lnecadação em Sta. Ca,..
tarina. Garrincha, Nilton
Santos. Didi, são as. grau
des vedetes <la festa.
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