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ATOS DE TERRORISMO,

--- -

'Intolerânda de uma Minoria Recalcitrante'
BRASíLIA, 2 (V. A.) - "A repetição de atos de

terrorismo, já agora em termos de atentado a represen

tação de um pais com o qual mantemos relações diplo
máticas, é um triste testemunho de intolerância e de

inadaptação de uma minoria recalcitrante aos sentimen

tos tradicionais e ao grau de cultura política da nação
brasileira" disse à reportagem o prE!.sldente João Goulart,
a propósito do atentado ocorrido na madrugada de hoje,
no Rio de Janeiro, contra a sede da missã_3 ...

soviética.

Resultou o sr. João nacionalmente serão con-

Gaulart: "Deplorando, co- fundidos os altos padrões
mo chefe de Estado, tão de cultura brasileira com

Inexplicável episódio, que- demonstrações individuais

ro reafirmar a disposição tão mesquinhas".
enérgica do govêrnc de não Por seu turno, o [orna
consentir que se Instaure lista Pompeu de Souza, se
no Brasil um clima de In- cretário de imprensa do

segurança e de desrespeito primeiro mrntstrc. declarou

para a vida de nossas tns- que o sr. Tancredo Neves

titulções, que poderá tra-· "lamentava o aconteci

zer reflexos nocivos ao mento e que 'estava aguar

nosso país no exterior. dando informações mais

precisas para tomar as pro

Estou certo, porém, que vidências que o caso reque

nem nacional nem inter- ria".

Ministério não faltará ao seu�eYer: Manterá a or�eDl e a tranquili�a�e
BRASíLIA, 2 fV. A.) - Durante 2 h 45 o Ministerio de sua competencla, toda a cão de motivos, ponderou

ocupou-se dos atentados do MAC. Em sessão "secreus- sua. cooperação e, respeita- Que o Brasil gasta anual

sima" _ toram desligados os gravadores, retirados os da a autonomia dos zsta- mente cerca de 200 milhões

t"aqulgrafos e o secretario do Conselho - o mino Alfredo dos, prosseguirá nas invés- de dotares no exterior com

Nisser fez sua esperada explanação sobre as investiga- tlguqàes que vinha prece- premias de seguros que po-

çôes realizadas a'té o momento, acerca dos atos de ter- dendo para a elucidação der-iam ser feitos aqui no

rorísrno. das ocorrenctas e das ati- pais. O sr. Moreira Sales

As dtcussêes foram pro- sentacão comercial da Vi�ades de cuejsquer erga- foi o prtmetro a aprovar a

lopgadas, e, ao finai, o URSS' no Estado da Gua- nlzaçôes extremistas. A idéia de . formar-se uma

Ministerlo expedlu nota em nabara, informa que as opinião publica pode estar bolsa, com rateio dos pré

que se refere no "deplora- autoridades daquele Esta- certa de que o governo te- mtos petas empresas na

ver atentado" da madre- do, com as quals vem man- deral acompanha atenta- cionais. Caberá ao rnstuu
gadu de hoje e garante tendo pen'nanente conta- mente a situação nacional to de Resseguros dt> Bra

que "não faltara ao seu to, através do Ministerlo c não faltará ao seu dever� sn a proposicão dos nego
dever de manter a ordem e da Justiça, estão ürmc- de manter a ordem c a cios. Esse orgão se encar-

a tranquilidade no pais". mente empenhadas na apu trnnqulltdnde no pnis.' legara de abr-ir as sucscrt-

NOTA OF'ICIAL ração dos fatos e na des- ções e cada companhia

A nota do Conselho, redi- coberta de seus responsa- SEGUROS assumtrâ parte das respon-

gida pelo ministro da rue- veis que, uma vez 'tdent.l- sabilidades - recebendo as

uca. é a seguinte: ncacos; serão apontados à O seguro de entidades partes correspondentes aos

"0 governo da Republl- 'opinião pública' e subrne- governaméntals foram na- premias - no estilo da

ca. lamentando o deplora- tido a processo para � pu- ctonauaacos hoje. através bolsa londrina Lloyd's. O

ver atentado à ordem pu- nição cabi�el. de decretes, após debate decreto obrigando a con-

bliea, verificado na ma- na reunião do Conselho. trataçâo de seguros gover-

drugada de hoje com a ex- "O governo da União A sugestão foi apreeen- namentals no pais deverá

ptosão de duas bombas, Continua dando as autort- tada pelo rmn. Franco dado a publico hoje.
nas imediações da repre- dades locais, nos limites Montora, que, em exposl-

l.K.: �olitica �esenYolvimentista
�ijrou totalmente .

BRASíLIA, 2 (V. AJ. _ "Desenvolvlmentismo na li

berdade é a formula que pretendo defender enquanto
tiver voz" _ declarou aos jornalistas o senador .rusceu

no Kubitschek, logo apôs a solenidade de abertura da

sessão legislativa extracrdínárta do congresso Nacional.

Disse que vai expor esee, formula numa serre de confe

rencias e palestras que 'deverá proferir, a partir do pro

xímo mês de março, em cerca de uma dez�na de �univer-
sidades nnrte-amer ícanas, nas quais falara sobre o de- I t "J ,.. b P ts"çnvolvlm�n.to da democracia na Amertca Latina e as- \

.. re a o 50 re un a
pectos ponucos do hemísferlo.

. ,. ...
.

DIREITA E ESQUERDA

i
..

. I BRASíLIA, 2 (V. A.) - O ministro San Thiago

DESEi1:lVO\.VIMEll'J'Q ,

�. "��ã� crlan.i:!_o
I.nO O CG.:nfild4.to Cei.,,) R.amos -?,fOmetelt, se eleito. um "banço

i �it,,:U couml!-l"flcen\Jl�.
rõxtma terca-rerra a Câmara, a

problem'a terid�a jjn.elt"§.t) IpitJrtrq� �t�êi�(jIl::Nm..I�'8�'f'Je�rj(J,',.Q rjl���mru�éti •.. téh iir\�H )i".t"T.!ttls8
O sr; Juscelino Kubits- da direita e da .escuerda, �a1\Co d.é De.'�en.�·i)lvzmento 'J'o flStudo. J n -oonreréncía' de Punt dei Este, segundo Informou o

chek acha. que a política quando vivemos nu�a de- sr. Ranierl Mazzllll logo após haver recebido um tetero-

desenvolvimentista de seu mocracía. Não se precisa (aso de Eulanás10: Vaticano Condena nema do sub-secretário do Ministério das Reiações Ex-

governo "�arou totalmen- dividir o país em dois cam- teriores. sr. Renato Archer, que, em nome do chanceler.

te" em 1961. O Brasil, em poso NoSSo regime é dem�- CIDADE DO, VATICAKO. "A deontologia medica, solicitou a designação de dia e hora para o compareci-

.seu entender, deve fazer cratlco e permite atender. 2, (A.P.) - Ul1\fl cetegc- o direito positivo, a fei na- menta do titular da pasta ao Legislativo federal.

t às reivindicações do povo, rica condenação da euta- tural, a psicologia e a mo- Adiantou ainda o presi- \:ados".��is:� ���!a; �� s�:u�:. dentro de Urt,l* p�ural.idade nasla roí" formulada hoje ral condenam a eutanasta' dente da Câmara que na- O ministro das Relações

a fim de eliminar o con- de concepções polittcas." pela Rti.dl(' do Vaticano,' declarou a emissora da via concordado com a da- zxtenores chegará ao Rio

�::��:.,�;:�:.::�:� ,�;�� ���It�r:.� :�::::�::n: ;:,� f::��:r:,,�:t;� �:�i�!�d;�:�:;��::�n:O: �=��::�:,�t:::�;::��!::'� ::li�;:�b�::�{:::;:I��;
de 2 bilhões de dotares. to ... " França), que absolveu, na absoluto:" "Não mataras" do periodo de sessões ex- ro-ministro Tancredo Ne-

Quando sai deixei 3 bilhões A VOLTA DE JANIO três dias, um cidadão que e nenhuma especle de ho- tl'aord!nárlas, "funcionará' ves, acompanhado de to-

de dolares, mas'sô não del- Interrogado sobre o re- assassinou seu irmão, vi- micídlo pode ser executll.- como atrativo para o maior dos os menlbros do Gab!-

�:�e�m�edi:l:re:e ��r:�� ���od�z:rJa�iO�e����: n��: ':���rá�:l.uma enfermida?e da. comparecim.ento de depu- nete, bem como por altas

não houve tempo para Isso. Goiás. Disse apenas que

Esse dinheiro tecla sido em Belo Horizonte, de onde

vinha, há inumeras faixas

com os dizeres: "Janio re

nunciou para não trair".

Mas entende que a chega
da do ex_presidente "virã
estrlar o entusiasmo popu�

lar em torno de sua figu
ra". A esse respeito, disse

que tem sentido sempre a

curiosidade do publico -

mesmo dos que são seus

adversários politicas - em

ver a figura do homem

que foi chefe da nação.

Pagando Promessa

San Thiago Dantas dia 6 na

dei
Câmara:

Este
autoridades politicas e ad
ministrativas.

ra��a�do�o.-=ue=:áQ:
da mctte do barão dn Rio

Branco, o. sr. San Thiago
Dantas Iarâ uraa pulesf.ru

���gu:��=e ::
plomata brasileiro.

Atitude dos EUA pãrã'-CõmoBrasil
não Será Afetada

PUNTA DEL ESTE, }O (A. P.) _ As divergencias
entre os pontos de vista brasileiro e ncrte-amcncano.
que se manifestaram durante a Conferencia rntcramo
rícana de Chanceleres sobre a maneira de se enfrentar

a penetração dO comunismo cubano no hemisferio oci

dental, em nada afetarão íl atitude dos Estados UnldQS
com relação ao Brasil.

Esta opinlço foI manifes- um importante setor da
·tada hoje peios circulas opinião publica.
chegados à pelegação nor- �ntretanto, espera-se que
te-americana. As mesmas tambem os abstencionistas

transformado em escolas,
usinas, hospitais. A poten�
cialidade do Brasil é mui

to grande e não há nenhu
ma duvida de que se recu

peraria facilmente.'"

Reme�sa, de lucros:
alteracão

1

fontes assinalam que o go
verno de Washigton não
pensa deixar-se influenciar

por este genero' de diver

gencia. Os dois paises, os
.

maiores do continente ame

l'lcano, devem colaborar· o

mais estteitamen"te pas

siveI. Diante desta neces

sidade, as diferenças pas

sageiras de opinião não

são Importantes, declara-

PARLAMENTARISMO quer
BRASíLIA, 1° (V. A.) - A Comissão de

[G3s1A Df CHÉ! I
I ENTÃO PECA LAFÉ ZIT' I

do senado, embora ainda não tenha recebido os proje
tos referentes à remessa de lucros para o exterior e à

lei antltruste, encontra-se preparada para votâ-los tão

,logo os receba. Foi o que informou a reportagem hoje o

senador Gaspar Veloso (PSD) -Paraná), presidente da

quele orgão tecnico, dando conta dos "estudos Informais"
at.e aqui levados a �feito pela comissão e já suficientes

para a liberação quase imediata daquelas proposições,
especialmente a antltruste.

Quanto ao projeto da re- 'terlor, disse o senador Gas
messa de lucros para o ex- par Veloso que pretend�

Na maior part:.e do tempo
Que dedicou à convérsa
com Os jornalistas, o sena

dor por Goiás criticou O

parlamentarismo. - "Um

rigime _ disse - que que
mbra o principio da auto
ridade e da hierarquia,
não pode vigorar neste

país. Vamos sentir Isso ho

je, amanhã, daqui a um

ano, dois, mas sentiremos
fatalmente." Acha que o

governo, "tendo seu poder
subdividido entre tantos

orgãos", não tem condIções
para soluclopar as crises
que o pais ·enfrenta. Por

isso; acredita que uma con

sulta popular, no momen-

00, trará fatalmente o re

torno � presidencialismo.
Essa consulta poderia ser

feita, em sua opinião, Jun
tamente com a eleição pa
ra uma Constituinte, a fim
de que se fizessem de uma

vez por todas as retormas
!.ie base que tanto se recla
mam. Acha que essaS" re

formas, mesmo más, preju
dicam mais se não fo�em
feitas.

() -Astronauta e Sua Fãmília-�-
-

sem qual-
votada

cooperem ativamente na'

execução das medidas ado

tadas, no seio. dos diversos

organismos da OEA. Por

outra parte, os mesmos

meios chegados à delegação
dos Estados Unidos não

alimentam ilusõe� sobre, as
consequencias que as refe

ridas medidas ter�o sobre

o atual governo "Cubano.

Para eles. o futuro do re

gime de Fidel Castro de

penderâ da estrategia de

Moscou ou das relações da

URSS com a China GGmu
nista.

, Mas as decisões de Punta

Del Este não deixarão de

ter uma celta repercussãq
sobre a evolução da situa

ção no interior .de Cuba.

4'

sera
Economia ainda colher depoimento da Camara, sem Qualqúer

de representantes do Con- alteração. Na. opinião do
selho Nacional de Econo- senador paranaense, entre
mia e Confederações da tanto, a tendencia do" Se
Industria e do Comercio, de nado é imprimir senslveis

técnicos economistas, dos modificações nesse projeto, Certamente, a atitude
responsavels pela .politlca de modo "a resguardar o intransigente do Brasil ao
economica e financeira

dOI
Interesse nacional, sem longo da reunlâo minlste-

:�:� b:�p��:�.a�as ��eur�� ��:jUI�on:s��rn:��:alg:���_.s ���: causou certa
_ decep-

Parlamento ou na impren- quem seu capital no Bra- Mas, reconhece-se que
sa, se batem pela manu- sil".

...

esta fidelidade do Brasil
tVlção' do proJeto' oriundo Relativamente à lei an- aos principias defendidos

O astro�lãu.ta nor�l. '

:iatç'oU,',te',,?,O,'a_'On�:I: �eo��;:. desde 4 de dezembro ulti
..." mo, data da votação, na

ma que de fundo". Sobre OEA, sob"e a reunião de
essa proposição, já foram Punta Del Este. exige ·res

es�ados e debatidos de- peito e torna ainda mai.f

poimeptos dos assessores significativo o apoio dado

das Federações das Indus- por esse pa'is às resolüções
trias de São Paulo e da adotadas pela Conferen�
Guanabara, bem como o eia, com exceção da refe

parecer do Conselho Eco- rente à exclusão de" Cuba

nnmlco da Confederação da OEA.
Nacional das Industrias. �conlIece-se,

_ "A Comissão que prc

sido pois _ observou o sr.

Gaspar Veloso - está em

condições de, logo que re

ceba o projeto, votá-lo e

encaminhâ-lo â Comissão

de Finanças para o pare

cer final, antes da votação
em plenário".
Ambos os projetos encon

tram-se atualmente na COR

Imissão de Justiça do Se

nado. qne os estuda do

uonlo de vista de sua CUIl.:;-
•

titucionalidade,

se nesses meios.

rtcano John Glenn, 'que

Identro dos lJrôximos kias
deverâ ser colocado em ôr
bi.1a. para um vôO de três

.voltas em ronlO da. Terra'japarece na falo em com

panhia da Sra. Glelln e de

Congratulações
ao Governador

tambem,

O Governador Çelso Ra�

mos recebeu, em regozijo
aó transcurso do primeiro
aniversário de sua gcstão
despachos telegraficos e

Rádi.ogrâficos expedidos pe
lo dr. Alfeu Medeiros�Pro-

cta, em ATUngt01t, 1ta Vlr-

que o Brasil, como Os ou

tros paiies que se ab.stive
Tam de votar a favor des- motor Publico de Ibl rruna,

sa exclusj."9�., ,\iveram a� d� �ras. Maria Otll1a
.

de

mãos atadas �r considerá-
- Oilvelra Lourenço c Zoe A.

ções 'ou exigencià.s ditadas' da Cunha, ambas, funclo

pelas situa�Õês internas nárias aposentadas do es

f1esses pai�es. Por exemplo, tado�.e do sr. Afonso Bertu

a insistencla' da Argentina Ribeiro Neto - preSidente
sob"e os preceitos jurídicos da CAPESSC.

contrarias' à �clusãó 'foi Todos expressando a a

imposta, segundo certos' satisfação, .

pp.Jas rcaJlza-

ob.��rvndOl'�!". pé!;t neces ções do prime o

HicJ:u:!p (II! �c defendcr d:!s

exi�·ellCÜ.lIj. do Exercltu e de

seus filhos David, de 16

anos, e Lyn, de 14. A foto

fof tomada em sua residên-

ginta, pouco antes de

qlenn partir para a base

de Cabo Canaveml onde

o dia ria rr:flli:.a
rla /wlálJcl prova.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mónéhas .. ecrdbs Po;pl",,�")-<':'�
Leite de Co/onia

e �� para sua beleza'
.

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

PARTICIPAÇÃO
Iris Antonio Campos e Sro. Mary Ligocki Campos,

participam aos parentes e pessoas co-tços o nasci
mento de seu filho Luciano Roberto Campos, o
corrido em Curitiba no dia 6 de Janeiro de 1.962

'Fazem Anos Hoje
- sr. Edson MLlrilo Viana
- sr. Manoel Bemcrdes Alves
� sra. Milte Alberto Santos
- sra-:' Altarr Mello
_.§ra. Marinélia Cardoso
- sr. Juan Certos Gonzo

�.;,.)
Ctlégio . e &cola� {or�ãe de .,

, Jesus
Exomes de 2.0 época:

Dia 1 - -2 - 1962, às 7 horas e 30 minutos
Latim
Francês
Inglês
História
Desenho

.Díc -2 - 2 - 1962, és 7 horcs 30 minutos
.

Português
Geogrdfio
'FíSico
Química

às 14 horas
Tôdes os 2°s épocas do Escola Normal e Francês

do Cientifico.
DiQ 3 - 2 - 196-2, às 7 horas e 30 minutos

Matemótico

JNSlHuro DOS UftU'RIOS
Carteiro Imobili6ria

Comunico que os relações de classificação dos
candidatos a financiomerlto imobiliório estão à dispo
sição dos Senhores Segurados, nesta Delegacia Re
gional, devendo quolque� interposição de recurso ser

remetido à Comissão de Classificação Imobili6ria
(CO) até o do 9 de fevereiro de 1962.

,

Honcnôechs. 29 de Janeiro de 1962

lReindl4lo Wenen.usen - Delegodo Regionol

(WOMI'MIO {AlIOCl moA DE
lOjAS E ESCRI1V'RIOS

OS incorporadores do CONOOMiNIO CARIOCA
prédio a ser <edificado à ruo Vidal Ramos esquino
com Jerermnc, Coetho, estõo..w"del'lCiQ .conjuntos po
ro consult6ria GU --escritório -é laias.

Os conju� terão oCIIleIsellnento de primeira.
Entrego das c........ ,365dios úteis.
-Preçes fixos, não .,eiIIJc ., reojuftQmentos.
Ver e trotor, dlorf�,� aos sóbedos,

'.
,ruo 'A:lvaro de Carvalho, 34 � 1° andar, das 10 às

,

"12 npras, ou pelo telefone 2272.

nhã.
5 _ A comentada festa 'Noite do

UM MUNDO DE BELEZAS

UM POEMA CiN�M"TOQR&nCO DE RARA EMOÇÃO

COMO lAMAI! SE PRODI!IIU NO CINEMA .RASILEIRO

Pierrot" que acontecerá com Baianas 12'- Voltou a r-trcutar em nossa so

Pterretés, Colombinas, 'Piratas e outras ctedade o jovem m" onénc Sergio Buar
lindas fantasias, está mesmo revolucfn- ger da Cidade de mu-nenau
nando a sociedade. O acontecimento
marcado para o dia 10. nos salões do 13 _ Está sendo comentada à fano
Querência Palace, será em pról dn Asso- tasia de renda erancese. ("Pier�ot" em
clação de Santa Catarina de Reabilita- pautal: que usará a elegante Iara Pe-

.

câo. drosa, em. a "Noite do Pierrot".

6 - Rubens Pereira Oliveira e se· 14 _ Mlriam Luz voltou de sua tem-
nhora receberam em sua residência na. poruda na maravilhosa praia de Cam

�ralalde C�s"iellj8s� para Fn lW� � �. cr broto lOl�te.- ag,..-a.. �R lfW
casal O(stao Mostardel. ) r�nlnha\ 1.. ..... '-

Nelson Luiz T. Nunes e o senhor Murilo
Pirajá Martins.

7 - Num almoço no Querência Pa- 15 _ Festeja. hole arüvcrsàrtc a se-
lace o Colunista anotou: ex-senador dr. nhoru Emilla !tib'ciro � eumprimenta

�r� �'�;�inoM��lh�::a���h�:�I.1 B;���., m�s com v�tos de rencreaeõee.

PENSAMENTO DO JIA: "O vicio sa

bemos sem arte, sem tempo e sem traba
lho."

������������am��Ea���ac�a:$g�� -+
--

Serviço Social do Comércio - SE�
Conselho Regional do Estado de

Sanfa Calarina
EDITAL DE CONCOI)PENflAO$'f7ALDO M2f.O

all<rSERVATóRIGM M(l5ICA ou tsCOLA
DE M09ICA?

Esboço-se nesta Capital, um movimenta para a

criação de um Conservotório de Música, poro atender
o necessidade aliás, inodiovel e elevar ainda mais
alto, o nível da educaçQo musical em Florianópolis,

Os últimos concêrtos do Orquestra Sinfônica de
Florionópolis, mostraram que o criação de um Con
servatório tem de ser tevcdc.c efeito, pois, como se
têm visto, para essas apresentações temos de nos S04
correr de músicos, principalmente de violinistas que
....enhorn de outros Estodos poro que seja possível 01-
conçor o êxito e brilho tncontestcvets corno cccbo
mos lJe assistir ainda sabodo passodo no Teatro Al
vtrro de Corvo lho.

Um Conservctóro, como se sobe é um estabeleci
mento público qUe se destina espectofmente 00 ensí
no dos belas artes, embora o sejo tombém paro o en
sino da música em particular. A idéio não é nO'{a,
pois, ha alguns anos, houve um movimento anima
dor; e Se não me engano chegando atê mesmo a ser
fundado nesta Capital o Conservatório de Músico,
mas, o tempo foi passando e morreu por falto de om

póro oficial, coisa tmpresclndlvel no coso. Agora,
renasce o idéa. E surge em nome da cultura catari
nense. Julgam muitos que o nome é pomposo e que
se deve principiar com uma designação mais mo

desto e então, que se dê o 'nome de Escola de Músi
co se ossim o quiserem. O foto é Que com. um ou ou
tro nome, que tenhamos aqui onde possam nossos

maços aprenderem pelos métodos modernos e apro
veitando suas tendências, uma Coso, Conservatório ou
Escola paro formação de músicos que possam cor

responder 00 progresso de Florionópolis. Temos assis
tidos magnjfjcas apresentações do Coral de Floronó
polis e estreando com €xito surpreendendo também,
o ma,gnifico conjunta que 'nos deu aquele culto
espetóculo quando do comemoração do Centenório
oe Cruz e Souza. Falto-nos, agora, o Escólo de Músi
ca. Viró preencher uma grande lacuna.

Uma excelente oportunidade poro projetor ainda
mais nosso Capital no mundo do "mOts bela e sebli- .

me de todas as artes a Músico em todos os suas di
vinos manifestações.

o Presidente em exercido do ccns-nio Regional do
�mVICO SOCIAL DO COMa:RCIQ _ SESC, em Santa
Catarina:

1. s'eoo saber a cuem Interessar nossa e (i"'�t.e conhe
e'mento tiver, oue está a venda. em- concorrência. uma
(11 r-amtnhonete marca. "CHEVROL"ET", com se+s (RI rl
Itndros. modelo 1948. para passageiros, com capacidade
para oito pessôas

2. O orêco mínimo para a venda da mesma é ae ..

o-s 500.00000 rcutnnentos mil cru7.piros). acrescentando
se à l'roPPl'ta vencedora. as Importâncias decorrentes da
transmissão do yeículo.

3. O veiCUlo estará à diF!I""idio dos rnt=re-secos. díà
rtnmente. no Centro SESC SENAC desta cidade, na Praça
da Bandeira.

4. Às propostas deverão ser entreeues em envelope
fl'rhado. 11a sede do Departamento Regional do SESC, no
r.pntro RBSC-RENAC desta capital, no dia IA rce-enovet
(I" reveretro. as 15 {quínzéj horas, ouando serão abertas e
[ulsndas na' presença dos Interessados.

.'i. O paeamento deverá aer feitn no ato da entreva ri')
""irI110. o qual não excederá a. cinco (5) dias após a data
do jureemento.

1'1. lJ�o havendo proposta que atinja o mínimo estabe
lecído. ficará sem efeitc1 a presente concorrência.

Florianópolis. te 'de fevereiro de 1962.
HAROLDO SOAR.'!:S r..LAVAM

Presidente em exercício do Conselho Regional do SESC

Pigamenlo de Proles�ri
Pagamento dos professores Que recebem seus

vencimentos no 1 c Delegacia de Ensino, obedecere o

seguinte ordem:
dias 1 e 2 professores inativos;
dias 5 e 6 professores em exercício;
dias 7 o 10 paro os professores que "Ião recebem

nos dias ocima fixados
Aos professores que nõo recebem nos dios mor

cados por esta tabelo, terão seus vencimentos susta
dos, poro somente reiniciar no rnês seguinte.
o pagamento seró na te Delegacia de Ensino.

NAIR FRANCO HABERBEC.K
PI Deleg. rl!'!. Ensino

Um mundo de lindos vestidinhos de verão para
meninas, de todos as idades, acabaram de receber
os Estabelecimentos A Modelar. É uma variedade de

roocelos, tecidos e feitios que formam wm conjunto
de tamanha beleza, que, difícil se torno o escolha do
mais belo.

Como a chegada desses vestidinhos coincidiu
com a vendo especial que A Modelar estó realizando,
Quer de vestidas paro senhoras, quer poro crianças,
também êles serõo vendidos com o desconto progra
mado oté o próximo dia 8, ou seja, 1"5%.

COMPANHIA CATARINENSE DE FÕRCA
.

E LUZ'
.

.

Assenmléia Geral ExtraordInária
Edital de Convocação
Ficam convidados os Senbore, Acionistas do

COMPANHIA CATARINENSE DE FORÇA E LUZ po
ro se reunirem em Assembléío Geral Extraordinória,
que se realizará no dia 12 de março de 1962, às 15
horog na sede do Companhia à ruo Correte Pinto, 60.
na cidade de Lajes, Estado de Santo Catarina, e deli
berarem sôbre o seoufiite:

ORDEM DO DIA
1° .

......: Autorizaçõo à Diretoria pqro constituir
uma Sociedade por Ações para a produção de ener

gia elétrica.
2°. � Autorização à Diretoria poro subscrever

capital nessa Sociedade e i.ntegralizó-Io corry bens
móveis ou imóveis da Companhia. "

3° - Autorização à Diretoria poro transferir
concessões. ,

4°. - Autorização à Diretoria para' alienar
bens imóveis.

5°. _;_ Autorização à Diretoria poro transferir
hipotecas.

Lajes, 2 de fevereiro de 1962

Aureo Vida' Ramos
Diretor - Presidente

Sergio Ramos
Diretor :._ Geren"te

Antonio Jader Marques
piretor - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"IGREJA DE' SÃO JOÃO BATUrA
(apoeiras

Festa do Glorioso Márfir
São Sebastião

CONVITE
.A COmlS!;f�O da Igtejll. de São João Batista. de ca

pocu-as. os JUIzes e Festeiro da Festa do oroneso Mnr
tir São Sebastião, convidam o povo em geral para as res
uvrdncos a se realizarem nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro,
com o seguinte .programa :

•

PROGRAMA
DTAS 2 e 3 - 19.30 horas - Novena prepaeatõrta e

a SPITll;r bar.rartumhas
DTA 4 - Dcmínzn - 830 horas _; Santa Missa com

a p��M""'" rir\<; JUi7PS e Festeiro.
16,30 horas - Priclssão com a imagem do Glorioso

Már'ir São Sebastião.
.,., (\(1 horas - Grande ouerma de rosos de artifirifl.
Durante todo o dia funrionarão as ba-raoulnhas e

.h�11"rá "f'101n1eto servtco de BAR com BEBIDAS GELA
DAR Ç> n)to falante não faltando boa música.

Pelo r-omoarecimento agradecem: a Comissão, os

JlIi1iP� e o Festeiro.

Capoeiras. 26 de janeiro de 1.962.

COMPRA-SE
CARROS lVOLKSWAGEM 60 E 61 A VISTA
'rrntru- a rua Almlrnnte Lnmêl1::O 2 nesta.

PARTIDA� DE
FLORIANÓPOlI� -EM

DIA� ÚTEI� ÀS

9horas!
Tac·CruzeirOdo Sul
-------_._----

INDU'SIRIA MADEIREIRA SOCIEDADE
ANONIMA ASSEMBLÉIA. GERAL

ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados os senhores

'l.Clonistas, a se reunirem em assembléia geral ordinária,
!:'. realizar-se na séde desta sociedade, a Rua XV de No

vembro. s/n nesta cidade de Videira ,Estado de Santa

Ca.tarina, às oito (8) horas do dia 18 de março de 1962
.

.
para tratarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

10 _ Discussão e aprovação geral, contas de lucros e

perdas e demais contas do exercício financeiro de 1961,
pare'cer do conselho fiscal e ·relatÓrlo da diretoria.
20 _ Eleição do conselho fiscal para o exercício finaI,l

'ceil'o de 1 ('62, e, fixação dos seus )lOnorários.
30 _ Outros assuntos de interesse da socicdade.
AVISO: Acha-se à diS);OSIÇÔ.o dos senhores acionistas, no

escritório da sMe sorial, os documentos a que alude o

tu'tigo 99, do drcrclo-iei nO 2.627, de sctf'n1b"(' de 1940.

Videira, 14 de janeiro de 1962

ARNALDO ANGHINONI - Presidente.

ANTONIO ABILIO LUVISA - Diretor Comercial
4--2

MISSA DE 7.° DIA
Manoel Vieira c Senhora Julieta S. Vieira. convidam

aos parentes c amigos para assistirem a missa de setl

mo dia que mandam celebrar na Ca.tedral, no alt.ar do

S. C. de Jesus. om sufr:u:rio a alma de seu cun�lado e ir

mão JOAO BATISTA SABINO, na seguncla feira, dia 5,

a.� 7 horas,

Si!1('f'l'al)1('nte ngri1.dc('rlll n toeios [111(' 'fi?f'rcm tlmn

EDITAL

---

A Diretoria dos serviços de 'Extensão do Secre
téeto de lEducoção 'e Cultuso de Sento Coto-tno. o-

��::���:um�:����:e���i��d�n�:�rooo oc������
até o dia 31 do mês corrente, o inscrição de co-idt
dotas 00 V curse de Especíotlstcs em Educação poro
o Américo Latino, potrectncdo pelo Centro Regiont'lil
de Pesquisas Educacionais de São Paulo, de -ccõrdo
com o Projeto Principal, n" 1 do U.N.E.S.C.O.

São condições poro o obtenção da bôlso de es

tudo;
1°_ Ter Idcde minima de 25 e máximo de 40
anos;
2° - Possuir ccnbectnjentos básicos de inglês;
3° - Apresentcr atestado de saúde;
4° - Não ter realizado cursos, recentemente,
como bolsista:
5° - Assinar compromisso de trabalho no

campo de suo especialização, durante o perto
do de 2 anos após o conclusão do curso.

Dor-se-é preferência aos candidatos que

exercem. em ccréter efetivo, uma dos seguinhs
fwnçães:

1 e _ Diretor de Departamento de Educocão cu

de Serviço Técnico diretamente ligado 6 PGU

cação primória;
2° - Diretor de Religião Escolor, lnspetcr .",..

Supervisor de 'educação elementar'
3°,_ Orientador -de Ensino elemenrcr, tl__

tenho exercício em Centro de Pesquisa e Of:

entoçôo de ensine prtmórto:
4° - Diretor de estcbetectmento j"! ens.no

normal;
5° - Professor de Escola Normal de- Instituto

de Educação;
6° - Diretor de unidade escolar onn-ó-tc
Melhores esclarecimentos poderão sp.r orasto-

dos, diáriamente, dos 12,00 horas às 1800 h-vos,
no Diretoria dos Serviços de Extensão do Secretó-ic
de Educação e Cultura.

Diretoria dos Serviços de �xtensão, crr 22 de

Janeiro de 1962.

Prof, Milton Rezende
Diretor

Prof. José Alcides Goulort
Chefe de Serviço

,��'WALIpUblicidad'e\
.

,

... 1'" em Sta. Cat.rina
.(

• J
.confecção e con$erw�ão de INIlnéls

em todo o úhdo

R Far.,ar,aQ Macl-eado.6 1'" and';r ·fone 2-4·13
-of:lORtANÓPOI..IS

(IA. CaSariaense de Cimento Porlland
AVISO

Peio presente, cientificamos aos srs. acionistas que

se aêham à. sua disposição, no escritório desta Compa
nhia em Salselrq, nesta cidade, os documentos a que se

refere o arLigo fl9 da atual lei das sociedades por ações
(decreto-lei nO 2.627', de 26.0.1940) e relativos ao exercí-

cio de U)61.
Itajai, 16 de Janeiro de 1962

'Pera diretoria:
lDRO ANTONIO PRADO, diretor-gerente
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8C01A Tf'CNICA Df CONE'RCIO
SENNA PER�IRA

(Fiscalizada pelo Gevêrno Federal)
ESTREI,O FJ.ORIANO'POLIS STA. CATARINA

ANO LETIVO O E 1962
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO COMERCLAL

Inscrição - de 25 de janeiro. o 19 de fevereiro.

Realização. dos Exames - dias 20, 21, 22 e

23 de fevereiro.
EXAMES DE 2.' E'P()(:A

Inscrição - Os alunes devem requerer a 1,....

criçõe dté o di(\, :,1 de jeneiro,
ReoJhação do Exames _ A partir do dia 16 ....

fevereiro
MATRI'CULAS PARA O GI"A'S'O COMERCIAL E
COLE'GIO COMERCIAL

De 25 de janeiro o 28 de fevereiro.
OB5: - ASecretoria do Escola estará funcio

nenda, diáriomente, poro atender aos senhores in

teressados, no horário de 19 heras às 22 horas.
Estreito, 23 de janeiro de 1962 .

Pref. Rubens Victor da Silvo _ Diroetor

S1HDICAJO DOS JORNALISTAS
PROfiSSIONAIS DE SANTA CATARINA

ComUnicação
De ordem de sr. Presidente deste Sindicato, Levo

00 conhecimento dos jOr'nalistas sindicalizades que,
na fe,:ma do decisão. do Direteria, em sua último
reunião, o Secretário desta entidade sómente
atenderá aos pedidos de requiziçãe de passagem ou

de eutra natureza estatuário mediante o provo de
quita�õo do anuidade e de Impesto Sindical, relativo
ao exerciclo de 1.962.
Visto:

4_' Adão �Ajrandll - Secretá,io

S. A. Indústria e Comércio a se. reunirem em Asserpbléin
Geral orcrnértc, a reattaar-se as 14 (catorze) horas. do

dln 17 Idezessete) do próximo mês de Março, em' sua sé
de soctnt. nesta nldnde de Tangaíá, Estado de santa cn-

tnrtnn afim de deliberarem sôbre a Rt'g'ulnLe

ORDEM DO DIA

a) Relatório da Dtretorla, Balanço Geral, conta de

Lucros e Perdas e Parecer tio conseího Fiscal, relativos
ao exercício encerrado em 30 de Novembro de 1961:

bl aretcõc do Conselho Fiscal e nxncâo dos seus ho

norários
c) Outros assuntos de interesse social.

Avisamos, outrossim, que l';e acham a enepostcêo dos

senhores acionistas os documentos de que trata o. arti

go 9!) cio Decreto-lei nr. -2.627 de 26 de Setembro de 1!l40

Tangará, 24 de Janeiro de 1'962

A DIRETORIA

PONTA lEAL
Esquino Tobias Borreto com Ccsemtro de A·

breu umc frente permitindo construir 3 coses

trotor no "r. MODELAR"

---- --------'----

notícias
pela RADIO 6UARlIJÁ de flo!�anópo�!s

de 2.a a Sábatlt
8.00 _ Correspondente CoJumbus
8,55 - Repórter Alfred
10 55 - Inf'rmo o Rádio Guarujó
11,55 - Reporter Alfred
i 2,25 - Correspondente CeJumbus
16,00 - Cerrespondente Cotumbus
16,55 - Repórter .A:lfred
18,10 - Resenho Titânus
18,55 _ Correspondente Celumbus

21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Cerrespondente Columbus

22,05 - Grende Informativo Guarujá

ON DA cuwrA - 49 mts - 10 Kilowatt!

ONDA MtOIA - 211 mts - S Kilowatts
iA maior petência radiofônica de Santo Catarif\r:l)

--(uno Partiêutar de Piano
D.30deslemesa3 de Fevereiro, dos 14 às15

horas ach.am-se abertos os inscricões por.::! os seguin
tes d;sses de CURSO PARTICULAR DE PIANO do

Profêssera Heleno Moritz Pereira, diplomado pelo
Conservatorio Brasileiro de Música:

INICIAÇÃO MUSICAL (de 4 o 7 anos de idade)

PIANO TEORIA E SOLFEJO.
Rua Vi�conde de O'Jro Prête, 62 I

_

RA'DIO TE'CNKO e AUXllIAR-D(
ESCRITO'RIO COM PRA'TlCA
"((UmA" A 'MODELAR"

LOTES MÃ ESTAÇÃO AGRONÓMlfÃ
(s6 à vista)

"0 "A MODELAR"

COL-f'GIO CAlARINfNSE
EDITAL

HORÁRIOS DE EXAMES: 8 homo

II' tPOCA - FEVEREIRO 1962

Dia 3/2 - Espanho.l - Conta

Dia 5/2 _ Geegafia Gearl e do Brasil

Dia 6/2 - Inglês
Dia 7/2 - Patuguês
Dia 8/2 _ História Geral e do Brasil - De-

senhe
-...

Dia 9/2 _ Matemático - Química
Dia 10 _ Forncês
Dia 12/2 _ Físico - Ciências - Latim

II' CHAMADA - FEVEREIRO DE 1962

INICIO 8 HORAS
Dia 3/2 _ Espanhol - Filesefia - História

Natural - Cante
Dia 5/2 _ Geaç;;-afia Geral e do Brasil

Dia 6/2 - Inglês
Dia 7/2 - .Português
Dia 8/2 _ Hist6ria Geral e do Brasil - De-

senha
Dia 9/2 _ Mot.emático _ Químico f

Dia 10/2 - Francês
Dia 12/2 - Físico - Ciências - Latim -

T, Manuais.
MATRICULAS:

Horário: dos 8 os 1 1, e da" 14 os 17 horas

lOs séries _ dia 15/2
2°s séries - dia 16/2
3Qs séries e 4Qs - Dia 17/2
Científico - Dia 19/2
Curso Médio Dia 20/2

NB. O Celégio não se responsa6ilazará por vagas
de alunos que nêio se matric(/Iar-em nas respectivos
datas fi.;wdas,

Ir .. José Jadir Hartmann S.l.
Secrel'ário
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DI. LAUltJ 'DAURA
. -CLnica Geral

____
-

> 'M � D'i C o -
- -

'EHpecIUIlE"'a em n.oiésna' cié sennoraa e vl:1S I I

r.'1-IUf\, Cura ra.dl�nl das rereeccõee nf!;udl'is t' r-r

nlc::.s, do -oarêmc »enr-o-urmãnc em :1111\)0

sexos. Dot'ly;at do upurêtbo mgesuvo e ,do .ql�t('·

ma ner9080.

noráno: das J O as 11 ,:;il.hor:ls e das 14.30 f •. ' 17, III

horas. _ oor-surtõno: Rua Salblmha Mfll'inhn

'1.0 n:nd,�. tes«; da Rua .:'m10 'Pint,;)l - Fnru

Res1dfinciu.: Pum Lacerda ooounuo. n (\ 1:1. /(:1

cera do E&pnr.ha> ,..- Ji'dne-: .32�8,

CLlNlU SANtA CATARLNA
Ilínica Gelai

Doencas Nervosas e Mentais
A'l�m;tin _:_ Com.plexos ..:..... Atnqw"s \l

Problemáttco ascuvo e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com :\ 1

'

Insultnaterapla' ......:. CardiozoloTupia' - Sem" ('I

psicótera]lla.
Dtrooâe dos PõI(Juilitras -

ORo PERCY- JQ�O DE' BORBA

DR. JOSIi: TaV.ARES IRACEMII
DR. IVAN BASTOS DE. ANDRADE

COI\�ULII'AS': D�� '15- às 18 horas

nnde-cco- aventrta 'Mnuro Ramos. 2/lrl

tprar-a El.elvina Luz) � F(.llH' :n- r\�

-- - _-- ---.,---�

n:l, ,SAMUEL rorm:CA
::IRURGIÃO-OENTIST/iI.

Preporo de cavidade! pelo alto velociJ, dr!

BC�DEN AIROTOR <J. S. V/l-jl1

k.o�ialogia Dentório
ClRURGI;. E PRóTESE SUCO-FACIAl.
Consultór!o: Rue Jerônimo Coelho. I Ô

:0 andar _ Fone 22:'5
f.acluJ';vomente <,:om horas morC'c"c. "

--DR. MARIO GEtnlL COnA

� OUVIDO _. NARJZ � G'RGANf'

',i CLlNICA' E CIRURGIA
BRONCO _ ESOFAGOLOGL"'.

\.; Bsoecloltzcoõo no Clinico Prot. J ls!! K s,

ij do Rio de. J�n�i!o. *

Atende pel� ":on��, �o Hcspi+et de Corid,,'

Ccnsulros ó tarde dos.14 ás �8 borcs. '111

Consultório instalado à Ru'a T�n._ 5.ilw'll
J=rlif.icio Parthpt1(1n.

:. 'C'

PEnCAS" ATlV�S
Orupacáo q\l(' pode ��ND}l]R MUlTO

VENDA n� LOTES do mais b('lo " ! ,1u

loteament.o da Capital: "JARDIM ATI.A,

InfOl'mnçnf'g na "A MODF.LAH

CURSÔ PARTICULAR SÃoT
Direlora - Prora• Maria Made!e

Moura Ferro
'ÓIRETORA _ MARIA MADALENA DE MOURA

r FER�O
CURSO correspondente aes Grupes Eséolorc e n

reita alunes para as seguintes classes: •

Pré-primório, 1°,2°, 3°, 4° e 5° anos prelimi
nores.

ginó:�e�a��:��:o�:r����e;�:�:: c����' c��
o

I

pa.-o êsse fim.
A matrícula acho-se aberta €J ruo Sctldanl M'l

rinhe. 34, todos os dias uteis.

Flerionópolis, 9 de janeiro de 1962
Maria Madolena de Mouro Ferro, Diretnrro

�-

--E N O E R E ç O
A RAINHA DAS BICICLETAS, fifa na

Conselheiro Mafra n.Q 154, de um I::ul0 a II

5ecção de PECAS E ACESSÕRIOS, c d(l nulrl! ,.

secção de P[NTURAS E CONCERTOS, _

T�h·'.ne: 3137_
------------- ---

MA 'QUINA DE IMPRESSM
Vende-se uma móquina de impressão dr> f(,lm

alemã, marca Fraukental formata 56 x 73,
poro impressão. de jornais, Revistos, te

Vêr na Ruo T,irodentes 53 entre 9 c 1 II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTABO o mais antigo Diório de Santo Cclortno F'Iur'[anúpollx - 3/2/lD02

'DEPARTAMENTO' CENTRAL DE
COMPRAS

EDITAL D'E CONCORRENCIA. PÚBLICA
,

N.O 25-01-08

Departamento Central de Compras
Edital de concorrência Públical n. 11-01-06

o Departamento Central de Compras (D. C. c.), de 3· - Em case de absoluta igualdade de propostas, se

corormtdade com o artv 11, item III, do Regulamento a- rá sorteado o vencedor.

provado pelo Decreto SF .25.08.61/382, torna público que 4 ...:.... A Concorrência poderá ser anulada, uma vez que

,fará realizar, no dia vinte um de fevereiro ue 1962, na tenha .etdo preterida formalidade expressamente exigida
sua sede, à Praça Lauro MLLller, na 2, (fone 3410) CON- pelas referidas Leis e a omissão importe em prejuízo aos

CORRENCIA PUBLICA,. nas condições seguinte. concorrentes, ao Estado ou à moralidade da concorrên-

I ...., OBJETO DA CONCORRENCIA era.

(AQBISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA P 5..".. A Comissão Julgadora reserva-se o direito de a-

I DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CAÇA E PESCA nular a Concorrência, caso as propostas -

apresentadas
Medicamento _ Espécie - Unidade - Quantidade não correspondam aos Interêsses do Estado.
1) vanadeot ,_ fortlf. -, vidro - 500 s'rcrtenópous, em '17 de .ranero de H162.
3) Sadol _ rcrur. - vidro - 500 HERMES JUSTINO PATRIANOVA - Prestden-

5) Licor de Cacau _ vennlf. - vidro - 500 te.

7) Elixir Me'!a Massa - vidro - 500

9) Comprimidos de Protoxatato de Ferro - compro 30.000

11) Lombrlguelro cntarmense - Vidro - 1.000

�!� �e:��il-V:���ç.õ�sn;;n�illnr:��� _ �:��� Departamento Central de Compras
17) cedlgal - gotas - vidros - 200

19) Butalgim céicrco cornp. vidro _ 200 EDITAL DE CONCORRf.:- caso. passada a pessoa i-e-

21) Cripendor compromidos comprimidos -:-. 2.000 CIA PÚBLICA .No 05-01-02. presentante do proponen-

23» Melpoejo - xarooe - vidro - 500 �:s à aber�ura das propos-

25) Agua oxlgcnada a 10 volumo - litro - 10
d
O cDepartum�to Cenlral

4 _ Os documentos act-

;�� ���Oadr;�r�p:�o� ��s.l� �Ui��1;_ �� c:nlo�:ic:::e ( ��;�.)� a�:' ma (ou parte deles) pode-

31) Antl-otidlcas-Pollvalente _ injeções _ sôro _ ampc 11, Item III do Regulamen- rão ser substttutdos pelos
50 to aprovado pelo Decr. nv Registro da firma no De

SF-25-03--61/382, torna partamento Central de

público que fará realizar, Compras do Estado de 3an
no dia quinze OS) de fe- ta Catarina.
vereíro de 1962, na sede dês 5 _1 As propostas deverão
te Departamento, à Praça ser apresentadas em duas
reuro Muller, na 2, (fone vias, com a rubrica dos pro
3410), CONCORRa:NCIA PÜ ponentes em tôdaa as pa
BLICA, nas condições se- ginas, seladas na forma do

guíntea. item 1, dêste Título.
1.-'- OBJETO DA CON- ,.,

6 - Os envelopes, conten
CORRl.:NCIA do propostas ou documen-

AQUISIÇAO) tos, deverão ser entregues
1. CAMIONETA, "Plck- no Departamento Central

up'', com a capacidade pa- de Compras. à Praca Lau
ra 2 ou mais passageiros e 1'0 Muller. na 2. nesta Ca
carga de 100 k�s ou mais. pltal, atê às catorze (14)
com 3 velocidades. ou mais, horas do dia outnze fUi) de
à frente, motor com potên- fevereiro de 1962, mediante
C!:). de 130 HP, ou mais. 6 rerlbo, em Que. menctonn

cttmdros, ou mais. rodados rá data e hora do recebi

altos. com todo o enutpa- menta. assinado por fun
cionário do D. C. C.

7 - As propostas serão a

certas, às quinze (151 ho
ras. do mesmo dia quinze
(1fi), por funcionários de

signaqps pelo Presidente do
D. C. C. f! na presenÇa dos
proponentes ou seus re-

7 - Papel acetinado,

presentantes legais. de primeira qualidade,
8 _ Abertos ao!' envelo- branco, de 24 quilos, em

pes, cada um dos interes- fõlhas tamanho 66x96, uni_
sados tem o direft.o de apOr dade - tÔlha, quantidade
a sua. rubrica das fôlhas

- 50.000 .

de propostas dos demais II - ESTIPULAÇÕES
concorrentes. Os jnteressados deverâo

lo 900� :�;��o��a�m(:��: '::���:�:�o�s a·dsOe�:7r�noos
sa Oficial do Estadol, de- 1 - Proposta, seladas
verão obedecer às condl- ambas as vias com crS
ções estabelecidas neste E 12,00 de sêlo Estadual e
ditaI, bem como as exlgen- m;l\s a Taxa de Educacao e
elas do Decreto nO SF-25- Snúde de cr$ 10,00, po� fo-
08 61/382, de 1961. e demais lha, em envelOpe fechado e

disposições Estaduais. e lacrado. contendo;
Federais a respeito. a) DeSignação do nome
III - JULGAMENTO e enrlerêço da firma pro-

1 - F,,1a Comissão Jul- ponente;
gadora, posteriormente, se- bl especificação, a mais
rá declararia vencendor o detalhada passivei, inclu
proponente que Vlerecer: slve marca, do material
a) menor preço, conside que se propõem fornecer;rando-se descontos, boni- cl preço unitário e �lo-

:1�i:�:,;�;,�:�����::�:S:: ��: :��:;:s:�i�:a;����
ez::;e��lhores condições de

tos, taxas,. fretés, carretos,

pagamento; se��r��n���ies e prazo de

cO!d�e!mSe.��ua����e pr�� entrega do material, no

ferência a firma estabele_
local Indicado; IMPRENSA

cida no Esta'lo.
OFICIAL DO ESTADO -DE

3 _ Em Cb.do ... '" ......soiu-
SANTA CATARINA, 20

ta igualdade de proposta,
dias apôs a realização des_

será .� 'rteadc o venr :'!dor.
ta CONCORRE.:NCIA será

4 _ A rf'!ncorrêncla po- • procedido o exame de rece

derá selO anulada, uma., vez
bimento:

que tenha . 'dr... preterida
e) declaração de conhe

iormalidade eXl)ressamEmte, cimento e .. submissão às

exigida pelas referidas leis normas dêste Edital e da
e a omissão' Importe enl (Legislação referente a Con
prejuizo' aos concorl'entés, corrênclas.

!.Lo Estado ou â moralidade NOTA; Serâo reCusados
da Concorrência. os materiais com dimen_

5 - A Comissão Julgado- sões e outras car·acteflsti._
ra reserva-se o direito de Cfl" aquem das especiflca_
anular a concorrência, ca- ções, o que Ocasionará exi
so as propostas apresenta- gencia da . diterença de
das não correspondam aos preço Pelo faltoso, caução
interesses do Estado. fUfura, suspensã!!l do re-

Florianópolis, 15 de Ja gistro de fornecedor, etc.
nelro de 1962. 2. - Na parte externa

(Hermes Justino Patrla do envelope contenedor da
nova,) PRESIDENTE proposta deverão constar

os sCIWlntes dizeres: CON
CORRI!;NCIA PUBLICA l\�.
25-0I�08, (Aquisiçâo do
material para a Imprensa.
Otlçlal do Estado de Santa

------'

ct;�t�;I:t:�do os dizeres do' 1---,:::-__.......l1li
Dr. Hélio Freilas

EDITAL DE CONCORRENCIA
PUBLICA N.O 23·01·07

o eepartamenta Central de Çompras (D.c.e.),
de confarmidade..c.pm o arto• 11, ítem III, do Regula
mento aprovado pelo Decreto nOSF_25-08-61/3
82, torno público que fará realizar, no dia vinte se
is (26) de fevereiro de 1.962, na séde dêste Departa
mento, à praça Lauro Müller, nO 2, (fone3410),
CONCORRt:NCIA PÚBLICA, nos condições seguin
tes:

publicado o documento de
constate • jac ;
b) atestado de idoneida_

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova,

da Idoneidade comercial;
c) prova de quitação com

as Fazendas istadual, Fe_
deral e Municipal;
dl procuração, se fõr o

caso. passada a pessoa re

presentante do proponente
à abertura é,as propostas.

4 � Os documentos aci

ma (ou parte dêles) pode_
rãc ser substltuldos pelo
Registro da firma no De

partamento oentret de

Compras do Estado de
Santa. Catarina.

5 - As propostas deva
rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica
dos proponentes em tõdas
as páginas. seladas na for
ma do ítem 1, deste Titulo.

6 - Os snvercpee. con-.

tendo propostas ou docu

mentos, deverão ser entre-

gues no Depa�tamento.
Central de Compras, à

Praça Laura Muller, n. 2

(fone 34101, atê às l'l ho
ras do dia 5 de março de

1ge:, mediante recibo, em

nue se mencionará data e

hora do recebimento, assi

naria por funcionário do
D.C.C.

7 - As propostas serao

abertas, às ouinze horas,
do mesmo dia por funcio

nários designados pelb Pre;

sidente do D.C.C. e na pre

sença dos proponentes ou

seus representantes legais.
8 - Abertos OS envelo

pes, cada um dos lnteres- ,

sados tem o direito de

_ apõr a sua rubrica nas ro

lhas de propostas dos óe
mais concorrentes.

9 - As propostas (mo

dêlo 001, à venda na Im

prensa Oficiai do Estado),
deverão obede�er às con

dições estabelecidas neste

Edital, nas instruções cons

tantes do verso das mes

mas, bem como às exigên
cias do Decreto n. SF-

25-08-61/382, de 1961, e

demais dlsPooições Esta
duais e Federais' sobre
Concorrências.
III :- JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente, se

rá dedarado vencedor o

proponente que oferecer;
al Menor preco conside
rando-se descontos, bo'
cações, impos�tos, despesas,
e outras vantagens;
h) melhores condições de

entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
- Em Igualdade de con

diÇÕes, será dada preferên
cia a firma estabelecida
no Estado.

3 - Em caso de absoluta
igualdade de propostas, se
rá sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência po
derá ser anulada uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas Leis
e a comissão Importe
em pr_ejuiso aos concorren_

tes, ao Estado ou à mora

lidade da Concorrencla.
5 - A Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de
anular a Concorrencla ca
so as propostas apresenta
das r.ão correspondam aos

interesses do Estado.

'Florianópolis, em 25 de ja
neiro de 1962.

Hermes.Justino Patrianova
Presidente

O Departamento Cen-

tret de Compras (D.C.C.),
de conformldaa, com o

art. 11. item III, do Regu

lamento aprovado pelo De.,

ereto SF-25-08-61/382, tal'

na publico que fará reali

ZA.r, no dia cinco (5) de

marco de 1!lG2. na sua sê

de, h. praea Laura Muller,
n. z. rfon(3410), CONCOR
RP.:NCTA POBL1CA, nas

condições sef.l:u1q,t'<!s.
I _ OBJETO DA CON

CORRE.:NCIA
AQUISIÇAO

i - OBJETO DA CONCORR(NCiA
(AQUiSiÇÃO)

1. AUTOMóVEL de côr preto, tipo limousine, fecha
do, capacidade paro 5 (cinco) passageiros, motor de"
no mínimo, 90 HP., cofcccdo na parte dianteira, por
ta-moias espaçoso, no parte. traseira, com estofa
mento de couro. Unidade Um -Qualidade 1.

" - ESTiPULAÇOES
Os interessados. deverão apresentar os docu

mentos mencionados Q segui r;
1 - Proposta, seladas ambas os vias com

Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual e mais o Taxo de Educa
ção e Soude de Cr$ 10,00 por folha, em envelope
fechado e lacrado, contendo:

d) designação do nome e endereço do firma
proponente;

b) especificação, a mais detalhado passivei, in
clusive marcando material que se propõem fornecer;

c) preço unitário e global, com a explicação de
que estão ou não incluidas os despesas de impostos,
taxas, fretes, carretos, seguros, etc.:

d) condtções e prazo de entrego do material, no

����:���,d��s;���i��I�J;�r�A;r:��di:aa�á:��
xome de recebimento;

e) declaração de conhecimento e submissõo às
normas deste Edital e da legislação. referente o Con
corrênctcs.

1 _ Papel apa-garntnha
do. de prtmetra qualidade,
branco. de 16 quilos, em

fõ!has tamanho 66x96. trnt;

dade-fõlha, quantidade -

300.000.
2 - Papel apergamlnha

do, de primeira qualidade,
hrflnco. «l' 20 ouuos. em

tôuies tamanho 66x96. Uni
dade _ rõlha, quantida
de - 50.000.

3 - Papel apergaminha
do, de primeira qualidade.
branco, de 24 quilos, em

fólhA. s tamanho 66x96,
unidade _ rônia, quantida
de - 300.000.
4 - Papel apereamtnha

do. de primeira qualidade,
branco, de 30

.

qunos.
.

em

fõlhas tamanho 66x96, uní.,
dade - lõlha, quantidade
- 50.000.

5 - Papel apergaminha
do, de primeira qualidade,
b-anco. de 35 quilos, em rõ
lhas tamanho 66x96, uni
dade' _ fôlha, quantidarte
- 25.000.

6 - Papel apergaminha-

la _

Medicamento -L Bspécle -_ Unidade Quantidac\e
2) captverot - Fortlf. - vidro - 1.000

4) Renascln - Fortif. - vidro � 500

61 Pílulas Vitalizantes - vidro - 500

8) Elixir de Noguetra _ vidro _ 500

10) Comprimidos de Sulfatiazol - comprimidos� 5.000

12) Despaclllna 400.000 Uno ampola - 1.000

14) Ozenll Vitam. adulto - ampola - 1.000

16) Pulmofilim - Injeções - ampola - 1.000

18) normc Hopátten � Injeções ampola - 200

20) Butalgln Sódico Comp. vidro - 200

22) Melagrião _ xarope - vidro - 1.000
24) Mercurlo-cromo-tint. 2<l - litro - 10

26) Alcool - 42 graus - litro - 50

28) Gaze - '5 mts x 45 cms - rolo - 50

30) An'i tetânicas - injeções - ampola - 50

32) Sterogll - Oral - ampola - 50

Qs preços dos medlcamentos acima rtcarão registra
dos para faturamento mensal de cem mil e cinquenta
mil cruzeIros, dentro das quantidades acima estipula
das, a contar de janeiro de 1962.

II - ESTll-'ULAÇõES
Os interessados deverão apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1 - Proposta, seladas ambas as vias com Cr$ 22,00

de sêlo Estadual e mais a Taxa de Educação e Saúde de
Cr$ 10,00, por folha, em' envelope fechado e lacrad'o, con-
tendo:

. .

a) Designação do nome e endereço 'da firma propo
nente;

bJ espeCificação a mais detalhada possível, Inclusive
marca, do ma�erlal Que se propõem fornecer;

c) preço unitário e global. com a explicação de que
estão ou niio Inclui das as de�pesas de impõstos, taxas,
fretes, carretos. seguros. etc.;

dI condições e prazo de. entrega do material, no lo
ca! lndicac\o: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CAÇA
E PESCA, alto do Mercado Público Municipal, onde sera
procedido o exame de receblmentc.?; J'

el declaração de conheclmenoo e submissão às nor
mas dêste Edital e da Legislação refereI]te a Concorrên-

NOTA: Serõo recusados os materiais com di
mensões e outros corccterlsttcos aquém das especi
ficações, a que ocasionará exigência de substituição
retirado urgente, chamamento do segundo colocado,
exigência do diferenço de preço pelo faltoso, caução
fUhJra, suspensão da registro de fornecedor, etc.

2 - No parte externo do envelope contenedor
do proposto deverõo constar Os seguintes dizeres'
CONCORRtNCiA PÚBLICA N° 23-01-07, (o
quisicõo de I (um automovel, paro o Secretária Sem
Pasto)

3 Em envelope separada, contendo DS dizeres
do inciso anterior, além do têrmo DOCUMENTOS,
�m caracteres bem destacados, encerror-se-ão os

documentos cOf!1probatórios de identidade e idonei
dade:

o) Certidão de Registro na Junto Comercial ou

Diário Oficial, que tenho publicado o documento de
constituição;

b) átestado de jdoneidade, passado por Banco
ou duas firmas de comprovado idoneidade comercial;

c) provo de quitação com os Fozendas..fstodu-
01, Federal e Municipal;

d) procuraçõo, se fôr o coso, passada o pessoo
representante do proponente à abertura dos propos
tos.

4) Os document.os acima (ou parte dêles) pode
r50 ser substituidos Pelo ·RegisHo do firmo no .Depor;
tnl""'ento Central de Compras do Estado de Santa
Catarina.

S) As propostos poderão ser apresentados em

duas vi.os, com o rubrico dos proponentes em tôdos
os pÓÇlinos, selados no formo do ítem 1, dêste Titulo.

6) Os envelopes, contendo propostos ou dncu
mentos, deverõo ser entregues no Deoartamnto Cen
traI de Comf')ros, à Praça Lauro Müller, na 2, nes\o
Capital, até às 14horos da dia vinte seis(26) de feve
reiro de 1.962, mediante recibo, em que Se men'cio
nmá doto .. hora do recebimnto, assinado por funcio
nário do D.C.C.

7) As propostds serão abertos, às quinze.(lS)
horas,.do mesmo dia vinte seis (26). Dor funcionários
designados pelo Presidente do D.C.C. e no presença
dos proponentes ou seus representantes regais.

.

8) Abertos os envelopes, cada um dos interes
sados tem o direito de apôr a sua rubrico nos fôlhos
de propostos dos demais concorrentes.

9) As propostos (modê1o 001, à vendo no Im�

prenso Oficial do Estado), deverão obedecer às con

dições estabelecidos neste EditCl[. bem como às exi

Çlê"cios do Decreto na SF -25�08�61/382, de
1961, e demais disposições Estaduais 'e Federois o

respeito.

menta comum. inclusive
ferramentas e pneus so

bressalente (estepe).
Unld.: Um - Quant.: 1

!I_ - FSlI'lPULAçõER •

Os Interessados deverão

apresentar os documentos
tr.<>ncionado.q a seguir:

1 _ Proposta, selada am

bas as vias com Cr$ 12,00
de Sêlo Estadual e Imais a

Taxa de Educação e Saude
.... -ot1,*,OO JII» iô!.ha, em

envelope fechado e lacra-

do, contendo:
.

a) deSignação do nome

e endereço d.ll firma propo
nente:
b) especifIcação, a mais

detalhada possível, Inclu
sive marca do material que
se propõe fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de
que estão ou üii.u mcluldas
as despesas de Impostos, ta
xas, fretes, carretos, segu
ros, etc.;
d) condições de prazo de

entrega do material, no lo
cai Indicado - DEPARTA
MENTO DE SAUDE PúBLI
CA, à rUa Felioe Schmidt.
esquina com a rua Duarte
Schuttel, nesta Capital, on

de será procedido o eXRn)p
de recebimento;
e) declaração de conhe

clmentu e submissão às nor
mas dêste Edital e da Le
gislação referente a Con-
corrências.

,

NuTA: Serão recusados
os materiais com dlmensõf'_,>
e outras caracteristicas a

�

quem das espeCificações, o

que ocasionará exigência
de substituição, retirada
urgente, chamamento do

segunda colocado, exigência
da diferença de preço pelo
faltoso, caução futura, sus

pensão do registro de for
necedores, etc.

2 - Na parte externa cio

envelope contenedor da pro
posta deverão constar os

seg\li�tes dizeres: CONCOR
RtNCIA PÚBLICA NU 05-
01-02, (aquil"lção de 1 ca

mioneta, para o Departa
mento de Saúde Pública' .

3 - Em envelope sepllra
do, contendo os dizeres do
Inciso anterior. além do
termo DOCUMENTOS. em
caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen
tidade e idoneidade;
a) Certidão de Registro

na Junta Comercial ou Dia
rio OficiaI que tenha publi
cada o documento de cons

tituição:
bl atestado de idoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comp"ovada
1doneldade comericlal:
c) prova de fluitrl(;ão com

a$' Fazendas tistaduais. Fe

qeral c Municipal;
d) procuração, se !ôr o

do, de primeira qualidade,
branco, de 60 quilos, em

fõlhas tamanho 66x96, uni_
dade - tõlha, quantidade
- 25.000.

cias.

NOTA: Serão recusados os materiais com dimensões
e outlas cal'Ucteristicas aquem das especiIicações, que
orasionarâ exl;;ência de substituição. retirada urgente.
chamamento do segundo coloc!'l.dO, exigência da diferên
ça Q_e prêço pelo faltoso, cauçáo futura, suspensão do re

gistro de fornecedor, etc.
2 - Na parte externa do envelope contenedor da

proposta deverão constar .os seguintes dizeres': CONCOR
RtNCIA l:'úBLICA N" 17-01-06, (aquisição de medica
menLos para o Departamento Estadual de Caça e Pes-
ca.

'

3 - Em envebpe separado, contendo Os dizeres do
inciso anterior, alCm do termo DOCUMENTOS, em camc
teres bem destacados, encerrar-se-ão Os documentos
comprobatórios de identidade e idoneidade:

a) certidão de Registro na Junta Comercial ou Diá
rio Oficial que ter;ha publicado o documento de consti
tuição;

bl atestado de idoneidade, passado por Banco ou
duas !lrmas de comprovadfl. idoneidade comercial;

cl provo. de qul�ação com as Fazendas Estadual, FIt
deral e Municipal;
dI procuração, se rôr o caso, passada a pessoa repre

sentante do proponente à abertura das propostas.

ser :U�t��I:�scl�:I:n�:g�sCti;:ad�o�ir:;t:od�:�a:!;!�
to Central de Complas do Estado -de Santa Catarina,

5 - As propostas deverão ser apresentadas em duas
vias, com a rubl'lca dos proponentes em tõdas as paginas,
seladas n<l forma do item 1. dêste Título.

6 - Os envelopes, contendo propostas ou documen
tos, deverão ser entrcgues no Departamento Central de
Compras, à Praça Louro Muller, nO 2 (fone 3410), até às
14 horas do dia 21 de fevereiro de 1962, mediante recibo,
em que se mencionara data e hora do recebimento assi-
nado por funcionál'io do D. C.' C..

'

7 - As propostas serão abertas, às quinze horas, do
mesmo dia vinte tlm (211', por funcionários designados
pelo Presidente do D. C. C. e na presença dos proponen
tes ou seus representantes legais.

8 - AbertOf:; os envelopes. cada um dos interessados
tem o direito de apor a sua' rubrica nas folhas de propos
tas dos demais concorrentes. .

9 :- As propost.as (modêlo 001, à venda na Imprensa.
Ofirlal do Estado), deverào obedecer às condições estabe
lecldas neste Edital. nas instruções constantes do verso
da! mesmas, bem como âs exigências do Decreto nO SF-
25-08-61/3f12, de 1!161, e dcmais dispOSições Estaduais e
Federais sôbl'e Con,oncndas.

III _ JULGAMENTO
t _ Pela Comissão Julgadora, posteriormente, será

declarado vencedor o proponente que oferecer:
aI M.enor preço, considerando_se descçntos, bonifi

cações, impõstos, despesas e outras vantagens;
b) melhore.s condições dEP-entrega:
cl llH'lhol'CS {'('l1dicl',('� (I" jlaganwnlo
:,)) - Em i;;IlHJt1ac1c de condições será dada Pl'efel'en

ci,( a p:-nw (o!t:�ubelecido. no Est:J.do.

iii - JULGAMENTO
1 � Pela Comissão Julgadora, posteriormente,

seró declarado vencedor o proponente qUe oferecer'
o) menor pt'eço, conSiderando-se descontos, bo

ntficoções, impostos, despesas e outras vantagens;
b) melhores condicões de entrega;

.

c) melhores conpições de pagamento.
� 2 � Em igualdade de condições, será dada

preferência a firmo estabelecida no Estado.
3) Erro caso de absol�ta igualdade de proposto,

será sorteado o veh.cedor.
4) A Concorrência poderá ser ianulada, uma vez

que tenha sido preterido formalidade expre'ssemente
exigida pelos réferidos leis e o omissão importe em

prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou à moralida
de da Concorrência.

5) À Comissão julgadora reserva-se o direito de
anular o con-corrência, coso as propostos apresenta
das nõo correspondam aos interesse!:. do Estodo.

• Desenhos
• Painéis

Hermes Justtno Pot,janova
Presidente .

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

VENDE-SE
CHÁCARA - CASA GRANDE

3 - Em enveiope separado
Inciso anterlPl', alem do têr
mo� DOCUMENTOS, em ca_
racteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen
tos comprobntórios oe iden
tidadC c idoneidade.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS. ONDAS CURTAS
- ELETROCOAGULAÇAO
Consultório - Vidor

Meireles, 24 _ das 4 às

COr'l de 2.143 m2
00 iodo do Pelódo Presidencial da AgrC'.,ômica.

Própria para residência de grande famflia
Reporf'içõo Público Ol' Cesa- de Saude

- Reconto tronqv;f') -

huf'Jr no !IA MOúiLAR"

6 hOl'as.

i'ERfEiçÃií;RArll>ÊlResidência - Edificio a) certidão de K"e-gistro
.'·loriunúllOlis _:,>0 a:'flltlr na Junl,n COlll�rcial uu
- ,,'ou�: 27-47.

.. ;'-1 Diá"io Ofl�al que tenha
• '1' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3 � Em envelope sepa

rado, contendç Os dizeres

do inciso anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

tos comprobatôrios de

identidade e idoneidade:

a) certidão de Registro

"'{.,

I � OBJETO DA

CONCORRÊNCIA

1 � AMBULANCIA com

capacidade para 2 a 4 doen

tes ou feridos, tend.o 2 ma-

cas, lado a lado, 1. cadeira-'

maca, 1 cad.eirtl. estofada

amovivel, 1 banco bascu
lante, armarias e gavetas,
boa Iluminação, ventilaçao,
revestimento higênico nas

paredes internas, linóleo

no soalho, janelas de vi

dros foscos e outrõs inova-

ções uteis ao serviço, mo

tor com potencia de 30 ou

mais HP, com 3 volocida

des, ou mais, à frente, con_

sumo reduzido de gazolina,
equipada com ferramentas

e pneu sobressalente( es

têpe), para carga de 800

Kg., OU mais Unidade:

Quantidade: L

2 � CAMIONETA tipo

"perua", com capacid'lde
para 8 ou mais passageiros
e carga de 800 Kg., com 3

velocidades, ou mais, a

frente, motor com potência
de 30 .ou mais HP, consu

mo reduzido de gasolina,
equipada com ferramentas

e pneu sobressalente (es

tépe).
Unidade: Um - Quanti

daM.1.

II � ESTIPULAÇÕES

tirada urgente, chama
mento do segundo coloca
do, exigência da diferença
de preço pelo faltoso, �au-

cas aquém das eepecíüca- SF-25-08-61/382, de 1961,
ções, o que ocasionará exí- e demais disposições Esta

gência de sucsnturçêo. re- duais e Federais sôbre COn

corrênclas.

ção . futura, suspensão do

referido de fornecedor, etc.
2 - Na parte do envelo

pe contenedor da proposta
deverão constar os seguhl
tes dizeres: CONCO!'::-tÊN

ClA PUBLICA N. 05.01.05.
(aquisição de 1 ambulãncla
e 1 camioneta, para a Se
cretaria da Segurança PU
blica.

3 _ .E..'n envelope sepa-

rado, contendo os dizere�

do Início anterior, além

do termo DOCUMENTOS,
em caracteres bem desta

cados, encerrar-se-ão .os

documentos comprobató
rios de Identidade e ido-

neidade:
a) certldiid de. ru!g'lstro

na Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha

publicado o documento de

constituição;
b) atestado de idoMI

dade, passadO por Banco

ou duas firmas de co:n

provada idbneidade co

mercial;
c) prova de quitaçã.o com

as Fazendas Estadual, Fe

Geral e Municipal;
d) procuração, ;se fõr o

caso, passada a pessoa re

presentante. do proponen
te' à abertura das propos-

III - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul-

gadora, posteriormente, se

rá declarado vencedor o

proponente que oferecer:
a) Menor preço, conside

rando-se de'scontos, boni

ficações, impostos, despe
sas e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;
c) melhores .condiçóp.s de

pagamento.
2 - Em igualdade de

condições, será dada pre-
feência a firma estabele
cida no Estado.

3 - Em caso de absoluta
Igualdade de prop.pstas,
será sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência po

dará ser anulada,' uma
ye:z ���.arW
rida f.ormalidade eXpress8.
mente exlgidá pelas referi
das Leis e a omissão IIh-
porte em prejuízo aos con

coi'rentes, ao Estado ou à
moraldade da Concorrêncla
5 - A Comissão Julga

dora reserva�e .o direito
-de anular a Concorrência,
caso as propostas apresen
t'adas não correspondam
aos interesses do Esta
do.

Florianópolis, 5 de ja·
neiro de 1962.

lIermes Justino Patrianova

ta: _ Os documentos aci- PR_E_8_ID_E_N_T_E__

Dr: AyrloD Ramalho
CL1NICA DE CRIANÇAS

ma (ou parte dêles) p.ode
rãO" ser substltuidos pelo
Registro da firma no De

partam�nto Central de

Compras do Estado de
Santa Catarina.

opôr a sua rubrica nas fo
lhas de propostas dos oe-

mais concorrentes.
9 � As pr.opostas (mo

dêlo 001. a venda na im

prensa Oficial do Estado),
deverão obedecer às condl-

ções estabelecidas neste
Edital,. nas, instruções cons

t..<ll1tes do verso das 11I<!:;

mas, bem como ai) f'xi

r:rnd:1.� no nrrrf'tn 11.

Consultas: Pela manhã

no Hospital de Caridade.
A tarde, no eonsultór.l....

das 15,30 bs. às 17,30 Ls.

Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 _ 1° andar -

telefone 2786.
Residência: Rua Padre

O.UlNTA- PAGINA

Departamento Centra �e cGm�ras -flital �e concorrência
rú�lica n' 04-01-03 ;:�,:�'::,�:�����':;:�; :��i:'mfr::':':;:,:"i::

nt�gnêtica de reverseo e manho pequeno, para tac

O Departamento Central aparêlh., de anestesia �aso relê de tempo, chave aer- tentes, uma Válvula de

de Compras (D.C.CJ, de sa. Unido Um Quant. 1.
tida. com dispositivo para. BATTENBORG, um Ml

conformidade com o art, 4 - VA'LVULA DE RAT-
segurança. do operador. crocósplo binocular, uma

11, item lU, do regulamen- TENBORG, 1(álvula de a-
válvula. de descarga de Incubadora para recém-c/

to aprovado pela �c!'('to nestesia com dois cilindros .

el n serdes uma Máquip.a d<

n. S.F.-25-08-61/382, de parafusados na mesma ce- !:�:, ev:�:�t�a�:r�vdirigir l:Var ro'upa, tipo ho'stlpa-
1961, torna públiCO que se, com duas aberturas em

o cêstc na posição certa lar, um Secador para rou

fará realizar, no -dia 28 cada cilindro, que liguem trinco cromado ha tampa. pa, e uma Ambulância
(vinte e oito) de reverei- 0$ tubos, um ao paciente e do cesto, puchador na para a Maternidade "Car

ro de 1962, na séde deste outro ao absorvedor, tendo tampa. do tambor, 1 110- mela Sutra".
Departamento, à Praça. na base, de um lado, o de- tor elétrico com proteção, 3) Em envelOPe separa
Laura MUller, n. 2, (fone senha qUe indica a salda caretas em V, Instalação do, contendo os dizeres de

3410), Concorrência PúbJl- para absorvedor e, no ou- elétrica com tubulação de inciso anterior, além go
ca, nas condrcões- segum- tro, para o paciente, val-

aço na máquína, termô- têrmo DOCUMENTOS, em

teso vutas inspiratórias e expí-. metro de distância, medi- caracteres bem destacados
ratones colocadas por bal- dor para nível do óleo na ancerrar-se-ão os documen
xo das tampas de vidro

caixa de redutor, fundo de tos comprobatórios de íder

::�r��i��Z:�d!OI:� res�� antlfetrugem, esmalte stn- tidade e idoneidade:

bocal sob a válvulà de íns- �;iC;e ea:l:::;��v��J:i:;' n: -;�:::ld�:e�c�:lgiS�:
����:�ã�, s�: Vá!:��:m�� U Quant. 1. Diário Oficial ou Certldãe

dade sem salda ligando-a 8- SECADOR DE ROU- :�m:���sv�ent�Or!��UI:�
ao absorvedor. Unido UPA, rotativo, capacidade
Quant. 1. para 20 kga., ou mais, mo

tor com 1 HP., 220 vóltlôs
x 50/60 ciclos, erírasrco,
comprimento 1,00 m x

1,20 x 1,70 aproximada
mente, cêsto de têla gal
vanizada com 0,93 m de

diãmetro x 0,85 de profun
didade, aquecímento elé

trico com chave de partiria
e chave para resa.stênr.la

com dispositivo para ron

tróle de temperatura, tl'r
mõmetro, exaustor, saída

de ar, lâmpada piloto,
correias em V, porta de

vidro, 1 caixa. em resistên

cia elétrica, 1 motar elé

trico, Instalação elêtrio!a,
carIl tubo flexivel na má

quina, medidor para nivel

de óleo na caixa de reLlu

ção, fundo de antHerru

gem esmalte slntéti('.o,
Unido U Quant. 1.

I - OBJETO DA

CONCORRtNClA

(AqUiSição)

1 - APARELHO DE A
NESTESIA GASOSA, equi
pado com fluxómetros se-

parados para oxigênio,
clcloropopano e prctóxído
de azoto, respectivamente,
adaptável ao 'sistema "cir
cular" e "val-e-vem" com

o mesmo absorvedoJ:"'e va

ponaador de éter, podendo
o sistema "circular" ser

cbnvertnío para o de "vai

e-vem", mediante simples
manipulação, c.om va"'í.vu
las alternadora para re-

���:�od:o r:��:�la�:o g:;l�s� 6 _ INCUBADORA PA-

cada à frente do aparelho.

.

RA REC.I!:'M - NASOIDUS,

com ajuste de altura no '::::o:!��:o d:m220co:��t�:
�:�:ç.o:: :�tioarê����a:�� x "\l/tiU ciclos, isolamento

em pressão reduzida do ��m:lli:�:ti1���::ao :aal";al�
��:�dr�e ��re��i:êi�o;ir:��� ou para o 'ar do exterIor,

ria montadas no caoeçote
Sl:;-c.ema ae cU'culaçao de

do aparelho, para uso no
ac que permita regUlagem

���:d;a:ae ;; c�I:O�,ap;;�;� ���::e�a d�m:!����:, ::=
oxigênio e protoxid,o de

lativa .ttê 100% esrna-

9.Zfto, com absorvedor ta-
menta adequado facilida

manha standard, para a-
de de limpeza, disposit.vo

dults, com reguladores de
hmitador ae oxigêruo, ter

válvulas de oxigêniO, cto
mostato automatlco de

oxigênio, do aspiratlDr e do see�u.,;:pn.'daa 'dom, a'laa:"mP,al�onm'
absorvedor, com proteçao

� ...

de vidro para os fluxõme. dlspositiv.o .Becker SR e

tr.os e recepientes para
Vapojete, e outras carac-

eter unidade um quantl-
teristicas a expec1flcar.

dade 1.
• Unid. U Quant. 1.

7 - MAQUINA DE LA-

2 _ ABSOR�D�� VAR ROUPA, tipo hospi
MANHO ME'DIO, para

talar, reversão eletro auto

crianças, adaptável ao a- mâtica, capacidade para

parêlho de anestesia ga-
100 kgs., de roup-S sêca, :>

sasa. Unld. Um Quant. 1.
ou mais HP., 220 VÔltlO:; x

50/60 ciclos, trifásico, lar-
3 - ABSORVEDOR, TA- gura I,OOmx2,50mxl,20, a

MANHO PEQUENO, para pr.oximadamente, cêsto de
lactentes, adaptável ao aço inoxidâvel �om 0,85 m

5 - MICROCO'SPIO BI

NOCULAR, inclinado, in

tercambiável, .regulagem
bilateral, rocausacêc blla

teral e coaxil macro-mt

crométrica, aumento até

2.500 vezes. fabricado com

material comprovadam
te bom e abundante ní

quelação. Unido U Quant.
1. •

MINERAÇÃO
-

SÜLBRÃsiLEIRA S, A
AVI'SO

Convidamos os senhores acionistas da firma Madei
reira Brasllpinho S. A. para se reunirem "em Assembléia
Geral Extraordinária que-terá lugar no dia l° de Março
de 1962, as nove horas em sua séde social sita na reta
das Campinas, para deliberarem sõbre o seguinte:

1 - Aum'ento de Capital, com o aproveitamento dos
lucro� em suspenso o� outra modalidade.

2 - Alteraçáo no quadro de diretoria.
3 - Reforma dos estatutos sociais da sociedade.
4 - Assuntos de interesse geral para a sociedade.
São Jos� 31 de Janeiro de 1962

- ANTONIO SCHERER - Diretor Presitiente
AMILCAR SCHERER - Diretor Gerente

4-2
--- -- -----------

Você Terá mais (anDança no tuturo
Possuindo um Lote no "Jardim

Allântic.on
Distante pouquíSSimos minutos do Centro:

Praia ótima. ViSta maravilosa _ Zona sadia
Ruas largas em Intercomunicação! Locais re

s�rvados para lago e praças.
"JARDIM ATLANTICO": o bairro de maior fu
turo da Capital

DAUPHlNE 1960
Ve�do Estado de Novo, Zero Quilometras. A vista ou

a prazo, entrada Cr$ 260.000,00. Ver a Rua Trajano, 23.

4-2

Itajai, 31 de Janeiro de 1962

Pela diretoria:
IDRO ANTONIO PRADO, direlol"-técnir'O

,:....'

9 - AMBULANCIA, com

capacidade para 2 a 4

doentes ou feridos, tendo

2 macas lado a lado, 1 ca

I:eira-maca, 1 cadeira es

tofnda amovivel, 1 banc()

basculante, armários e Ita

vetas, bõa iluminação, v�n.

tilação, revestimento bigiê�
nico du· apr:edes interna:;,
l1nólio no soalho, janela
de vidro fosco, e outras

inovações úteis ao serviço,
motor com potencia de 30
ou tij,aiS HP., e equipada
com ferramentas e pneu
sobressalente (estepe), ('ar

ga de 800 kgs oú mais.
Unido U Quant. 1.

II -'- ESTIFutAÇOES
Os mteressados deverão

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1) Proposta, seladas' am

bas as vias com cr$ 12.00
de sêlo Estadual e mais a

Taxa de Educação e Sau
de de cr$ 10,00 por folha,
em enVelope fechado'ê- la

cra.do, contendo:
a � deSignação do nome

e endereço da firma oro

ponente;
b - especificação, a

mais detalhada posslvel,
inclusive marca, do mate
rial que se propõem forne-

cer;
c - prêço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluidas
as despesas de impostos,
taxas, fretes, carretos, se·

guros, etc;
d - condições e prazo de

entrega, do ma�erial no

local indicado Mallernida
de "Carmela Dutra", Rua:
Irmã Benvarda, s/n, nes

ta Capital, onde seri pro
cP{!lfl" o exame de recebi-

mento: ......
e - declaração de co

nhecimento e submissão às
normas dêste Edital e da

Legislação referente 8· Con

corrências.
NOTA: - Serão recusa

dos 08 materiais com di
mensões e outras caracte�
rfstlcaa aquém das espeCI
ficações, o qUe ocasionará

eXigência de substituição,
retirada urgente, chama
mento do segunda coloca
do, exigência da diferença
de prêço pelo faltoso, cau
ção futura, suspeDS�o de
registro de fornecedor, etc.
2) Na parte externa do

envelope contendor da
propost\\ deverão ooO!:tar
os seguintes dizeres: CON
GORR1!:NCIA PUBLICA N."
04-01-03. (aquiSição de um·

N�'ln;lh(1 fi.> nnl:!'w>;ifl !:._-

da sociedade;

b � Atestado de idonei·

dade, passada por nancc

OU duas- firmas de C?m·

provada idoneidade co-

m�rc�l; Prová de quttecêc
{om as Faezndas Estadual,

Federal e Municipal;
d _ Procuração se fõr (

caso, passada à pessõa re'

presen�ante do prllPonen-

te à abertura das propos·

tas.

4) Os documentos acima

(ou parte dêles) poderp _"j
ser substituldos pelo reJls
tro da firma no Departa
mento Central de COmpras

do Estado de Santa Cata�

nna.

:i) As propostas devêrão
ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos

proponentes em tõdas as

páginas, s�;ladas na forma

do item I, -dêste Titulo.

6) Os envelopes, con

tendo propostas ou docu

mentos, deverão ser entre�

gues no Departamento
Central de Compras, à.

Praça Laur.o Muller, O. 2,
nesta Capital ,até às 14

(quatorze) horas tlD dia 28

(vInte e oito)
.

de tev'lrei
ro de 1962, mediante reci

bo, em que se mencionará

data e hora do recebimento

assinado por funcionário

do DCC.

7) .As propostas serão a

bertas às 15 horas (quln·
ze) do mesmo dia 28 (vin

te e oito), por funcionâriDs

designa�os pelo Pres4!ente
do DCO e ná I?resença dos

proponentes ou seus repre
sentantes legais.
8) Abertos os envelopes,

cada um cios interessados
tem o direito de apOr a

sua rubrica nas folhas ::las

pr.opostas dos demais con

correntes.
9) As prop.ostas deverão

obedecer as condições es

tabelecidas nêste Edital,
bem como às exigêl"\fias do

Decreto n. SF-2S..n8-61/

382, de 1961 e demais d.1s-,
posi,Ções estaduais e fede
rais a respeito.
m � JULGAMENTO

1) Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, serâ
declarado vencedor o pro·

ponente que oferecer:

a - menor prêço, consi·
derando-se -descontos, bo

nificações, impostos, despe
sas e outras vantagens;

b - melhore;; condições
de entrega;

.

c - melhores condições
4e pagamento;
2) Em igualdade de con

dições, será dada prete.
rência a firma estabelecl
'da no Estado.

31 Em caso de absoluta

igualdade de propost" se

rá ser anuaIada, uma vez

4) A conc.orrência pode
rá ser anualada, uma vez

QUe tenha sido preterida
formalidade express'"'ll1cr
te exigida pelas reridas
leis, e a omissão impnrt.e
em prejuízos aos concor.

rentes ao Estado ou à mo

ralidade da Concorrência.

5) 'A Comissão reser\"a

se o direito de anelar a

concorrência, c�o as pro·

postas apresentadas nao

correspondam ao Inter!!s ..

Se do Estado.

Florianópolis, 30 de la ..

neiro de 1982,
Hermes Justlno Pall"ianOVll )�

PJ·<:jl't':'�,�o � �
--i-_"l;'.:�

De�artamento central �e cnm�ras Uita" de Concorrencla
o Departamento Central

r �I' �2 01
c ndições se é- dad pre-

de Compras (D.C.C.l, de U Ica !I' 04 f�rênCla � fi�ma es�abele-
conformidade com o art. n. II cida no Estado.

�=:v��
do pe�egu��;�: (f�n� ':.4.10), até às 14 ho- deverão obedecer às condi- ig�awa�: dCeas;r:;a:�Ss�I��

S� 25_08_61/382, torna pú ��. ��2dia 2� de fever�iro ções estabelecidas neste rã sorteado o vencedor.

blico que fará realizar, no
em

- ,medlant:e Fec:bldo, Edital, nas instruções cons- 3 _ Em caso de absoluta

dia 26 de fevereiro de 1962, que se menctonarã da- tantes de verso das mea- igualdade de propostas, .

na sua sede, à Praça Lauro
ta e hora do recebímetno, mas, bem como às extgên- será sorteado o vencedor.

)'lueiler, nv 2, (fone 3410),
assíneco por runcíonãnc cías do Decreto rrc fiF'- 4 _ A ooncorrêncta-po

'CONCORRtCIA PúBLICA,
• do D C C 25-08/61/382, de 1961, e de- derá ser anulada, uma vez

nas condições seguintes. 7 - As propostas serão mais díspostcões Estaduais que tenha sido preterida
I - OBJE��N��ACONCOR- �e�:����u���:�Il�����:� ';ê!;i���aiS sõttre Concor-

������d;�:s e;:r:������e�:
;:r��r.s��� :�EN����= signados pele Presidente /��e��.Lgo��s����UI_ ;r:ju�:IS:�� ��:�:::ent:�
CIARIA DO ESTADO} do D.C.C. e na presença gadora, posLeriormente, se- ao Estado ou à. moral1dade
1 _ SORGO PARA VAS- dos proponentes ou seus ré declarado vencedor o da Concorréncia.

SOURA, de líL qualidade - representantes Iegais. proponente que oferecer: 5 _ A Comissão Juiga-
Unidade: Um - Quant: 8 - Abertos os envelopes, a) Menor preço, conslde- dora reserva-se o direito,
20.000 (vinte mil) (entre- cada um dos interessados rendo-se descontos, bonlfl- de anular a copco�rencla.
ga parceladu, dentro do tem o direito de a pôr a sua cações, impostos, despesas caso as propostas apresei

prazo);
rubrica nas folhas de pro- e outras vantagens; tadas não correspondam

2 ._ CABO PARA VAS- postas dos demais concor- b) melhores condições aos Interêsses do Estado.

SOURA, de 1íL qualidade - rentes. de entrega; Florianôpolis, em 22 de

Unidade: Um � Quant: "- 9 � As propostas (modê- c) melhores condições de janeiro de 1962.

20.000 (vinte mll) (entre- lo 001, à venda na rm- pagamento. Hermes Justino Patrianova

ga, segundo as necessída- prensa Oficial do Estado), 2 - Em igualdade de PRESIDENTE

::;;:::::��;��;::�:�"�� Oe�artaffiento Central �e Com�ras - [�itãl1e
'�l::�::;�;��,:�:u�:�d�' conc�rrêflcia rU�lica n' 05.01.05
���� :;n::l�eE��:�:�o : o Departamento Central

Saúde de Cr$ 10,00, por ��nfo�����:$ (��C)� !l�:
folha, em envelope f.echa-
do e lacrado, contendo: .1.1, ítem III, do Regula-

a) Designação do nome e 'mento aprovado pelo De-

enderêço da firma propo- �o:���, p:!��5-0:�:I�:r2à
ne:)te�specificação, a mais r.:alizar, no dia 28 de fe

detalhada posslvel, Inclusl- "rereiro de 1962, na sua

ve marca, do material que sêde, à l'raça Lauro Mul-

se propõem fornecer; ler, n. 2, (fone 3410), CON-

c) preço unitário e glo- C9RRENCIA PUBLICA,

bal, com a explicação de condições seguintes.

que estão ou não incluldas

as despesas de Impostos,
taxas, fretes, carretos, Se

guros etc.;
di condições·e prazo de

W1tn�ga do material no lo

cal indicado: PENITEN

CIARIA DO ESTADO à rl;l3.
Delminda Silveira s/ll -

Pedra Grande, nesta capi
tal, onde sera procedido o

exame de recebimento;
e) declaração de conhe,·

cimento e submissão às

normas dêste Edital e tlu.

-Legislação referente a Con

corrências.

NOTA: Serão recus�dos
os materiais com dimen

sões e outras caracteristl
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará exi

g,ência de su�stituição, re

tirada urgente, chamamen
to do segunda colocado,

exigência da diferença de

preço pelo faltoso ,caução
futura, suspensão do re

gistro de. fornecedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão constar

os seguintes' dizeres: CON

CORR1!:NCIA PúBLICA

NU 22-01-04, (aquiSição de

20.000 kilos de sõrgo para
vassoura e 20.000 cabos pa

ra vassoura, para a Peni

tenciária do Estdo).

5 - As propostas deve
rão ser apresentadas em

duas vias, com a rubrica

Os interessados deverao dOS proponentes em tôdas

apresentar os documentos as páginas, seladas na for

mencionados a seguir. ma do item I, dêste Titu-

1 _ propôsta, seladas lo.
--------

ambas as vias com cr$ 6 - Os envelopes, con- Dr. Hélio �eixolo
na Junta Comercial ou

12,00 de sêlo Estadual e tendo propostas ou do-

Diário Oficial que tenha mais a Taxa de Educaçao cumentos, deverão ser en- Advoyadt
e Sa.ude de cr$ 10,00, por tregues no Departamento ttea1,1ênc1a _ Alam'"

��:���::i�ã�; documento
de

folha, em envelope fecha- Central de tompras, à �d'3,ltl) Konder, 21 � CaJXa

b) atestado de Idoneida- do e lacrado, contendo: Praça Lauro Muller, n. 2 _Ia 4

de, passado ·por Banco ou
e ��d��:n��ãofir�a n;:� ���n�o34���, 2�téd!S f!:e�e�= ;:�;�ór��6 -=- tel:��D�:: '

duas firmas de comprova- ponente; ro de 1962, mediante reci- S<.......CI.:ldt,1\'1 _ 1.0.udar-
da idoneidade comercial; b) espeCificação, a maiS bo, em que se mencionará. -----_

c) prova de qUitação detalhada. possivel. inclu- data e hora do recebimpn- Dr. Walm.;r Zomer
·com as Fazendas Estadual, sive marca, do material to, assinado por funciona...:

Federjll e Municipal; que propõem fornecer; rio do.D.C.C. Garcia
d) procuração, se fôr o

c) preÇo unitário e plo- 7 - As propostas serão
caso, passada a pessoa re··

bal, com a explicação de abertas, às quinze horas,
presentante do proponente qUe estão ou não inclui- do mesmo clIa por funcio
à.

.

abertura das propostas. das as despesas de impos- nários designados pelo Pre-
4 - Os 'documentos aci-

tos, taxas, fretes, carretos, sidente do D.C.C. e na pre
ma (ou parte dêles) pode-

seguros, etc; sença dos proponentes ou

'",ã.O.,',:'o d'a������dO�o �� d) condições e prazo de seus representantes legais.
• entrega do material, no 8 - Abertos os envelo-

partamento Central de
local indicado: SECRETA- pes, cada um dos interes-

Compras do Estado de San-
RIA DA SEGURANÇA PU- sados tem o direito de

ta Ca.tarina.
BLICA _ P3.lácio das Se

se� ;�!!�:sstase�v�:: cretarias, .onde sera. proce

vias, com a rubrica dos dido.o exame cU:! re0ebi-

'd mento;

����:,n�:ad:�l �� �r;:, .

e) declaração �e _conh�-
do ítem 1, dêste Titulo. cimento e. subm:ssao as

6 _ Os envelopes, con- normas -deste Edital a ...IR.

tendo propostas ou docu- Legislação referente a Con

��;��:' 1��VC�:�)al"';:!;nC�11�� cO�'�;c1�s'serão recusados

Cen�ral de Compras. à os materiai:; .com dimen

t'mç:"'l Ll'Inrn Miiller, n° 2 sõc·� (' ontms c:1rn!'tf"'lstl-

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil
Ex-interno por concurso da ---------�-------

Ma'ornid"'-"',ola '8or MADEIREIRA BRASILPINHO S, A,
viço do Prof. octávio Ro-

d,10u", LimaI. Ex-in"mo EDITAL DE CONVOCAÇA-Odo Servlco de Cirurgia do

HosPital-l.A.P.E.T.C. do Rio A bl" 6e I Ex! d" 'ad, Jan,im. M'd"O do Ho,- ssem ela ra raor lDan
pita! de Caridade e da Ma- Pelo presente, cientificamos aos srs. acionistas que

ternidade Dr. Carlos Corrêa. s.!'! acham à suá disposição, no escritório desta Compa
PARTOS - OPERAÇõES nhla em 'Salseira, nesta cidade, os documentos a que

DOENÇAS DE SENHORAS se refere o arto 99 da autal lei das sóciedades por ações
- PARTOS SEM DOR pelo (decreto-lei nO 2.627, de 26.9.1940) e relativos ao exer

método psico-profilatico cício de 1.961.
Consultôrlo: Rua João Pin·

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. T'elefor,é
30J5 - Residência: Rua

Ornrm1 Biltf'ncnnrt. n :01.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.7 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO rROGRESSO DF

SANTA CATARINA

1.0 SETOR

ESPORTIVO

PElO ESPORTE DO REMO
Praticam- nte próximo ao nhcr Altamiro Cunha:

Campeon� I Brn�!lciro de
Remo vemos, diárlamt'nte.
m:)vimentan('lo_se pela cara
sul, as Vlp.rnicÕ(>s do Mar ..

tin('!)i. Aldo Lt.� e Rin('lluc_
lo, Entüu ilpCnvpjj['1 n 0-

portHl1iclnclt, pru-u ra�('I' um P _ A seu ver, COmo
pCqUL'IlO balp-pnpn t-om o remador, quais conjuntosSC('I'eLrlrl:1 da FAS,C., se- ccont. na 7.1' pág.)

p - Altamiro, qual a

cotação de Santa Catarina
nêste Brasileiro?
R - vtco-ccmpoã!

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

Torneio de Verão Revelará os .oue
formarã!l a Seleção dos .servidores

Públicos Para os Jogas de
Belo Horizonte

S{'f;, !(':di;:ado, hoje no que representará o nosso�ramnfl(J dfl Ipir:1nl.:il rutc- Estado nos Jogos de Belobo! UUhf', ! III xur-u dos Li- Horil,antc.
môcs, 'I T'Jl'n,'J(J Jnlno do
Granck 'I'eunt-iu- «o Servi
dor Puhlir'n, 1J<llrodnad., pc
lo Drp:trlan){'JI
e Divr I'�iit'� da As.�ociàÇão
cI�s S{'rVJc!(tI"(',: Públkos ele
SanU, Cal:u'ina, quI' servlriÍ
par;)

-_.,�---
Oois lo"os do
Padre lima,
Hoie e Amanh�
N:l ta cI ! oi(' (':-;tal'ão

. "rama

Ó, tenores,

Se' cI!'frú;1
do do Abl'
as cqui�)es cI) I "drc Roma
e G, J, Athencu. numn par
tida Sf'llsaf'iOl1:t! que deve-
1'.1 agr:l�bl' ,I torl'ida de :1m

1J:t�

A equipe do Pfidt'e Roma,
que há mui:o llllO atua em

g'ramado.e;, v,u'y,panos, volta
rá agora coni,rfi '( C'qulpe do
Athcneu Bem prep:ll'ada,
espera ,'olhe l'e.�lljtn.do fa
vorável ti,

N.a tarde de domingo os

rapazes da rU::l P::ldre Ro
ma voltarão _a jor.ar, desta
feita no bah'J'o de Trinda
de. contra o forte cõnjunto
do Taubill,;., IQcal.
A direI', ' t,h'nica, agora

sob o �om"nd'l dl' Callado,
espera c(\n1:.11' ('om todos os

seus atlttas

A Associa�ão já ellc,omen
dou os materiais e,'iportlvos
ncscessários para Os Jogos
de Belo Horizonte, bem co
mo já entrou em entendi
men(,os para n realização
de partidas com os núcleos

'rior do Est.f\

114f�"""'�",,,--perca
da reparLição participante
do Torneio, Ha.verá un'

go em CurlWba contra a A ...

sOi'iação dos Servidores PÚ
blicos daquele Estado, rp.

presentando essa Associa�
ção a Repartição Campeã
do Torneio, O Torneio pro
mete ser dos mais araentes,
pois não se ignora que en

tre os Servidores Publico ...

pxistem muitos dos melho
res jogadores da Capltal e
do Estado, tais como: Mos
s'imann, Fausto Nilton, Va
dinho Alair, Joãozinho, Va
do Carlos, Danda, Vilson,
Mirinho DUson e tanto ... au

tro ... que no momento não
nos ocorre o nome.

Está, portanto a 'classe de
servidor público catarinen_
se, de parabéns, por essa

iniciativa do Departamento
de Jogos e Diversões da As
...ociação de Classe tudo fa
zendo crel' qUe Santa Cata
rina terá em Belo Horizon_
te um ligar de destaque, e

que também a equipe cam

peã do Torneio saberá bem

representa-r nosso EstaJo
no jôgo de Curitiba,

I �l I 11 i I i �II'I' S,

ma, com plena franqueza,
Os s�nhore,� representantes

-_.--;""" ......_-_._----:: -'-'.o, _, .. _

.4S . INSQRIÇOES

Voltou a Decepcionar o Metropol
Caindo P�ra o Internacional 4xO
A équlue do Metropol, voltou a parblcluar do 'remeto

Sul Brasileiro, na noite de quinta-feira, dando combate
ao Internacional dos Eucaliptos lá mesmo no estádio em

Porto Alegre,
Apresentando um onze totalmente diverso do que a

quele quo at.I'aVC!!SOu o certame catartnense. o Metropol
se coneunnu em um advorsáno fácil para o onze "colo

rndo' que nssím conseguiu mais uma vitória, por 4 x O,
diante do clube cutarmenso que se apresentou bisonha
mente, deceoetonnnoc totalmente ao pÚblÍ('O gnucnn.

Na pl'lmf'lra rtnpa jil vencia o rntcrnaetcnnt por 3 x

0, com tentos de Alff'll ao," fl, Silpil'anga 1I0!' tu e 38 mtnu

tos, /
Na etapa ünnl o Internacional aumentou pnrn qua

tro n.trnvés de 'rcnente. ooncm. O,.. dois quadro!'; Inter

nnctonaí:
aeno: Claudio, At-I, soneto e mlscn rBnudch-a) :

Sergio L(lpe,� e Osvaldinho; Bodeuatnno. Sapiranga. AI

reu, Mi!t.on e Gilberto,

MctropOI: Durny tRubens): Hamilton, Arpino e Tc

nente; Sabiá e Antenal'; Hêllo, Waldir, Luiz Carlos, Pe

drnh0 e Irajá (Chagas).
ArbItragem de Olavio Bolonini.

A'tb'ilros Acharam Ridículáa Taxa
de Arbitragem' e ,Querem Mais

Os árbitros da F,C,F,.es
tiveram reunidos sob fi.

Prcstdôncta de Salvador
Lemos doe; Santos. Na oca

sião roi nprcsentadn aos

mesmos a contrn-pmpostn
elos ercbes r-cru rd�'r(:lk:a
à/l tax::lS d(' a�bii,r';lA:rns,
Segunde t-onseautmos a

nurar os árbitros 1)01' una
rumidnde resolverum nnc

acenar a proposta dos r-Iu
bC,II e, neste s�nlitlo. () Di
retor do eoctc. enviara
oficio no Prf'sldcntl' da

eFderaçào, 51. Osni eMllo
Os árbitros dr,�f'jalll uma

taxa fixa e mio taxa sôbre
percentagem de rendas,
pois 'Cm todo o F,�Lado, no,�

.campeonat.os !'('ldonah, ·lls
tnxa.� S:l.O .�llpf'rlf)l'r,� .�:l ti:).

, Capital, e, segundo alegam
os mesmos , a taxa de Cl'S
750.00. para um jôgu de
primeira, é ridícula e con

.tricue para a desvulcrtza
cão dr no!!s05 árblt roa. pois
r-m Ha.ial, Blunu-nnu, Jofn
vtuo. Tubarão, Ortctumn e
Joecabo as taxas são bem
superiores às do ecrterne
da ,ca]lital,
Também conseguimos a

purar que o Dirrjor do
Deptn. Técnico, nprescn
tar:} ao Pre<;idente da FCF,
os nomes oue compara0 o
quadro de árbitros:

'

pois,
se�undo Regulamento d�o
Certame, os ãrbitros serão ----

sot.l'l'ados Qu:1ndo nüo ('xis�

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

.

UI' () COlllum rti'nlo, '<AMPEeHAIO: O ODe fei Decidido na

Ultima Reunião do Conselho Arbitral
Volta a Se Movimentar a

federação Salonista

Na reunião, foi organi·
zada, por so�teio, a tabela

Como maior "ojetivu se- do tronelo Inicio que fiCou
rã focalizado o Calendário assim con... tituida:
da entidadf! para a tempo- Voltou a se reunir °

rada de 1962. Também a Conselho Arbitral da Fe-
confecção da tapeIa para deração Catarinen"'e de
o ca'mpeonato da cidade Futebol, sob a presidência
devera estar em 'pauta. do sr, Osni Mello, eontan
Nesta mesma oportunida <10 com a participaçâo dos

de. a F. C. F. S. enviará seguinte ... presidentes e re
dois representantes, devida presentantes dos clubes:

gerá OS destinos do CiUOB, mente credenciados, para o Dr. Heitor Ferrari do FI
no allo de 1962, norte e sul, com a finalida ,&,ueirense; �r. Jaime Dés-
A diretoria eleiLa ficou

de de contratarem jogos 1.° jõgo, Tamandaré x

atsim constltuida:
do selecionado me�ropolita Atlético

' será realizado em turno e

'Presidente _ Osmar An-
no, AssilJl é que pura o 2,0 jôgo; Figueirense x

returno, com'todos o... clu-

ton Schlindweln
Norte seguirá o sr, Carlos Avai bes, exeção feita ao Bo-

'Vice-pre ... idcnte _ Rena-
Fullg'arff que vi ... ital'á Bru... 3,0 jôgo: Guarany x

eaiuva ®e pediu Uice:lça
t P' que� Blumenau e Jaragua Paula. Ramos por um ano.
o 1.�resSecretário Ari

do Sul
4,0 jôgo: venc. do 1.0 x

ehmkul gOp��a e�n���t!�r�o;o:n�a:; ve5n�, .�o 2,° jõgo

A:t:niOS�C�'��:I'i;I)';;;; L.ui? Nilton Piazza, que perco r- vc�c"J�A�ROB�'.'TVR.i:A·I�G�EdNOS
3.'l x

Rt,'v,'dadOl' dOTesoureiro -:- Aliborio �:'�a�:o ci:a���...c��mLa�gUnn, ,J.I U Ul"l UAnilson Medeiros Ainda ne... tn mc...ma 0- ,sobre as �axas das arbi-
,.

2.° Tes.oureiro Ccsa)' de p0rl.unidadc se. rã!! tratados I ot���;n�, da" c.onselho vai COr!nt,�ns' �eMello OlrdoS:J de a",sunto ligados a for- .", :
.. p rtnmento de URedator ESPOrtivo. _ mação do elceionado local arbItras, Já que foi apre· ,

Carlos Luiz PaIm que excursionará, devendo sentada uma contra PI'O· r t IConselho Fiscal - LUiz o treinador Rozcndo Lima, posta para os apltadorcs, !ln !ln!l \
Cardoso Rocha, Anl.onio apresentar um plano de jo

em sistcma. progres.';ivn, U i.1I:U
Kowalski, Enio Ruti\;os� gO,e; devidamente elaborado :�l:��:,o o �ssunto se� te- A diretoria do .corintiansklSuPlentps Conselho J.'is- ��e ��::���dod: a:::;�:�� Os Ingresso!! foram esta- �� ::t���::lp:��a aU!!I:��=cal' - SergIo KOlValskl, Catarinense de Futebol de belecidos para o certame ração de seu nõvo e ... ládioWilson Lobo, -.ToM' Cal'lo,� Salão, dcverâ ser aprovado,l da ('Idade, fixandO-f>e em de futebol. construido nn-
Soares, A excursão do selecionado 50 cruzeiros úrucos com 30 quela localldadc,
Sendo o que Lemos I)al'a devel'l\ scr iniciada no pró� cruzeiros parll as meias Uma das atraçõcs sf'rá a

° momento .�ub,�t'revel11o- ximo dia lO, entradas, precos que vigo- coroação da Rainha do Clurarãó paro. o "Adolfo Kon- be�si'ta, Anita Fcrmino, que
dcr" c para o estádIo do venceu com 3.800 votos A
Figueirense,

.

A Nova Diretoria
do Padre Roma
Rccebrmns e agradcce-

Entusiasmo geral na dasse ,eJa r,ali zação do empolgante certame que ru niri 'Seis equipes: Imprensa Oficial, Tribunal de Justiça, Tesouro, DER.,
Educação e Cultura e DiletorJi de Ter ras - Estádio do Ipiranga, t local. (Escreve Maury Borges) -,

---,------

Após vúrtas l'eunió('s, dação dos Servidores PU- atarlna, foram debatidos dos clubes, usando da pa- Acertes as inscrições, taram e obtiveram tnscrt-realizadas na !!('d,' da AS�0· bllcos do Estado de asnta Importantes problemas re- lavra, expusa-am os seus seis clubes se lnscreveram cão:
rectcnacos com a nrganl- objetivos que foram, em para as disputas que teu- T,! íbunal deJ us tlca. Te-

--------.-�- ,,-.,,--,-_.
-.__ aacõo do TOfll('i de vemo. sua maioria, aceitos pela nlrá, exclusivamente, ele- sour-, do Es taco. De�arta

Sofrendo apartes dos di- Comissão orsenísadcra. so- mentes que sejam runcío- mento de Estradas de Ro-
versos repre:>entantes dos írel)do assim o regulamen- nárlus públlcos , EIs a re- ôaaem. Educação e Cultu-

clubes, chegou U comtssac to, 9s retoques que os cru- tacão dos clubes que soltei- tcont. na 7." pág,)
Organizadora a um resut- bes julguram necessários,
tado ravorúvet. Des,ta for-

4.i����;�u O Decano d;- �
Crônica EsportiJa,

com'p,lrtou, m: dia de ?ntem" entre oS seu ... fam�lia
rcs e flllllgoS. mais um amversál'lo, o nosso Diretor Es
portivo ,Jornfili.�La Pedro Paulo Machado, Falar d� PeM
dl'O Pauli, nesta coluna seria por demaiY
diminuto, <t {'.�lmço {IUe dl ...pomos, Em slntese, bast�
'aqui rrafinnnl' qur. o vetcrano jornalista é o Decano da
impJ'I·!1.�:l ('snit;t f'!!pnrtiva da capital, com uma fôlhr
de' illestim:iv!'js serviços prestados ao nosso esporte., Fo
fundador da Arr,;sc. enti9ade de cla ......e que congrega p

nata tios ('l'9J1l' �s' f'sportivos, do qual se de ... taca atual.
r. enle r<j)\lO s('\] Presidente, Dotado de uma serenidade f

loda prova .. ]'('vda atl'a.vrs de seus "scripts", os fatos co
'10 des rf':lhnf'ntr acontecem, sem qualquer isenção d�
m�a

,
E' 'i, {'wuL.ta nmiv;o que ampara e orienta aos mais

rÍ,)VOS, E 6 Dj,(,t0t· Esportivo desta fõlha que com seus
20 nno,� (If' lula. e cl('dkacão, leva atê você carriccimos dcs
porlisLa:' a" zloli('\a,� diárIa ... , deixando-o inteirado do
qUf' ;1('onl"{'�'11 di' mnls importante no dia anterior, Pc·
dl'() PJulo M'll'Iwdll. ,'o um lide r, acima de tudo.

Por eS�,l l'Uz:iu, "sanifieamo!!" outra matéria. para te

gistanll0,� t,w importante acontecimento, embora a con r-
t.m gõ�to do nnivl'l's:ll'iante, Osmat' .t, Schlimlwein

Vni (Influi {) nosso regIstro. embora com atraso, de- PRESIDENTE
sejando au v. �rano jornalista. o... Wlt.OS de felloldades, Arl Lehnlkuhl

mos:

"Florianópolis, 25 dI' ja�
neiro de 1962
Ilmo, Sr.

Diretol' do Departamrnto
Esportivo do

Jornal O ESTADO
NESTA

'prezado Senhor:
Levamos ao conhecimen

to de V,S, que, em data
de 22 do corrente, foi elei-
ta e empossada a nova

diretoria do PADRE ROMA
FUTEBOL CLUBE, que re-

olenc'io!!all1('11tl'

10 Secl'el:H'lo"

Está marcada

Ficou (',�tabfilccldo que
�eriiO rcalizados dois jog:os
por domingo, usando-se os

está.dio ... do FIgueirense e

o "Adolfo Konder".

O Con ...elho cstabeleceu
-O início do campeonato
para (I dia 15 de marco,

com a efetivação do tr5tdi

clonai torneio inicio, de
vendo a primeira rodada
...er efetvada dia 18,

tlêCiCI) c Nicolino Tancrc
do. pelo Avaí.

A presidência comunicou
o recebImento de um ofi·
cio do Postal Telegráfico,
no qual aquele clube a

mador solicita seu ingrr"'
So na divisão �special de

profissionni,�.

par! a

noite de hoje, na sede da

Federagão Catarinense de
Fuiebol, uma reunião da
Federação Catarinense de
Futebol de Salão,
Na oportunidade,' em A ...

sembléia Geral, em que deM
verão estar presenl.es os se

nhores repr'esentantes dA.s
Ligas filiadas e doi ... clubes,
serão debatidos lmportanM

dois jogos,

Decidiu o Conselho Ar·

bltral não atender 'o pedi
do do Postal Telegráfico,
em virtude da criação pa
ra o próximo ano da se

gunda divisão de profIssio_
naIs e mesmo porque o

�ostal não ...atisfaz no mo

mento a... exigência ... pre·
vi ... tas no regu�amento ge
ral da entidade·
O Conselho Arbitral a

provou o regulamento ostra

o certame da cidade dêste
ano, cujo regulamento foi
elaborado pelo Guarany,
sofrendo por parte dos pl"e
sentes diversas alterar,óe ... ,

No regulamento ficou
estabJõ!lecido que o certame

A TABELA

te... assuntos,

equipe adversária do Co-
trl, do Paula Ramos; Paus
to Corrêa, do Gual'ani; Dr,

1_..:.;.,.... ...,...·, ,José F..ontes. do·qoftmanda-
ré: ,rosé Amorim, pelo A� rio ,i:'! [m':llll iniciados,

l'intlans, deverá ser o Grê
mio Esport.ivo OuarUjá. Os
entendimentos ne,�tf' �e'nt.l ..

/'

R<EDATOR:

'EDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY 90RGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES:,OIVERS?S

Romuoldo Arppi Filho, a revelação paulista dd' e
pito. está cotadíssimo poro, novamentC!, ser a "eefe
rée" de mais um match Morcílio Dias "versus" Me

tropol, justamente o que decidirá o título supremo
do futebol barriga-verde de 61. Suas duas atuações
eM Itajaí e nesta Capital vieram patentear qUe opc·
SOl de sua .pouca idade, Romuoldo já é um portento
na arte de dirigir pelejas, podendo dentro em pouco
te..po rjwalizar com os melhores apitodotcs do país,
No ,clichê ·acima .0 ,simpático .árbitro, ,ladeado (lI
por Gilberto ("Falando de Cadeira") Nahos e Silvano
Alves Dias, instantes antes do início do motch reali-
%ado em Itajai C! que acusou um empate de três ten-

tos.

Duas Vitórias e Uma Dêrrota da
Seleção Catarinsnse

Nosso selecionado, que cão do Ceará por 100 x 49,
cumprira dois bons compro Esperamos contudo comple
misso ... vencendo Mato Gros ta reabilitaçãt'l dos Catari

ncnses no próximos compl'oso e R G, d Norte, foi du-
ramcnte goleado pela sele- misso,�

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

"Engatilhado" Com a Mira no :'Bi"
MAURY BORGES

A Copa do Mundo foi iniciada,
Doravante tudo significará objeto para comentârlos,

após o sorteio das chaves que abriU" as portas para a ca
minhada pelo título,

Prevalecendo ,a deliberação posterior, Uruguai. Chile,
Brasil e Argentina, serviram como cabeças de chave for
mando�se a seguir, por sórteio os grupos que ficaram as
sim organizado....

Grupo nO 1 - Uruguai, Colombio, Russla e lugosl'ávla
Grupo nO 2 - Chilé, Suissa, Alemanha e Itá}ia
Grupo nO 3 - Brasil, México, Espanha (' Tchecolovâ

quin ..

Grupo nO 4 - Argentina, Bulgut'ia, Hungria c Ingla
terra

Ai estão os 16 paise ... prontos para a grande "largado"
De cada grupo se classificarão dois. formando en

Lão a chave das oitavas de finais. Após, sobrarão quatro
concorrentes e post,eriormcnte dois para ent5.o dar-se a

finalisslma.

Tpndo-se paI' base o futebol ,1Úlal dc t'ada paíf! COIl

corrente aponLamos C01110 venC'cdOI'f's prl,t'Q n p'upo '1)°1
Uruguai c Rú!!sin., �

Chile e Itália deverão eonscguor :). :l!Il1f'jnda' cla!!!!ifi
cação no Grupo nO 2.

No grupo nO 3 destacamos Brasil fi TehecO!!IÓvúqula e
finalment.c n�rupo n04. damos pl'efcréneia pal'a. Argen
tina e Ingla.terra.

Nesta bu ...e teriamos as quartas df' finais, assIm for-
mada: •." ..... ,

Rus,<;la, Chile, Brasil e Argentina, com predominância
para o bloco sulamericano, podendo. inclusive acontecer
a flnalis ... lma entre Brasil e Rússia, isto levando-se em

conta que o ... russos tl'iunfassem sõbre o Chile enquanto
os brasileiro!! l1lfirCas.�em um plaf'ard favorÍlvel antI' os

argentinos, i5"�
Tcriamos então o maior clá,,,,�ico llHuldial df' sele

ções. na atualidade, com o... dois paí�es, rf'pl'e'scntrllldo
cada um doi continentes dl.�tint.os,

Vedamo então ...e o Brasil atravessarin., sem aciden-
tes, àquele autêntico "Sinal Vermelho" na ramlnhada,
final em busca do consagrador Bi.

Tudo estã sendo traçado para que pO.��:llllO,� 1'('11('
tir i'l PfO('Sa. do::! Italianos de 1934 �. HI3'�

, r. (i(' I{ma sCl'ie de dois al't.iCo,� I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,_�""�ya�!ii�\r,,:,'_�,� _Jç�õe�sdes bOfldosos cristãos deverão ler entregues na Catedral �etropolilana ou Desfi Redição.

Tbrneio' de Verão dos IIBamabés" ...

Saco dos Limões. Pcrtan

to, fi. população aos bairros

mencionados, poderão as

sisti'r hons J)nrjl(ln..� cl(' fu

tebol a part.ir do (lia :l do
revorcíro.
Convém ainda registrrar

Que tceos os jogos serão
Iniciados, tmnrotertvormcn
L(', ns 15,45 horns.

tcont. (lu {jn 1lrig.J
Imprensn ufldlll -tó

E."tado f' turotonn rll' 'T'N-
o Campeonato entre

runctonértcs públicos que
também encampo. o 'ror

neto Inil'io, Lerá 'n orgntu
eacâc da A.S.P.E.S:C. que
por seu turno designou
uma Comissão, a quem está
arétc 'os pormenores da
rcanaecão do "Torneio de
vorão'',: teueo fi rroutc o

ccnncciã., dcsnoruste An
tônio Dias, um dos baluar
tes do esporte amador em
Santa Catarina.

jí:ti11k1:i,. _.

-�
A TABF.LA no "TNTTTUM."

Conhecida a. lista. de

nnrucnmntcs. foi cm se

guida mru-r-adn a cinta pa
ra a r-rctuneào do 'rornoto

Inído, bem corno. o rocn:

onde devora Ser renuznno
Fir.ou assentado Que o

Torneio. será disputado ho

je no estúdio do Ipiranga
no Saco dos Limões. Outra

deltberacá c tomnda na

última rnuníáo: todos os

clubes deverão estar pre

sentes naquela praça cs

partiva às' 14 horas. quan
do então' se dará a apre

sentação ofidal dos con

juntos. havendo um troféu.
denominado APRESENTA

G.-\O, para o clubes que

melhor se apresentar úni

rormíaado.
Feito o [ulgamentn por

uma comissão e conhecido

Maircia Reis a Rainha Atlântico Catarinense de 1962
Elinor Mirles da Silva Garota Radar de Blumenau.A%mrnos DA F.C.P.

uhou fi. tmpronsn vl.�ilnnt.r scgundo ensrüc pnrn o 01'1

nnquclü festa. to dc Carnaval dr 1062.
Quinta rotra foi rontlza-

Dando ao Torneio um da a II Festa da Rainha
cunho de maior rcspousa- a o Atlântico Catarinense
billdade a Comissão Orga- de 1962 no Balneârio de
ntaadora. conseguiu junto camború. A srta. Marcia
ao Departamento Têcnico. Reis. foi a escolhida na

OTorneio de evrãc do dirigido pelo sr. Salvador praia à tarde e à noite no

aBrnabé catartnense será Lemos, a cessão de árbt- Mariluz aconteceu a coroa-
desenrolado aos sábados a tros para referirem todos câo simbólica com a faixa
tarde, com � concretização os encontros do interessan., e coroa, feita pela Rainha

te torneio classista que de 1961 srta. Carmem Dal
será tnctaoo na farde do Mag-o.
próxím., sâbado, ternunan , _:;:_:;:_
do no dia 14 de abriL Eliana Campos e EJeonor

Dentro de 24 horas rece

berei U'11(1. confirrnaçao de
Miss Brasil Vera Brauner

de Menezes. para partici
par da festa das Garotas

Radar. Está quase confir

mada a sua presença. Va

mos aguardar. Miss oue

nabe ru. Alda CouLinho de

Morais. já confirmou

A Drogaria e Púrmncta

Oatarlnenae, ofertou um

valioso perfume da ooty,
'ii. Rainha do Atlântico Ca

tarlnense de 1962 srtu. Mar
cio. Reis. O Magazine S'h'a

ofertou bonito chapéu de
ve-êc e a Revista Radar,
um bonito 'r-amalhete de

AOS SABADOS OS J.OGOS

de três' jogos.
Assim sendo, os cotejos

serão realíaades stmurtâ

neamente, no gramado do
Paula Ramos na Trinda

de; Abrigo de Menores na

Agr-nímica e Iptranga no

Na mO�����:�da festa
Raint,a do Atlãnt.ico, des
taco as srtns. Marguite PR
bel' de Blumenau, Marilitt
Pel uzõ, de Florlnnópolis ....

��j;����g:a7�::�:�he [�ig��,.",,,,,IP.!'!IP.P
'��CSe d:s�\�jaí��::i:, L�i�'.:lilIiIIW_1il1Wi
Brusque: Zenaiele 'reomío
de Rio do Sul: Mirlàm Reu

ter, de Lages: e Beatriz
Miranda de Itajai.

--:J:-:;:-
Próximo dia 22, no San

Remo acontecerá um des
ruo <Ir modas no 'San Re
mos", orgnníando rx-ro de
co'ador Ar! N('vr.�. Pl'onric
lário c1:\ Boutique '1(' deeor'
Os modelos sedo da indus
Lria TIuttner.

A Rah�t::�-; Atlântico -

Co'aein,n" d, 1962. "to. WALI· PUBLICIDADE
Márcia Reis será apreSf'n- h d 6tada pelo Colunista da Fes

lRua fe.
rnando Mac a o,

ta das Gal'Otas Radar, elo TEL. 24 .. 13

��a ���l1��óximo no clllbe
Florianópolis

-�:-:!:- •

-:;:-:::-
Mirtes d a Silva 'receberam
a faixa d e Garota'! Radar
de Carrrboriú e Blumenau
A segunda roí indicação do
cnnrrnce Nagel de M010,
\le 'A tcacão'' de Bjumennu
As candidatas anteriores
f i c aram írnpossibflltndas
em vi -tude ce noi vades .

Amanhã. será inaugura
do pelo CohmisLa o Mu.�I
cal Bar do Royal Hotel às

GUARUJA E O ESTADO
FARAO COBERTURA

MACH 6. ° MajOI' Rober: White é !"isto na.naceie do
X-IS, aVIão fO!JJte�e de phr}uiMS norte-americano, que

cSl,abelCCCU um novo recorde mUll(/i((1 de velocid((de com
6.567 1011111. 01/ Se'(1 SC1.� vêzes Il »ctoctaaae do som.

vinte horas

L O TE S _Os dois lmr>orlantes or
gROS da imprensa catart.,
nrl1�c farão cOmplota co

b:rturn do Torneio de Ve
ruo que envolverá as run;
ehn:ll"ios públicos, em cem
j)cticões ('S;Jortivas rias
mais SIlg'esLivas e inle"es_
san�es que por certo arcan
(''1 -ao plen.. xto já que as

�lto rel)re�entaçõ!!s sarno
llltegradas por nuétas de
�ecoqherida [.rtllrtridade

téenlra. Illujtf).� dos qunls
milttat"l(e.� rm 11f)s.'!a.� t'qul_
PI'.'I dI' Pro(s�ionals. Tudo
(ltm a(�o"I('r.('I· "n tl"ans_

��::�;U�áo eT:�"��;�D��l"���
manados. e�tarào l"('latan_
do para o público Ollportivo
de Santa Catarina

V8NDF.-RE r ')"T'ES A

L():\1(;O PR 117,0 S,<:M r r r

aos

TRATAR. RUA .F'F,L1PE
R(,HM� IYI",1 ln A'lna,

Nesta festa contamos
com a presenca da Impren
sa carioca representada
pelos jornalistas; Antonio
Carbone da 'U'ltima Horn:;
Mary Akier. da "Tribuna
da Imn ensa": José Anrhi
r-ta Nóbr('ga do "JOl"llaJ '10

Comércio", Ivar Feijo \1a
tuveliclus da Revista. "O
Cruzeiro". Jornali.�la Jai
me Mendes e SenilOra do
'O Município' de Brusque
e Nagel M. de Melo de "A
Noção" de BJumertau. O
Dr. Fulvio Vieira acomna-

Vende-llt' III') 'oi!" II rua

.Trhp'J;C; Sal1e�. Ar�a 40e

lI'etros.

Trfllar a rua Fellpf' .;kn

);o'uLelJol discute-1If'

por(n, qualidade cç·n

prova-se. Pneus - Ca.
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS _ Tf'1rfone'
3137 _ Rua..: 'jonsc
J,wiro M.'Ift'�. I�"
.. � -_.00;0-0.-

DORES PUBLICOS

----,----

Porla,ria n· 11/62
O P!'Csidente da 'Comissão de Abasteei�ento e Pre

ço,,> do Estado de Santa Catarina, usando das atribuIções
que the (�onrcre a Lei nO 1.522 de 26.12.51, revigorada com

alt.erac;ões pela Lei nO 3.0:-;4 de 29.12.56, prorrogada pelaLm 11'"' 3.344 de 14.12.57. revigorada pela Lei nO 3.415 de
30 6.58, prolTo�ada I)ela Lei nO 3.590 de 22.7.59, revigorada. pela Lei n" 3.782 de 22.7.60, prorrogada pelas Leis nOs
3.89228.4.61, Lei 3.929 de 31.7.61, Lei 4.016.de 16.12.61, c,

CONSIDERANDO que Os preços de venda ao consu
midor de arroz e feijão não estão tendo comportamen_
to c�mpatível com a,atual conjuntura;

CONSIDERANDO que os estudos e pesquizas realiza
dos por esta Coap revelaram ser abusivas as majorações
de preços ultimamente verificados; •

CONSIDERANDO 'que a análise do comportamenLo
dos preços dêsses gêneros alimentícios no atacado e no
varejo pren'meia, novos e substancias aumentos diários,
caso não sejam adotadas providências imediatas'

. CONSIDERANDq, finalmente, a necessidade de I"e
gulnr o mercado fixando, prêços máximos das diversas
intermediações até os de venda ao consumidor de arroz
e feijão;

Pelo Esporte do ...
rCont. da G." pág.) aos dubes n que êles per� �Psl.çj;jq_Jl"\ .i�'.,w.,.lD:Rerflo bem sw'('didos tenCI'm. c,llegarão u uma to.� o oilo. dOl.blt' I' (jual.rn

Rio? conch!.�ão·'
R - Srr:i.o I>r')\ .su('('di- R A romi!'lsão não de.

{los o qtl:1.�·o ('om, tlois :,rlll p(,lIeler:'! dr'" clubrs. Ela e P _ Arha Que êste ano
e 011.0. ind('jlendcnlc, é I�m OI"I-\"ao have:'á mols compreensao

ele ron'st;!ta da parte ilos clubes, por

Roj e, no Li ra leremos o

CONCURSOS PARA DATILOGRAFO,
OfiCIAL ln ADMINISTRArÃO E
ESCRITURA'RIO DOS IAPS· E SAPS

Inscrições /

a cargo do Instituto de
Aposentadoria e Pensõe.� dos

Comerciários - EDilAIS DASP /DSA
N.os C - 487, 488 e 489

Chamo-se o atenção dos interessados poro os
"Editais" publicados no "Diario Oficial" de 17 e 18
de janeiro de 1962, que estabelecem normas para a

realização dos Concursos em epígrafe, poro os Orgãos
Previdência Social abaixo relacionados; cujos encer

l:lmen"tos dos respectivos inscrições são os seguintes:
DATILCGRAFO

poro o� Quadros çle Pessoal do SAPS e

IAPETC, até às 17 horas do dia 26/2/62
Taxo de inscrição;- CrS 100,00

OFICIAL DE ADMINISTRACÃcY
poro os Quadros de Pes�sool do 1APC, lAPS
IAPFESP, JAPETC IAPM e SAPS, até as

17 horas do dia 12/3/62.
Taxa de inscrição: CrS 200,00

ESCRITURÁRIO
pare os Quadras de Pessoal d'o IAPe IAP
FESP, IAPI, IAPM, lAPETC e SAPS, até
às 17 horas do dia 19/3/1962

Taxo de inscrição: CrS 100,00
LOCAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS

Séde da Delegacia do I.AP.I. sito o Praça Pereira
pliveiro Ed, Sédé - Terreo - no horária de 8,00 os
12,00 horas de segunda o sexta-feiro.

Florianópolis, 31 de Janeiro de 1962
DAL'MIRO DUARTE' SILVA

Delegado
RESSALVA: O Diária Oficial acima mencionado t:

o Oiárioda União .

P - Quanto aos parcos
de quatro com .patrao �

quatro sem o Çlue voce a

cQ_a uma vez que os cario
cas. 'paulistas e gaúchos
irão com boas e prepnra
d[l� guarnições?

, R - TerenloS adversá

-rios, não há dúvida, porém
nós tambcm estamos I)enl

pÚr·eos. Temos pos-

que de outras vezes êles

tratam de defender seus

interesses e não o de San
ta Catarina?

R - Um bom trabalho
dn parte da F.A.S.C. terâ
um bom resultado.

P - Depois da FASC

realizar as eli]ninatortas c

possuir ÓS CO!ljuntos cer

tos, você acha que ela de
.veria estar mais em can

tata C:Jm os clubes?

R - Sim, naturalmente,
após os conjuntos designa
do,s à F.A.S.C. deverá estar
em contato diário com seus

represrntante ao Campeo.l
nato Brasileiro
P - Acredita em guami

iôes mistas ainda êste ano'?

R - Sim, poderíamos
fazer um oito misto, !TIui

to mais forte d::. que o ven_

cedor da eliminatória.

.. BOLA MAIS PERfE1TA 00 IMII'_

APRENDA MUSIÇA
Em sua própria casa,

'com ·0 prof. IVANO GIUS
TI.

Ensina acord�on, violao,
solfejo e teoria musical.
Tratar pelo 'fone 3553 e

�---,..-�
Dr. NILTON
PEREIRA

P - Qual a sua opínliJ.o,
sob�e a movimentaeão dos

conjuntos até o momento?,
Acha quo estão treinando
devidamente?
R - Não, o oito do Mar

tinelli ê um: dos conjuntos
que melhor se prepara. Há

ainda o double do Aldo

Luz. I-tTl ouatro cc,m do
mesmo clube e nada mais
temos visto em treino as

síduo.

P -Altamiro. esta per·

guntá é um pouco comp"o"
metedor>t, 'nas, você acha
qUe a cO'11issao técnica
formada pela FASC t,er'á

utilidade?
R - Sim, :;10 menos co

mo observadora,

RESOLVE:

Ad Referendum dó Conselho Deliberativo desta 'Coap
Art. 10 - Fixar, os seguintes preços máximos permisslveis
de venda do ARROZ e FEIJAO, no Estado de Santa Ca
tarina:ADVOGADO

RUA SILVA JARDIM 173
P - A seu ver quais os

conjuntos que deveriam
ser mistns, jÍí. você conhece
bem todas as guarniçõ['s e

sabe os pontos fracos.

Preço para o VEREJO
ARRCZ AMARELA0

AGULHA .... ,.

BLUE-ROSE ••••••..

" JAPON�Z , .••••••. ,.

" OUTRAS VARIEDADES

L - 'Se a FASC. depuis
de ter os conjuntos desig
nados, pudesse dar mais
assistência ao remad:Jr, tais
como: mêelica. alimentar.
etc .. poi!; o govêrno' do
Estado poderia dar aju
dn?
R - Asslsteneia médica

seni. dcu rle abtl'l"mos, po
rcm assistência alimentar
dificilmente será passiveI
mp�mo porque quem se

declicn à pr:íticn do remo

I!evr te" U'11 atléta Clue
possa dispôr de reCursos
para uma boa alimenta
ção. O remo não é e nem

deve ser um (lSporte Ptll'a
aqueles que não possuem
tais rl'quisi!os.

P - Se houver algum
prohlema respeito

QUILO
crS 70,00
CrS 65,00
CrS 55,00
CrS 50,00
Cr$ 50,00

UCRLr.B
?III. € U I C "

CLINICA Dl' CRIANÇAS
E SENHORA

AtP.nde diârjamf'nte:
Das 14.00 às 18.00 horas

,Jonsnltór:.c" Rua CeI.

Pet2ro Demoro, 1553

---------

Procura-se, Preço para o ATACADO
ARROZ AMERELAO

"

AGUIJiA
" BLUE�ROSE •..

SACO
Cr$ 3.500,00

...• cd: 3,250,00
Cr$ 2.750,00

BOA CASA C/ GI\RAGE. PARA COMPRAR 0'0 ALUG.'\R

DR. ROL:DEMÃB O.
DEMEIfEZES

Tnf0nllfLC()es: 1.('I('f. 3HIR r/RI'. JosP

P�eço para o ATACADO
ARROZ JAPONJ;;Z

DESTE ESTADO

SACO
CrS 2.500,00
CrS 2,500,00Escola Técnica de Comércio S, Marcai

Formado pela Escola de.
Medicina e CirurRia cio Uill

de Janeiro. t:x_lntemo do

Hospital da Cambôa - na

"'Maternidade Clara Bas·

baum _ Da Maternidade
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Ma�rnidade

CarmeJa Dutra, �Ia ma·

nhã.

Residência: Esteves Ju

niM, 52 _ Tel.· 2235,

t:"iscoljzcda pelo Govêrno Federal
INSTRUCõES PARA O ANO LETIVO DE 1962

I - Exames' de Admissão 00 Curso Comercial Básico
Inscrição: de 1'"' o 15 de fevereiro, dos 19,30 0<"
21,30 horas. Inicio dos exames: 16 de fevereiro, à�
(Q horas
ri --t;_ 5xomes de 2° época e 2° chamado. Início das
provo.:;: J 6 de fevereiro, à.:; 19 horas
II J - Matricula poro todos os Cursos
Inscrição: durante todo o mês de fevêreiro, no horá
rio dos '19,30 os 21,"30 horas.

A Escolu Técnico de Comercio "São Marcos",
funcionará no ano letivo de 1962, com os seguintes
Cursos:

CURSO COMERCIAL BÁSICO - em 4 série!;
CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDMX

em 3 "cries

Todo e qualquer informaçõo poderá ser preso
toda diáriomente, das 19,30 as 21,30 horas, na

Secretória do Escola, à ruo Marechal Guilherme
Gnljln r'.rnlrll I.ourn Muller

rlorinn,'lpnli<; Joneir(l de 1962
Uiltoi"v rrCiZp.rf!s· - Secretário

Preço para o VAREJO
FEIJAO PReTO

BRANCO
MANTEIGA .•.

VERMELHO
MULATINHO

QUILO
Cr$ 55,00
Cr$ 55,00
Cr$ 55.00
crt 55,00
CrC 56,00

Figueirense Futebol Clube Edital de
Convocação (2.a Convocação)

ConvOCo os senhores membras do Conselho Deli
berativo do Figueirense Futebol Clube pora uma re
união extraordinário o realizar-se no dia 3 de feve
reiro, às 15 horas, em suo sede social no Estreito,
constando do ordem do dia o seguinte:

1. o) Alteração de joias'e mensalidades
b) Em�ndo dos letras "a" e ub" e do paragra

fo 1 o e 20 do artigo 97 dos Estatutos.
c) Emenda do artigo 2 J dos' EstaI utos.

2. Discussão e oprovoçõo do orçamento poro O
exercício de 1962.

Agrad('I?O dl' cora

ção a atençào que dispen_
sou gent:ime\1te as mi
nhas perguntas e aore

sente f'uas declp.raçôes "fi-
1mis ou alg() que deixei de
perguntar'!
-

R Ao finalizar. devo

agradecer a oport�(lad"
e lembrar que hDvendo
UNIAO poderemos vencer.
A nossa bandeira pátria
rios ensina "ORDEM E
PR�.�RR(j."

Preço para o ATACADO
FEIJAO PRETO

BRANCO
MANTEIGA
VERMELHO
MULATINHO

SACO
CrS 45,00

CrS 2.750,00
ers 2.750,00
crt 50.00

CrS 2.750.00

Dr. Calliídio lÍo
Amaral e Silva
AnVOCADO

Ar!. 20 _ Aos Infratores de qualquer das disposições
desta Portaria serão aplicadas sanções prcvistas na Lei.

Art. 30 _ A presente Portaria entrará em vigor na

data. de sua pUblicação, revogadas quaisquer disposições
em eontrârlo.Magistrauo aposentado.

Advtnacfa em Geral
Bsc. e Res.: Rua Saldl1'lha
Marln.ho, 2 _ ,(pt.lI 301

(jl§qijÍili: lDio ,p'illt.o)

Florianópolis, 31 de Janeiro de 1962.
r'1()j"I:mópoli.�. I fi de Janeiro d(J 1.!l62

ROBER.TO OLIVEIRA, Presldent·e
José Leal Meirell(!s

Presidente do Conselho DeliberativoREr-IERO
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:séde da Missão' Comercial So'vietica !!o�p,o'!imentoa��s�!�linoBa� coope!v.� Ele!".-

ao seu plano de trabalho celas Costa pessoa bem re- cão Rural.

possível apurar se estavam de incentivo às classes tra- laclonada na vida social Assim, a Diretoria de

ou não carregadas, uma
balhadoras de nosso Estado daquela cidade sulina, a- Economia e Assistência ao

vez que ate às doze horas a para a Organização de 80- quêles homens públicos, Cooperativismo, tendo co

perícia policial ainda não _
cíedades Cooperativas, eca- entraram em contacto' com mo Diretor o Senhor Mel

havia comparecido, a nin- ba de regressar da zona os líderes Sindicais das di- quiades ,""rnandes ,e um

guém sendo permitido exa-
Sul Catarinanse, o senhor versas ctasses trabalhado- corpo eh.....ente de auxllla

minar o material para ve- Melquíades Fernandes, DI- Tas daquêle Município. Do res, está em âmplo campo

riflear se se tratava do ex-
reter da Diretoria de Eco- encontro, OS dirigentes sm- de ação.

ploslvo.
nómía e Assistência ao dlcais, mostraram seus in- E, assim, sob a orienta-

Cada "banana" estava Cooperativismo, juntamen- terêsses pela Organização cão do Deputado Attílio

rotulada por um papel com
te com o seu auxiliar Se- de Sociedades Cooperativas Fontana, digno Secretário

dizeres Impressos: "Fábrl- nhor Alcídlo Adolfo Vieira de Consumo, e expressaram da Agricultura do Estado,

ca da Estrêlat', encimando chefe do Serviço de orga'� apreços pelo Impulso �que os órgãos subordinados à

as armas da República, la- nização Co.ntábll, daquêle' vem .,tendo a Diretoria de sua Pasta trabalham para

deados pelas In�clais DPO e importante Órgão Admlnls- Economia e Assistência ao a melhoria dos serviços que

DRF, que devem corres-
trativo. Cooperativismo. lhes estão afétos, e para

pender ao "Departamento
Em Laguna, juntamente No Munlcipio de Braço que o setor cooperativIsta

de Produção e Obras" do
--------- do Norte, entre outras, foi no nosso Estado, tenha

;:!��!�OÇãOe e"�i::���;a�ã�� Derivados do Pe. :�:tad�e sÕ�:a a �������� �::z�ssistêncía continua e

também do E"',oIto. tróleo: preços
. serão majorados
BRASILIA, 2, (V.A.)
_ Na reunião de ontem
do Conselho de Ministros,
ficou decidido que, prova
velmente a partir da pro
xima semana, serão majo
rados óe preços dos dertva
dos de petról�o A proposta
do mino Gabriel Passos pre
via o aumento dos preços
ou a criação de uma nová
categoria éspeclal de dólar
para manter os níveis a

tuais. O Conselho recusou
essa segunda sugestão e
decidiu que as atuais tabe
las deverão ser adaptadas
ao d�lar de 318 cruzeiros,
que é ao taxa d e conversao
em vigor.
Uma comissão de 4 mi

nistros, além dos presiden
tes da Petrõbrás e CNP
vai reunir-se no Rio, de�
pois de emenaã, para estu
dar as implicações que te
rá no custo de vida o au

mento dos derivados de pe
tróleo.

RIO, 2 (V. A,,) _ Bom
bas explodiram esta ma

drugad_a na sede da missão
comercial soviética no Bra
sil, localizada à rua Alice,
esquina rua das Laranjei
ras. Apôs breve recesso,
voltou a atacar a organi
zação terrorista conhecida
por MAO "Milícia Antlco-

munista" no dia mesmo da

reunIão do Conselho de

Mlnistros, quando o minis

tro Alfredo Nasser ficou de

apreaen tar o nome dos
-esponeévets por aquêle
movimento.
oêrca das três horas da

madrugada .
de hoje, duas

violentas explosões,

o ES:TAlio
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O crime do Mirante está
c r i m eo

preocupando sérlamente a

Polícia do Rio.

Dna. Marta, alta funcio

nária da Delegacia de Ren

das foi assassinada mtste-

riosamente, alta madruga
da por um malandro, que

se escapollu pela mata a

dentro,

nne. Marta e' o CeI. Hé

lio Bentes Ribeiro, estavam

naquele aprazível recanto

do alto da Bôa Vista, quan-
do deles se aproximou um

malandro e ao tentar ma

tar o militar, a bala des

viou-se Indo atingir a for-

mosa vluva.
A Polícia através de mi

nuciosos exames de labo

ratórios �eltos no sangue

.

WALLI- Publici· .

dade

coagulado e nas vestes da
vítima acaba de constatar
que o crime foi praticado
multo antes, sendo a ver

são do CeI. totalmente in-

fundada.
..

Nos delitos passionais as

qualidades nobres dos Indi

viduas ficam adormecidas,
sendo ête Impulsionada
por uma paixão violenta e

Incontrolável.

No segundo império ocor

reu fato identico com alto

dil;natárlo da Corôa, habI
tuado a auxiliar os crtrní-

guidas, sacudiram o bàlrto
das Laranjeiras, provocan
do pãnlco em Inúmeros
moradores que vieram às
ruas a fim de saber de que
tratava. Apesar de avisa
das imediatamente as au

toridades tiveram dificul
dades em IdentUlcar o 'lo
cal exato das expíoeões. Sió
com a comunicação feita

pelo próprio Sr. Victor

AzOV, chefe da missão co

merciai soviética, aos poli
ciais de serviço nas prcxl-
midades, foi que o comis
sário Pompeu, do 5.0 me-

trlto, começou a movimen-

do mirante
nosos e os dtsstdtos familia
res. Apalxonoll,.-se perdhia-.
mente por uma mundana. e

após curto IdIllO, enciuma
do assassinou-a. bárbara e,
cruelmente. Nada lhe dete-

ve nem mesmo a amizade

que lhe devotava o Impe
rador. Tudo foi levado de

arrastão.
O velho titular coberto

de honrarias e o CeI., não
tiveram forças para se li

vrarem a tempo das peri
gosas teias do destino, te

cidas caprichosamente ao

seus pés.

tar-se para a rua Alice,
constatando que sérias ava
rias haviam sido provoca
das por um' ou mais petar
dos lançados no jardim do
prédio.
O �mpacto das explosões

provocou o esttuiacamentc
dos vIdros, além de avariar,
prIncipalmente, os primei
ros degraus da pequena es

cada que dá acesso ao p,á
tio da entrada: principal.
Vasculhando as imedia
ções, a reportagem conse

guiu identificar um amar

rado contendo cinco volu
mes semelhantes a "bana

nas" de dinamite. Embora

aparentassem não terem
sido deflagradas, não foi

Plano Comunista Frustrado
SAO PAULO onentece" por Cuba, deve-
A existência de um plano ria envolver todos os paises

de agitação continental, da América Latina.

que no Brasil teria mtcto ----

;J:i!;::���n1:��::�;i Vai entrevistar
de Punta Del Este", roí de

Jnunclada em São Paulo, anDOpor Miró Cardona, sx-nn- Y
,

melro-ministro de Cuba. e RIO,'2 (V. A.) ...,.. O jor-
atual chefe, d. o movimento neüsta soviético Alexei
revotuncíonárto contra FI- Ivanovlch Adj b

.

d _

dei C�tro. • ter-onere do jo�n:j ":zeve�_
Miro Cardona acrescen- tia" e genro do primeiro

tau que suas Informaçoes ministro Nikita Kruschev

sã:> de fontes seguras. Mas soucítou audiência ao pre�
nao continuou Item des- sldente João Goulart.
mentiu a notícia de que
estivesse em seu poder re
latório de' dIplomata uru-

gualo em Havana, revelan
do o esquema do Vl�vinlen
to. A agitação esquerdista,

Os srs. Plero Fioravante sive com a presença do

e Altino Consonl, Chefe de GOVernador Celso Ramos.

Propaganda de Arno S/A Com o intuito de ultimar
rndustrta, e Comércio e DI- os trabalhos para a insta

dre�tor:s�:c�:;:eSn:e�bli���- �:ç��r:: �e:�:l:a��;i�e�: Sob O patrocínio da Exma. Senhora Dona

estiveram acertando dota- o deputado EIgidio Lunar- Edith Gama Ramos, e organizada Pelo cro-

. �:d':�a;a \�:��;;�:a�h�� di. nista social Zury Machado, ·realizar.� no

painéis de propaganda sô- Logo após a lnstalaçãc
" próximo dia 10, nos salões do Que�ência Pá

��rla�Ó;;J\�O: B��:en:;.l da nova comarca, o Chefe lace Hotel, uma festa carnavalesca fadada ao
do Poder Executivo Cata- maior sucesso, intitulada NOITE DE 'lPIER-

------ .. - ... - .. �__ .---- ROT, e que será em I>enefício da "Associa

�." de-Santa Catarina de Reabilitação".

Instàlação da Comarca de Dionisio
Cerqueira

Estão sendo efetuados os riense, dará Início naquela
prepatrativns para a tns-

•

zona, a uma nova série de
talação da comarca de 01- Encontros Regionais.
anisio Cerqueira, solenida-
de esta que contará mclu-

NOIU DO rlERROI Dlft 10

Via 4 de fevereiro - dommgp prUJnmo
- às 16 horas. no Teatro Alvarb de Carvalho

Sob o pat�ocínio de D. Edith Gama Ra

mos, DD. l'residente lia L.B.A., em benefí
cio da Associação Santa Catarina de Reabi

litação, será levada à cena a peça, a DI'VI
DA DE RENATO De autoria da Senhora
Maria da Conceição de Sales Coimbra, com

o elenco da Escola Técnica de Comércio de
Tijucas

.

Personagens:
Luciano Peress
Dr. Renato Alencar _ Marco Aurélio

de Oliveira
.

.�
.

_" Odir Galloti

_ Ení Vanunci
- Maria dos Passos

_ Sebastião

Aby - Márcia Oliveira
Gal. Crowmell - Neri

O sr. Adjubel, que deverá
chegar ao Brasil no pró
ximo dia 4, procedente do

México, virá em campa.
nhla de sua espôsa e de
outros dois jornalistas so'�
víétícos. Permanecerá no

Brasil durante 10' dias,
quando deverá entrevistar
o primeira-ministro Tan- r-------......
credo Neves. e o mtnístro
San Thiago Dantas, das
Relações Exterlorés, além
do próprio presidente da
República.

COMO E GOSTOSO
O C.i"É ZITP

Para os ilu�tres comentarisl:!as da emissora da opo�
sição, o atual govérno encontrou o Estado de MtSA
POSTA,' lodos os problemas ou resolvidos ou equaciona
dOIJ. Tudo DE COLHER! Era sentar-se e servir-se! Divi
das ·i71existia.1n. O Tesouro tão empanturrado, que até
congestões não seriam de estranhar. O orçamento _

uma tetéia, um presente de pai para filho, pois que o

haviam preparado para o Senador lrineu Bornhausen
Com essas primissas, doiradas por uma linguagerr;

sadIa e elegat.�, os talentosos criticas chegam à conclu
são simplista de que o atual govêrno NAO FEZ PORQUE
NAO QUIS':

Na verdade, no Tesouro ficaram apenas 6 (seis) mi

lhões, fruto da arrecadação das Ultimas horas do ",ovér
no passado, retida por alguns coletores, contra ordens e

até ameaças ..

Na verdade, o orçamento seria bom para o Senador,
porque cml'!, éle eleito não haveria PANAMAS nem in

ventários, nerlj- dezenas de milhões de restos a pagar,
Na verdade, mesmo com a dispensa dos funcionários

excedentes - QUE SERIAM DEMITIDOS COM TODA A Helena Soares
CERTEZA, segundo a conjissão do sr. Laert Vieira, por-
que nomeados sem dotações orçamentárias _ o a�ual Alime Valeska

:o;:::�::c;=;:ru:::�:�ceet;ab�::es�ilhÕes pam o pessoal
.

Rebelo ..

Para saldar as cotas das prejeituras havia consigna- I
Dr. Henrique Viana

ção orçamentária fujiciente apenas para A METADE. Peixoto

Plet:ao:. �:::aros:�' p:�����r�o���:rn:e�=aêSS:e;::a� Valeski - Djalnla-dos�AnJri;
��;t��s�e�:t���!11ft�u��=1!An�h7;;�G:;o�Eo�/;;��ici. Comissário - Getsino Dalprá

Perdida 'a eleição, o govêrno passado RELAXOU_SE' Presidente do Tribunal - Nerí Campos

�::,O;a�aR:�E!E��!�� o: ee;�:��:r��ad�sR:�!:E�eO; Procurador de Justiça-Evaldo Peixoto

de outubro. Gastou o que tinha e o que não Unha e con- Oficial de Justiça e Juizes - Alunos da

�i:.�es:�a;::so1:!:: �u�u��:�:a:'O!l:s:�oF�����. q�e Escola �....
o conspícuo crítico da emissora opOSicionista �. re_ Direção de D. LHa Bastot

��:e:�:a�����a�s ��PEs�� ::;e�!:�����Nd��1l10�e c:: No in,icio do espetáculo será apresenta-
respeito e, sobretudo, de melhor aproveitamento. usei-los

da a pequena peça "O Disco da Morte"

������:�e;::a���u�e ::so�a:es�:;õ:;n: �:��a,E�e�,��!= Personagens - CeI. Mayfair - Marco A.

ceita para cobrir Os gastos que deve jazer, seja uma CA- de Oliveira
SA ARRUMADA.

A ingratidão da tese deve ser torturante para o téc-
11ico esclarecido. obrigado a dar nôs em gôta de eigua pa-
ra náo enfrentar a cru;eldade axiomática dos m,ifncros. Campos
C{lSO���I����o,;;n'!:_C�;lt:ra;o�z °C::::;�i�O-; ��om::�::, �� Solda�o - José deraldo

vont;��. ]JOrque aquele 1IDrdestino ti11ha razão qu.and·o
Em Homenagem à Exma. �enhora

1u,raua; .l!.:dith Gama Ramos:

{' - l'ABVAVA SEA.i NI..MilW. D.';' N .. C!
__ ._ .. :

-'r __ •

"REABILITAÇÃO"
__ L_�

�;.t;

Preparativos: Visita do Duque de
Edimburgo

RIO, 2 (V. A.) _ Prece- que de Edimburgo adían
dente de CurItiba, chegoli taram os membros da co

ontem, a Vlracopos o avião mitiva, Viajará desacompa
da comitiva real, que se nhado e, dia 15 de março,
encontra na América Latl- visltarâ Montevidéu, Curl
na preparando a visita do tiba e Brasília; na cápltal
prpiotpe sonso-te, duque de brasileira ficará até o dia
Edimburgo, a convite do 19. De 19 a 21 permanece
presidente João Goulart: A rã no Rio, de onde rumará
missão· técnica é chefiada para Florianópolis e, em

��� a����:o à ���:�:ge� seguida, para Buenos Aires,
que ficarão na América do Os membros do vôo real
Sul até abril quando se en- rumaram ontem mesmo

cerrará o vôo reaL O du- para São Paulo onde .s�

QUE FA-Cl-LI-·DI-DE 1 •• :

CONSORCIO

TAC
aa.nr:IRQOOSIJl.

AGtNCIA
«ai feli"SUli.I,24
FIIltSZ11It3J.

1l8lllUir8us-1C.

t "- flllAMfllf. ..

v paqo ttrr. do 1<>'01 ,,,, �c="�,,... no ,,'� do
COm..-" o ,",",c.:e, ci"'''e � "te IC p,e..acóeo
""'"""IS. co"'o � cc'",, :n�,,,,,,

A SOlUC40 paro o seu PROBLEMAOO6
no CRUZEIRO A PRIIlO. do CONSORCIO -I

TAC·CRUlEIRO 00 SUL ..

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

RESULTADO DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

1.514 CR$ 800.000,09 Florianópolls
3.515 CR$ 80.000,00 Laje;s
2.505 CR$ O.QOO,OO Videii'a
3.189 CRS 20.000.00 Fiorianópolis
:U63 CR::; 15,000,00 Florianópolis

RAINHA DO ATLÂNTICO

Marcia Reis, escolhida a 1/ Rainha do Atlantico Catari

nense. quinta-jeira pp. no Balneário de Camboriú. Ob
serva-se Marcia desjilando· no Mariluz-Bar, apôs a sua

coroação lei�a pela Rainha de 1961 srta. Carmem Dal
Magro. A Majestade de '196Z, desfilani- na luta de con

traternuocão da Sociedade catarvnense, a ser realizada
r \'

no Lira T.C., prôximo dia dez, com o desfile das Garotas
.

Radar de Santa Cctlar!na.

Movo Secretário de Viação e

Obras Públicas: Aplausos "

o Conselho Regional de' aaoo nos seguintes termos:
Engcnharia e Arquitetura Ctlnsclho de Engenharia e

da décima região, expediu Arquitetura da Décima re

despaCho telegráfiCo a o gião Apresenta Congratula
Governador Celso Ramos, ções Escolha seu presiden
apresenta'ndo congratula- te Ocupar alta funções Se
ções pela escolha de seu cretãrio da Viação. e Obras
presidente, para a alta Públicas Vg Seu Governo
função de Secretário de Vi Pt

ação e Obras Públicas, eng

Celso Ramos Filho.
•

Cordiais Saudações
O telegrama estava va- O Conselbo

A propósito de o Instituto do Mate haver suspen
so a assinatura de "O Estado", por economia, recebe
mos por telefone e pelo correio da tarde de ontem dI
versas opiniões:

De um colega,' conhecedor profundo da gíria:
"Abandonerrlj o Mate, que está jrio! Ou levem na
cuia!"

PaL'a o Gerente, aconselhandó-o a acabar com o
chimarrão aqui no jornal: "Mate o rna�c!"

'

Para nós, agora, sem verba, o verbo matear não
tem mais ef

De um oposicionista federal: "Imagine-se como

andaria o Instituto do Mate, se tôsse da Previdên
cia!"

Palpite filantrópico: "Não será o ca", de uma

subscrlçãozlnha1"
De um enxadrista: "Quem não pode pagar um

pequenino cheque, deve levar o xeque-mate".
Regional: "Êsse Institbto está com mate-cte-

armada-curta!"
�

.

Revoltado: "Para assinar o mais antigo diário
do Estado que mais produz erva, Q Instituto não
tem verba. Garanto que assina jornais do Ceará!"
Será?

(

De um fidellsta: carbonário: "Inquérito e.. eI
paredón!"

./
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