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Após a cerimônia <I�

posse do novo Secretário
de Trabalho, deputado E

vllas9J Caon, no Palác!o
da Agronômica, diante do

governador Celso Ramos,
na tarde de 20 do corren

te tiveram lugar as sOI>!

nldades <)e transmíssac tia

�, no �,,-ft(11!1 se

encontram lnstp.lados os

escritórios d.aquela. Pasta.

Presentes o dr. cetsc

Ramos Filho, Secretário

de Vlacão, representanúo
no ato -o Governador Celso

Ramos, sr. Pedro Dietrlch

lJunior, representando o

vlce-gOi'lernad.or, deputado
Doutel de And.rade, õr.

Holdemar Menezes, dire

tor do SAMOU e da Mater

nidade Carmé1a Dutra, de

putado Ivo Silveira, lIder

do Govêrno na Assembléia,
deputado Paullno B�'lgo,
vereador Moacyr Pereira,

oresídente da Câmara de

Vereadores, Dr. Fausto

Brasil, dr. Jade Magalhães
Secretário da gaguranca,
deputado once caldas, ll
der do PTB na A�emllléla
Manoel M. Brandão, chefe
do gabinete do Plameg,
dr. .rosé de Miranda Ra

mos, S�. Cristaldo oetert
nense de Araújo, dr. Gen

til Telles, Diretor da Pe

nitenciária do Estado, er-

x I.V I I I o MAIS ANTIGO DIABJO DE SANTA CATAJUlfA

tos próceres petebtãtas.
autoridades, Presidente da

Federação e Sindicato de

Trabalhadores; o dr. Paulo

Macarlnl, Secretário tnre

rino, disse, Inicialmente,
esperar que o novo secec

tário do Trabalho tivesse,

dênctas cabíveís. aerevéa

daquela Pasta, são ouvidas
as queixas e os reclames

dos humirdes,' procurando-

E3trDlura�o liDliicíoSOlfioEicaCional �ara a l Latina!. ,Os (,�:;'nles dOI Irl! A�, na Re�ka Arge,ll..

-----------
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SANTIAGO 00 CHILE, 21 pele CEPAL e pela Organl-L

I
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.

.

(A. P,) - Perto de 350 de- zação dos Estados Amerlca-l�.
D)e nesta

I legados do continente con- nos, também contou com f.:

Capl"tal O Duque .11 :����ã�:2� }1;::�=:� �::��:i.�::���:�ia�:��SI·[i; das para tornar mais tarte ria, Alemanha Ocidental, a i

I o impulso educacional na
.

Santa Sé, Turquia, Suécia,

de Edimburg I ��I��: 8�a���õ!�eP�::a�1 �:'�:t:s ���O�:V�:is:sn':,e'

I A's 12," horas de hoje deverá u..,_ �i:';i;:��:;��Z::!����a ;::�:��0.:,En,:�m;:;��1I
gar ao Aeroporto 'Hercílio Luz", prece- I nômlco e Social na América 1) - Incorporação às au-

dente de São Paulo, S. A. Real Duque fie Latina, ficou estruturado las de tõcee as crianças de

Edimburgo. O marido da Rainha. da . um ambicioso programa 6 a 12 anos de Idade;

Inglaterra. após o execução dos hinos destinado a renovar radí- 2) - Um aumento consi-

Nacional e da Inglaterra, cumprimentara calmente, na próxima dé- derâvej na matrícula, no

o sr. Governador e demais autoridades, e
cada, o ambiente educado- ramo do ensino secundário;

depois de passar em revista as tropas
nai do continente mediante 3) - a organização e a

formadas em sua honra, se dlrlgirâ para
a inversão de uma soma não extensão do ensino técnico

o Destacamento de Base Aérea, onde se-
Inferior a 34 bilhões de dó- e vocacional, até agora

rã. recepcionado. Na. 8.a pagina estamos
lares. completamente esquecido;

publicando o programa elaborado pelo O conclave, .patrocinado 4) - a modernização das

Cerimonial do Palácio do Governo cera pela Organização das Na- universidades 1�lno-amerl·

recepcionar o Príncipe Philip. cões Unidas para a Educa- canas;

ção, a Ciência e a Cultura, 5} - o desenvolvimento
educativo tem que ser inte

gral, daí a necessidade do

estabelecimento de certos

princípios e a aplicação de _

- --- - --;:-r---:: �

Dep, Evilásio Caon é Novo Secretário do Trabalho

IIPrograma da Secretaria --é o

Proprio Programa do GOV.II

usandq da palavra, logo em seguida à cerimónia de transmissão do cargo, o

novo tu:ular acentua ser uma honra secretariar aquela Pasta. Bstíueram: presen

tes secretários de Estado, parlamentares e luncionalismo que cumprimentaram

o ,;ovo titular. Neste flagrante vemos o deputado Evilasio Nery Caon falando, e,

ainda da esquerda para a direita, Dr. Paulo Macari1li, secretario do Interior e

JUStiç� e que respondia pela Pasla do Trabalho; Dr. Jade Magalhãe.·, secretario

da Segurança; Eng. Celso Ramos Filho, secretario da Viação. e deputado Ivo

Silveira, líder do Govémo na Assembléia

à testa daquela RepartiçM,
um desempenho à amua

de sua brilhante etucceo
na Assembléia LegislatiVa,
corl6spondendo, assim, a

confiança do governador
Celso Ramos, do PTB e do

povo.

se equacionar os problem'ls
ligados ao trabalho dentro
das atribuicôes do orgac

em questão� Dentro de tal

espírito, seria a atuaçao
do novo Secretário, e as

sim entendia colaborar
com o Governador e com

seu Partido. Terminou por

agradecer as palavras elo

dr. Paulo Macartní e a

presença das autorl6ades,
corteliglonârlos e amigos.

"PafJGRAlV.....
·

DA SECRE

TARJ_�,\ E' O PRO'PfUO
PROGRAMA 00

GOVERNO"

Ir..ediatamente após a

transmlssáo do cargo ..
trsou

da pa""'ivra o deputa�� E

vllásio Caon, afirmando

ser wna honra secretarmr

a Pasta do Trabalho, e que

o programa de trallalho

da mesma era o próprio
programa do 8>::l..nador
Celso Ramos, constituin

do-se, por outro lado, a'3

formulações e teses dQ
Partido Trabalhista Br:;!''3i-

DECLARAÇAO DE BENS

lelro.

Na tarde de 21, do ,cor

rente, ainda, o deputado
EvUasio Caon da tribuna

da Assemblél� Legislativa,
despediu-se de seus pares,

agradecendo as atençoes
de que foi alvo, iscluslve
da Mesa, fixando sua nor"

ma de trabalh.o à frente

da Secretaria do TrabalhO).

Apr.oveltou a. oportunidade.
num gesto bastante slgnl:

ficatlvo, para tazer sd'a

declaração de bens.Após a posse, no Palacio da Agronómica, o governador'
Celso Ramos cumprimenta o 'seu novo secretario de

Trabalho, deputado Evüáslo Nery Caon

Oservou que a Secreta

ria tem atuação releVante
na sistemática da viu:::. ,..... �

moderna, lI'eglstrando os FORRO
fenômenos (iocla!s que se
verificam no Estado, lev:l-

�OOSVê{�O,CO���:Cim:��Pl'Q��� I,�:;;G�� �1�'�()\, I o' :':.'M ,>�:',
... __,.......... iii' ....
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Prorrogação de
- ----------

P��IZ�'O�,!g����st�·l Secretário �e (�uca�ão C6nyi�a�u �ara Paraninfo
do corrente mee o prazo

para recolhimento dos im

postos sôbre Tabacos e De

rivados e Bebidas AlcoólI

cas, devidos pelas opera
ções realizadas no mês de

ianelr.o ·dêste ano e a �les

sujeitas.

O Governador Celso Ra

mos baixou decretos de
terminando que ser�o a

bonadas as faltas dos ser

vidores públicos ocupantes
de cargo de Médico, que
comparecerem ao li Con

gresso Nacional de Nredicl
na, a realizar-se de 7 a' 14 O deputado Osn! de M<,
de Julho <lo corrente ano deiros Régis, Secretãl'lo ct'1

e 'lO IV Congresso Mundial' Educação e Cultura, ri'

de Fertllfdatle e EsterUl- cebeu dia 20 à ta�de, umá

tlade, de 9 15 de agosto comissào composta de a�

também dt 1962. 'lUll0S c <lltmag- tfO"-C'U

�. _

de Regentes de

certas normas;

6) _ a educação. é essen

cial para o desenvolvImen
to geral de um pais, dai a

necessidade de melhores

planos educacionais para

poder alcançar um melhor

desenvolvimento econõmt

co;
7) _ a estrutura e a ad

ministração dos serviços
educativos necessitam de

uma reorientação profun
da, especialmente no que

diz respeito ao seu aspecto
técnico, à supervisão e à

descentralização de deter

m1nillia� runcões attia.imen-

����
8) - põst.D que as res

ponsabtlldades doa sistemas

(Continua na 2.& página)
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(riadas Mais'
Escolas
Foram criadas mais crcs

escolas Isoladas, pelo '30-

vernador Celso Ramos e

funcionarão nas seguintes
localidades:

Lagoa - (distrito e mu

n.cípto de Penha); Passo

de Limeira _ (Bom tteti

ro) e Morro Redondo (tam
bém no município de

Bom Retiro). Por outro

lado, o Chefe do Executivo
catarlnense criou um gru

po escolar na cidade de

Blumenau.

Abono de Faltas:
(ongressos de
Medicina

--''--"''"'''

'

-ll��IM- f<��
-TA{;- CR8ZE1R0-G0-SIJL�71/IiNI, i'

.

o TEM P o (Meteorol
(Smtese do Boletim aeomczeoroió
A. SEIXAS NETTO, valida até às 23)8

�E�r?��I::r �u:;so; PRES81�;��� :
25.20 C�; UMIDADE RELA�DIA: 88%; PLU·

�4�lo�����J�i �ir�=iXR:o%�J!:�t�:
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 mms: Ne

�!�V;o bo��uPOS esparsos de nevoeiro cumular II

o ge1le�al Raul Aleia�ld.rQ PO�91, comandante-cm-chefe do Exército; o brigade!
ro-g.e1lel.«1 Cavo Allt07UO Alsma, comandante-cm-chefe da Forca Aêl'ea e o

a�m:ran�e
.
A9U,�tin. R. Penas. cl.tefe de Operações Navais, da esquerda 'P�l'a a

dlrelt_a, '.01 1IIam a 1.u1Ita que esta coordenando. as ações das Forças Armadas com
relaçao a crise

.. poht�ca renuuite :!a .Argentina. Informou-se ontem que a junta
f.stwu, eXIgindo a "e��� .:!_:_��i�e�AJ'tuJ'O Frond�"i

------

rnrn Censurou (scravi�ão �o Comunismo
VATICANO,21 (A. P.) _

O Papa João XXIII censu-

1'OU, ontem, a nova escravi
dão do comunismo na sole
ne inauguração das ceri
mônias 'para a investidura
de dez cardeais. Numa men

sagem em latim, Sua San-

I tidade disse em tom severo

que o comunismo semeou

grande ruína, uma nova es

cravidão, e que de multas
pontos do mundo chega o

lamento por causa disso.
Sua Santidade não tocnu.
ficou o, comunismo por seu

nome em sua mensagem,
porém, foi récn Identlflr-ur
a doutrina, a que fêz rere

renei)Comi sua mensagem, o

Sumo Pontifice Inaugurou
o primeiro de três conatstó

rios e outras cerimónias
tradicionais que são reali

zadas para elevar à hlerar

quía de Princlpes da Igre
ja, dez membros do dera
católico. No conststéno se

ereto de ontem, Sua Santi
dade pediu aos cerceara a

aprovação para a nomeação
de outros. dez, cujos nomes

aumentam para 87 a com

posição do Colégio de Car
deais. Os Cardeais nomeá

dos são erlundos do Peru,
Chile, Irlanda, Itália, Por
tugal, Bélgica. Espanha e

Síria. A cerimônia desen-
rolou-se na Sala do Con
sistório, no segundo andar
do vaticano, onde se en

centram os aposentes do
Sumo Pontífice.

Manlfestações (ontra Fidel (astro
nos Países Americanos

Estão sendo realizadas, em vários países das Amérjcas.
manifestações populares de repúdio ao regime comunista
estabelecido em Cuba. Na.. loto acima, um aspecto de COI.·

centraçào que reuniu 30 mil mexicanos em frente à Ba<í
lica da Virgem de Guadalupe, na cidade do México, quan
do foram feitas preces em favor da libertação do povo
cubano. E1n baixo, manifestantes empunhando cartazes
anti·comunistas, marcham pelas ruas de Lima em r e-

cen�e manifestação anticastTista que teve lu�ar na

Capital do Peru

o Papa mencionou tam
bém as dolorosas dlficulda
(Continua na 2.n página)

Fislca, que vieram convidár.

,o tl�ular da Pllsta,' para
Paraninfo.

Na ocasião. falando em

dos motivos que 4evllrar:\
a escolher a pessoa do
ilustre Secretario para Pa.
ranlnto.

llome da turma, usou d.., No flagran�l!, a aotniuao

pnlnvrn ::r "!renhnra -tenà quando
Flores TOlomioti, dizendO vite •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM ANOS HOJE
- sr. ten. Neldy P. MosseHni
- sr, Arj Walknin
- sr. Luiz Gcsrõo. Qiniz
- sr. Emídio Limongi
- sr. Alberto Maio
- sr. Wo/demor Costa
- sr. Mourkio Caldeiro
- sr. Patrícia Santana Barbo
- sr. dr. QUo Sc�oeffer
- sr, Nestor Vi�ra
- sr. Doltra Hotlo
- sr. José do Livramento Abreu
- sr. �lcio Moritz
- sr dr. Durvol José dos ReiS
- sr to. Mario Carvalho
- src. Artur Duarte Silvo

VISITANTE
E�contro-se em visito o nos5O CopttoJ

provernenre do Guanabara, onde resjde. o Sr. Tércio
SOares Machado.

'

O nosso Cont�rra"eo viajo ocomponhodo de suo
filho srtc. Ana Aurora e em pclesrro com nosos r a .

do!ores salientou suo grande odmiroçõo pefo beleza
potsoqísttcc de Hcr.onéooüs

Desejamos 00 ilustre visitante feliz e prOveitoso
estado em Santo Caterina.

Hospitalizado o Jornalista Waldir GriSord
Paciente de umo delicado intervenção ci'rúrg�co

ocorrido antl!OnterIJ no Hospital de Caridade, W"á
passando muito bem o nosso estimado confrade jor
nalista Waldir Grisard, subdiretor do Imprenso Oft
ctol. Visitando-o ontem, levamos. lhe os nossos votosde pronta restabelecimento.

-------

PRECISA-SE URGENTE
De um funcionária com grande prótico de escri

tório, Trotar o praça PIO XII, 10 (antigo largo fo
gundes, das 14 os 18 horas.

Cooperativo dos Rodoviários Ltde.

ATENCÃO
AR VOCll FOI fOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NAO nF.lXJI: Dl: ENCOMEJIIDAR SUA FUTOORAFIA A
RIta Jo4o Pinto. 9 - Fone: 2349

REPORTAGEM
FOTOGRAFICA

HAMILTON

Tabela de Pallllenlo do Mis de
Março III Delegacia Fiscal de Tesour.

ftadoIal em Santa (ilarinI
DIA
20 - Ministério da Pcaendc e Justiço; Poder Judi
ciário, Tribunal de Contos .e CatedrátiCOs do Facul
dade de Di reito.
21 - Ministérios: da Agricultura, Trabalho, Viaçõo
� Educação. ..

22 - Ministério do Saúde.
23 - Aposentodoa Definitivos.
26 - Aposentados Provis6rios, Solório Família e

Gratificação Adicional dos Aposentados que rece

bem. proventos pelo IPASE.
27 - Procuradores de Ativos e Inotrr<'s e Os que não
receberam nos dias próprioS.
28 - PensiOnistos Militares e Provisórios,
29 - Pensionistas Civis.

1.3 e.5 o 10/4 - Procul'odores e todos,os que -nao
eram nOS dias Tobelados.

Edttal de ]@Ilão eom o

prazo de vinte dias,
para venda e atrem:;.

taç'io dee bena penha·
moa a T@ôfllo lacob

8ctrutz, Leonard::!' eehu

tz, nos autos da acão
executiva, que mes

move Luiz Vieira de

Camargo, na forma a

baixo:

dlnha e terras de Bertol- mesmos quíaer lançar com

do SeU e ao oeste com ter pareça neste Juízo em o

Tas de Pedro Matias Kce- dia, lugar e hora acima
rlch, Roberto e Teófilo designados. E para. cone-

acnuts. imóvel êsse que tar se passou o presente e

se acha registrado às fls. mais de Igual teor, Que o

184/185, do livro 3--.T, sob porteiro dos auditórios pu
os números 6.987 e 6.98[1, blicará e aüxará no luli'\r
desta Comarca de Silo rc- de costume. Dado e pu
sê, avaliado por hum mt- sado nesta cidade de São

José, aos nove dres do mea

de marco de mil noveeen

tos sessenta e dcts. Eu
(Arnaldo Malnchein d�
Souza). Escrivão a datllo

grafei e subscrevo.
'rnereea CriMlia TnDg
Juiz de Direito

Não eXI$aé: nado IgUOI ou melhor •

Leite'íle'Co/onia
�é � para wc bel';:lo r

lhão setecentos e noventa
e cinco mil cruzeiros (CrS

1.795.000,00), perfazendo v

total de hum milhão no

ventos e sessenta e cínco
mil cruzeiros (CrS
1.96:).000,06). E quem nos

i'AÇO saber ROS Que o

pfeaente edital virem, de
le c�lmento tiverem
ou Interessar possa que,
no dia dezesseis (16) de a

b,U do corrente ano, às
dez (10) horas. no Editi· -------

�ii�I;:l.J'ó:':nm,s:o p;�::, M� ,...... ..,

'"""". dos .udlto.;os d....

' QDE liA - CI-LI-DA - DE ! .....te Juízo há de trazer a pu r
blicc pregâc de venda e

erremataeãc e quem me:s '�.I.!I!I.der e malar lanço oferecer.
os bens abaixo deecrttns,
·penhorad.oa a Teófilo Ja
c (I b êehuta. Leunardo
Schutz e UH Schutz, o- 1�"iII"lIiquaía são 0& sesuíneea: U·
ma I) lixadeira de nta,
avaliada pOr setenta mil
cruzeiros (Crt 70.000,001;
Um (I) tôrno tubular, au

tomâtlco, n.c 29.772, sem

uso, em perretto estado
de cOflservacão. avallarlo
por cem mil !;ruzelros Cr$
100.000.001; Um terren.)
de campo, matos P. tachl-

nais, com a área de '3ito

mUhóes cento e vinte e

cinco mil metros quadra
dos (8.125.000 ml2), corl

as aeéuJntes cmd�

çôes: ao norte oom...terr8s
de Matias A1thoff, Bet"tol-

rQ,,� delel"., 00 (:�"'". d. 'u� eld"d •.

:: ::1 e:mRa:�:: :h:� -"

nedito e Angelina Mattlóe ----------

=�" hO�.:�, H�"�::� NO HOEPCKE TEM

•

I

A V I S O
O Departamento Nacional de Endcmíos Rurois

avisa que OS inscrições para os provas dos candida
tos aos concursos. encerrar. se ão no -çróxímo dia
22 quinta feiro, e não no dia 28 contor-ne fOi anun
ciada.

. :\IFORMACÕES
TURíSTJCAS
.ff{eed�acãtJ'
,!JJuarl.il/t'ltl-

j
J
1

•

tfAc
CRl;7F.IRQOOSUL

AGf:NCIA
lu rw,e sq.w, 2t
r_2Jtle31.

FlllllliÍIVI� - � t,

lUllMl!!l.
V paga 11)o.'_.d<t ,,,,ai �a ",,;..:r.�"'. "" <:'� d"
C(), .. �", O re"�"'� <Í... !I� � '"'' !O �'" .'<>We.
, .... ,..,.. C'Omo \' ,,�"" .,..�.;"'"

1\ SOLUCAI) paro O seu PROBLEMA MtÓ
no CRUZElRIJ A PRAZO. do CONSOI!ClG �

TACCRUZflRO DO SlJL

(SFGUROS V!DA EM GRUPO E
ACIOfNTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO, rua 7d. SETEMBRO 16
FLORIANÓPOLIS 5 CATARINA

(Cont. da LI. pagina)

d'es que inesperadamente
surgem sempre para os no
vos que acabam de íngres-

:::;r:s� ��n�r�ed�:s::�e: �. -.. sr

:� d:c�t�:redae�� �I::")__r-.w.......r
sultados positivos. Acres.

'

centou que ainda se apre
sentam mais lutas no cam
po social, com respeito ao

qual a zncícuca "Mater et
Magistra" estimula os no
mena de boa vontade e a
clara inteligência de rodas
as nações. Ao mencionar o

Concílio EcumênIco, que te
rá início no dia 12 de outu
bro próximo, Sua Santidade
disse que o mais evidente
significado desse evento ex.

r-acedfnàrto será a bt.sca
da fé untversa! no nome de
Cristo. e a boa-vontade pa
ra tornar mais fuceis os
meios de se lograr a cola.
bOra'çã� humana e a paz,
através de uma reunião
pessoal dos Bispos de todos
os países do mundo.

nSYlA'.DO M.�()
CLUBE DO PENHASCO, AGORA VAI MESMO

Pelo menos foi osstrn que disseram: agora vai
mesmo.

A afirmoção é meio ousado.

���b��q��r!u�ic�re��s;��7� ��e�f�b:�i mesmo", vai

Si fOr ossim então, vo! mesmo, porque Eurca sobe
corno fozer. .

Já é uma noticio que vale a peno veiculcr.
PEIXE Á VENDA - QUARESMA É DESCULPA
Ontem fomos aos mercados. Sim, no plurol. Suo

per·M�rcado, que de super só tem o nome oco-pose.
nos diversos peixorios por ai, Mercado Municipal,
enfim, cnde o peixe até o perxelím (êste, pl'!1xe. -niú
do do mor. como reqistrqm os dicionários) enehtcm.
aborretovam as bancos, ooresentcndo tado espécie
conhecidos e até mesmo desconhecidos, Nunca vi
tonto peixe.
Mos, ogora vem"o r eaultodo do fartura. I

Agora, esternos no nua resma, às partas da Semono
Santo. Então, os vendedores, muito bons religiQ�
que são. em ho�nagem O() Pescador do C,aliléio
aumentaram o prêço nos vendas.
Tudo carissima.
A saborosa pescado amarelo, por exemplo custava
(rS 150,00 a nud" / como só poderia ser' vendido'
inteira tendo algumas até cinco ouilos, quem qui.

, l�e tinha de pagar MIL CS,UZEIROS por uma.
e mais.
O.. nutras peixes comuns no mesmo proporção
E foi DOr esses piedosos e também pelÕ$ que vendP.m
cnnqico e bacalhau par um absurdo que o honis.
<:;t"'I" Nozoreno se sacrificou dando suo vida! Os ven

(�"dnres do templo voltaram:

t---------j
.

Q'I...nda eu afirmo e reafirmo, que o exprorof:êo prn

todos os setores e o origem do alto custo de vida
aue estamos atravessando, não querem acreditar.
Vamos para dionte, ...

PERffIfNI,
-

• WlDÊ2 Depois nõo querem que até a propria Natureza se

�e:��e'esse cheiro de p.cixe e palavra:> em d:fesa do.
'�.� pavb, pingo o ponta filial.

• Desenhos

rua fernando maehado. 6

JO andor. fon. Z4.13
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Deparlamenlo (enlral de Compras
EDIlAl DE CONCORRfNCIA
PU'BtlCA N.o 15 02 14

d
o De!J:'lrtomento Central de Compras tD CC )e conformIdade com o art. 11, ,tem III do R� ul��menta oprov�do pelo Decreto SF _ 25_ -O8?_61382, torno publico que fará teolizor no dia 26 d

março de 1962, no sua séde, à Proç� Louro Müllêre
�u�n�:�n���i��s�ONCORRENCIA PÚBLICA, rio�

I OBJETO DA CONCORRENCIA
(AQUISiÇÃO)

.

r I-- Fichório de oço vertical, Unidade Um Quon-tlddde 1 '

II FiCh6rio de aço horilontol Unidade U Qtidade 1. ,m, uon-

!�SIUn�:d�Ç�:,RQ�aO�tj����03 para postos SUSDen.

IV:- Postos Ruf ou similar com' etiquetas e gramposUnrdcde Um, Quantidade 50. .

Y. - Mimeógrafo eletrico, Unidode Um Quantidade
VI - Grupo estofado, Unidade Um, Quantidade 4VII

"". Móquina de escrever s-emi-portótil Com 100'
ou mOI" espaços, Unidade Um Quantidade 1
VII.I - Máquina de escrever portátil com lÓO cu
mais espaços, Untdode Um, Quantidade 1.

�:s:Un����i�m�eQ��c����d�6: 120 ou mais espo-

�m�Q����j��d�e 1""?" com 260 espaço� Unidade

ou mais discos, Unidade Um, Quantidade 6.
Ou mais discos, Unidooe Um Quantidade 4
XII -.Móquina de costuro, 'tipo industrial,'Unidade

.

'Presidente
Um, Qucnttdode 1.

XIII. - Môqúina de costure, tipo industrial para
serviços de estofamento e couro Unidade Um
Quantidade 1.

' ,

XIV - Escrtvcnínho c/7 ou mais gavetas Unidade
Um, Quantidade 5.

'

��nMa��d;ira giratória s/brcços. Unidade Um,

�eV�8- Cadeira simples, Unidade Um, Qucnttdo,
XVII .:_ Mesa. p/móquíno de escrever, Unidade
Um, Quantidade 2. '

���d;-5Armário paro escritór ia, Unidade Um Quon-

XX, - Capacho de ferro p/porto, Unidade Um
Quantidade 5
XXI - Trilho (passadeira) de "Congolium" borro
cha ou similar, Unidade metro Quant·idade54'.
XXII - Máquina panteadeira de sala, do tipo Ju
piter ou similar, Unidade Um, Quantidade 1

Especificações conforme Edital 15 02 14
Entrego dos propostos, ate às 14 horas do dia

26/3/62. Abertura, às 15 hcros do mesmo din
26(3/62, conforme Edital publicado na Diário Ofi
cio I do Estado n.c 7001 de 1° de março de 1962

DCC, em 8 de maTl:;o de '962
Hermes Justino Potrianova

----------------
� ,

PREVIDÊNCIA SOCIAL '\
,

-=""""'====�='===T."'- Caminhões Especiais Para Mudançf
Urbanas - tntermunlctpots e interestcducls, Não

é necessário o -enqrcdcment., dos móveis. lnforrnõ

ções Beco Tupy n.o 13 - fone 3457 - Florianópolis

� a_� l1k4:tt.r

No 28.0 SESSÃO, REALIZADA EM 31.1.61 O
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO I A P T E'C
bobeou o seçutote orientação poro os seçurcdcs c�
relação 00 requerimento do "AUXILIO-FUNERAL"
1 - O pagamento do auxilio-funeral ê devido,
independentement., de qualquer período de corênctc:
o) oos dependentes do segurado falecido; b) na fel
to de dependentes, não executor do funeral.
2 - O auxílio-funeral constsrsrê:

o) qucndo se trotar de dependente, em uma

quota único correspondente 00 valor do dôbro do
solóno mínimo de adulto vigente no localidade onde
se realizar o enterramento, destinado o ouxilior os

despêscs com o funeral e o luto; .

'b) querido se trotar de funeral, no Indenizocõo
dos despesas feitos poro êsse fim devidamente com

provados, oté Ó máximo estobelecído fixado no ali
neo anterior.
3 - As Deleçcctos, Agências e POStos de Bene+i
cios poderão medicnte 'autorização expresso dos de
pendentes, encarregar-se do realização do funeral
do segurado, indenizando-se d'os despesas feitos até
o máximo previsto no ítem 2, pagando aos depen
dentes 'o scldo se houver.

Na falta de dependentes, poderão, do mesmo
medo, encarregar-se do realização do funeral.
4 - Pero, facilitar o execução do disposto na Item
3 oe seu sub-ítem, poderõo os Delegacias Estaduais
e demais Órgãos locais manter contratos locai; o

custo módico, com organizações funerértos id6nea�o;.
5 - No, expressões "sequrcdos" 'e "dependentes"
sbbentendo-se o individuo no pleno gôzo de uma

desses condições, e, no sua qualificação, ctender
se-á, rigorosamente, 00 disposto nos capítulos I, II
e II do título II, bem cOmo nc-Iocíso I d\' art. 36 do

Reçulcmento do Lei Orçônlcc do Previdência Social,
os quais ficam constituindo norma.:; ínteqrcnres des
ta Resol uçõa
6 - Ficam mentidos para as efeitos desta Resolu

ção, atendidas .cs alterações dela decorrentes, as

normas vigentes desttncdc, 00 processamento 'e pa

gamento do auxílio-funeral previsto do Regulamento
aprovado pelo Decreto- n-o 22.367, de 27.12.46.
7 - O julgamento originário dos requerimentos de

ouxtlio-funerol, bem como o ação revisório, dos

processos respectivos, for-se-ó nos .têrmosl do
Resolucõo n.o 241, de 26.1.61.
8 - A presente Resoluçõ-, entro errv vigor imedia
tamente, revogados ,!S disposições 'em contrário.

os) Donylla Merquior
Presidente do Conselho Administrativo.

._-----�---------

VENDE·SE
No Bairro da Agronômica, um sobrado de construção

recente. sita à Rua Almirante Carneiro, n.c 26. O mesmo

possue 150 metros quadrados de área construida e está
localizado em terreno de 10 x 27. Possue na parte térrea

vnrandão-sata de vísttns - soja de jantar - copa e cozi
nha. No scgundõ pavimento tl'es'qn!!'l'tós - hall de escada
_ banheiro completo e terraço. Nos fundos quartos de

empre�ada _ banheiro de empregada e tanque, além de

um pC'lueno quinLal. O prédiO em aprêço tem recuo sl�fi

dent,(' para ser eonsLrl1id('. uma garagem. Possue também

aque('imen!:o r.entral.
Trat.n.r i1. Avrnida Trompwsky, PoR, com o proprlet.árlo.

A L U G A�S E
Uma ótima residência de material, recém-construida,

no Bairro Bom Abrigo. Tratar li Rua Jerônimo Coêlhl)
Ed. Sant'J Antônio - 1.0 andar. Ou pelo fone 3351. ótimas

'condlC}ões de pagament.o.

NO HOEPCKE TEM

. .:...�•.
__iii:!

PORQUÊ FLOR IANÓPOLlS

Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORRENCIA
PU'81ICA N.o 17 02 18

"o Dcpartamento Central de Compras (O. C. C.l, de

conformidade com o art,o 11, item III, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-25-0a-61 (382. torna público que

fará realizar, no dia vinte e alto de março ôu 1962. na

sua sede. à Praça Lauro Mi,illcr, n.o 2, t ronc 341m, OON
CORR1i:NcrA púBLICA nas condições .�('(:l'llinl,(,R:

I _ OBJETO "(i)A CONCORR-eNCIA

�UlSIÇÀO
1) Tecido de algodão, em peças, com largura de 1,50

mts., marca "SATllRNO" ou similar. Unidade - metro..
Quantidade - 1.200.

2) Tecido de algodão. em peças, com largura de l.40

mts., marca "AGUIA AZUL" ati similar. untdnde - metro,
Quantidade - 500.

3) Tecido de mescla, côr azul, marca "ARMADA" ou

slmllar. Unidade - metro, Quantidade - 1.000.

4) 'rectêc de mescla, côr beije, com largura de 1,60
rnts .. para confecção de vestidos e camisas. Unidade -

metro, Quan�idade - 1.000.

5) Tecido resistente, para confecção de colchão, tipo
riscado, com largura de 1,40 mts. Unidade - metro Quan
tidade - 500.

6) Tecido para confecção de pijamas. Unidade - me

tro, Quantidade - 500.

7) Tecido de côr branco, para confecção de colchas.
Unidade - metro, Quantidade - 500

8) Tecido de fixoline, listrado de vermelho em fundo

branco. para confecção de camisas. Unidade .: metro,
Quantidade - 100.

9) Tecido de nxoune, listrado de verde em fundo

branco, para confecção de camisas. Unidade - me.tro,
Quantidade - 100

10) 'rec.eo de Ilxcllne. listrado de azul em fundo'
branco, para confecção de camisas. Unidade metro,
Quantidade - 100.

11) Tecido de brim, liso, tipo linho. côr beije, para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75_

12) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr azul marinho,
para confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade
-75.

131 Tecido de brim, liso, tipo Ilnho. côr cinza, para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75

14) Tecido de brim, liso, tipo linho, côr marron; para
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75.

] 5) Tecido tipo Luísíne, côr preto. Unidade - metro,
Quantidade - 100.

16) Tecido. tipo Lulslne, côr azul claro. Unidade - me
tro, Quantidade - 100.

17) Tecido comum, para confecção de aventais de ser

viço. Unidade - metro, Quantidade - 200.
18) Tecido de chita, para confecção de capas de acoi

chnacos. Unidade - metro, Quantidade _ 200.
. OBSERVAÇõES: O;;_propo�ntes deverão especl9car,
pormenorizadamente, os tecidos que se propõem forneeer,
além de remeterem amostras

Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 28/3/62.
Abert'ura. às 15 horas do mesmo dia 2R/3!62, ronforme
edital publicUdo no Diário Oficlnl do Estado n.O 7002, ('1('
dois (2) dr) março de 1962.

Herme,� Justino PatrianOJ)(l
PRESIDENTE.

MISSA DE 1.0 ANIVERSARIO
!

CORONEL-AVIADOR NELSON ASDRUBAL CARPES
MAE, Irmãs, tias, cunhados, sobrinhos e primos con

vidam aos parentes e pessoas d� suas relaçÕes para as

sistirem a
�

missa do 1.0 aniversário do falecimento do

nosso inesquecivel NELSON, quP será rezada no dia 26,
segunda-feira, âs 7,30 horas, na Catedral Metropolitana,
no Altar do Sagrado Coração de Jesus.

Por mais êste ato de fé cristã, antecipadamente
agradecem.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE

COMPRAS

Edilal de Concorrên(ia Pública

Concorrêncià Pública n. 21 02 19
.0 Departamento Central de Compras avisa

aos mteressados que a concorrência acima mencio
ntJda.seró aberto no dia nove (9{ de abril de 1962,
em Virtude de ser dia santificado {Quinta Feira do
Semana $anta( o dia t 8 do meSmo mês.

Florianópolis, em 15 de março de 1962.
Hermes Justino Potrianova

Presidente

MUNiCíPIO POBRE Irmã de ...UM

IMPOSTOS PAGOS MUNíCIPESPELOS

UNIÃO 49.9·/.

AO

ESTADO 43,6%AO

MUNICípIO ....... 6.5·1.

. (Cont. da 5.a página)
tas mãos, jorra reflexos de

luz, espargindo-os �pelo
verdejante gramado - o

rutilo da salmas puras O
céu diáfano, e as avesltas
em maviosos trinadOS, evo

luindo os acordes, como

harpas divinas, ench,mdo
o ambiente de harmonia.
E a Virgem Maria, a Rai

nha dos Céus e da Terra,
nos fala, nos seus doces

olhares maternais, que são

o simbolo da beleza, san

t.'idade, ao desabrochar um

Urjo nas cândidas núp
cias místicas, E aquela Re

ligiosa, como um anjo.
cheia de fé, ao crepusculO
na hora da prece, horíli do

"AngeJus", vem prostrar-se
diante da Imágem. Ela ora

e as vozes etéreas, que são
a sinfonia dos corações
desapegados das coisas ter·
renas purificando-se como

uma rolinha em busca de
um abrigo angéliCO. Com o

véu lmnclllndo das virgens,
das· almas que 19vam a

Deus, é o pálio azul dos
céus. E a Irmão de Carlda
de simboliza renúM!a do

mundo, saerlfic.1o, abnega
Qão e Aleluia de CrL.'lto -

onde. é o relicário, em que
Jesus ·Hó.�t1[l. procura suas

o Impôstô arrecadado pelo Muni
cípio é aplicada exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es·
calas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, Assistênclo Social, etc.

MUNICIPE
PAIU QUE TUA CIDADE NAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU

IMPÔSTO COM PONTUALIDADE

Uma g�lafino que agrado 00 "ctbcr e qoe tombém
og�adará aos mors exígentes paladares? Eis Q. suo
receitai· ,

.

....__ .....

GElATINA COTE - D'AZUR
1. x!c. de suco' del.lo,rqnjo
1 coccte de Gelcttno Royól, sebo- Morc;ngo
ã.ovcs. separados '

3/4 xic. de" .cçócor,
, .. -

I cclh. (chó) de sal. .

1 dúzia de biscoitos chcmpqnhe eamigolhodos
.

1 v,ic!ro de eterne .chontilJy
1 vidro de geléia de morcnçc.. "

Leve 00 forno,: uma caçarola, contende o suco de
laranja. Quando ferver, misture a gelatina até dis
solver. Boto os gemas separadamente com 1/4 xie...
de açucor to derrame, aos poucos, a gelatina quente,
mexendo constcnremenre. Junte o sol. Leve à gelo·
oetrc e deixe .cêrca de 30 minutos, ou até começar
(I ficar espêssc. Bata os. cloros em neve e junte o

oçucor restante, continuando o bater até que fiquem
firmes, Junte-os. à gelatina e bota bem, tudo junto.
Forre uma fôrma de crlstct com os biscoitos cubro.
os com o misturo e leve pore gelâ;. Guarneço com

creme chonrttlv e cele!c de morango.
NOTAS E SUGESTOES

.

Eis uma receito simples de Sorvete de Creme.

���;i�����ib:rdea��ô�;o �����sdi�s�ruu��s :oo���
Cote. Quando levantar fervura Ê! começar a ficar
espêsso. retire do fogo. Derrame- o mistura do pudim
sóbre 2 gemas batidos, cozinha um minuto, sem

parar de mexer, e retire do foço. Junte 1/2 x!c. de

oçuccr, deixe amornar e 'adicione 2 cleros bem
batidas. Coloque na çcvetc congeladora e deixe
gelarl.

O leite em pó tem muírcsoptíccções. Um exemplo
esta batido de creme. M;sttrioe em 1 t.igela 1 xic. de
águo, 3/4 xic. de leite em pó e bota com um batedor
de ovos, até misturor bem. Leve 00 banho-mario,
pór 3 minutos. Retire do fogo, deixe amornar e

ponho imediatamente no porte mais frio do retrige
rodar, ou em 1 tigela com gélO. Deixe gelar durante
2 horas, no mínimo, depois do ,"ue boto cOm batedor
de ovos, durante 3 minutos.

É importante usar-se o xícara correto no medição
dos ingredientes. A xícara padrão tem Capacidade
de 250 g. de águo, e ê importante, poiS é com o

xicarO"Que se mede o pêso do farinha e o farinha e
a base de tôdo o ,estruturo do bôlo. São comuns os

xícaras de chá e de médio equivalentes o 170 g. o

que represento 80 g. menos que o xícara padrão. t:
importante, também peneirar a farinha duas vêzs:
antes e deoois de ';'edí-Io no xícara. VejamOs o

correspondência de alguns ingredi'1ntes sólidos em

gramas, tomandO por base e conteúdo de uma xicaro

Assim, uma xícaro rosa contem: farinha 120 g;

manteiga 250 g; cacau 100 g;
Torropinhas, salsa picado e queijo rolado sõa

frequentemente adicionados à sopa, antes de servir.

Mos, poro acrescentar variedade às suas sopas,

experimente esta sugestão que é noya e nutritiva.
Troto-se dos Bolinhos de Fígado. São simples de

preparar! Boto um ÔVQ e junte meio xícara de fígado
moído Junte 1/4 colh. (chá) de sol, 1/2 colh. (chã)
de ceb'olo rolado e 1 colh. (chá) de salsa rolado.
Junte uma pitado de pimenta.da.reino, uma pitado
de póprico e mais ou menos 1/2 xíco'ra de farinha
de rôsco fino. Enrole em bolinhos pequenos. Junte
à sopa quente e fervo durante 10 minu)os. Se você

nÕa conseguir enrolar os bolinhos, ou se notar que

os mesmOS estão se desmanchando no sopa, junte
meis farinha de rôsca.

Os bolos de frufo se cortam melhor quando estõe
bem fries. Poro tontO, se fôr passivei, coloque o

bâlo no refrigerador. Cort-e. e com foca fino e bem

afiado, mergulhado prêviamente em água quente.
Corre lentamente o bolo, sem tentar fazer fotiüs,
muitQ finos pai.:; elas se des�onchão

MISSA DE 7.0 DIA

Sra. Jovlta Conceição Linhares
Sr•. JOVITA CONCEIÇÃO LINHARES

Aldo Linhares Sobrinho e familia, nora, netos c bIs

netos, agradecem as manifestações de pesar, apresenta
das por ocaSião do falecimento de sua mãe, sogra, avó

e bisavó, Jovltn Conceição Linhares, or,olTldn no clln 17
do corrente.

c. Ã O

Tornam êste agrader.imenlo extensivo no Ilustre mé
dtco Dr. Ernesto Damerau c as caridosas Irmãs c Enfer

meiras dO' 'Hospltal de Caridade, que a confortal'OJTL até
Sp.u último momento.

Aproveitam a oportunidade paro. convltlar a todos di

parentes c amigos a asslm'irem a mlSfla que em

:l SW\ ;l,lnla mandam N'lr.h!':ll' na Tgt'(',hL Srtnt.
no di:l. 23, às 7 lloras. Des(lc j{, ae;t":Hleccnl I
todos que comparecerem a. õste'ato de'fó'CI'I$L1i"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DI. LAOBO DAOBA
CHnica Geral
-- II.DlCo __

Bspec!a11!+..a em moléstia de Bellbor.. e 91&a un
Dá."1aa. OUra rad1eal das 1nteceções agudas e cf6.

níecs, do t"parêlbe. 13enlto-urlnárlo em ambos os

1IieX08. DoNlOU .do aparêlho mtart.tvo e do 1Date
ma .......
Hori.r1o: das 10 li 11,80 horas e das 14,30 '" 17,00 j

boras. - ConsultórIo: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 and9;r. (esq. df. Rua &oão Ploto) • Fone: 324&
Re81dênc1a: Rua Lacerda Cout1nb.o, n.0 13. (Oh.·
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

Dl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo ele cavidadel pela alto "elocidade.
BORDEN AIROTOR s. S. WHITE

Radiologia Dentório
CIRURGIA E PRóTESE aUCO-FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _

1° andor _ Fone 2215
Eaclu.Jyomente com hora. marca'-..,

DR. MARIO GENTIL COSTA
M:tDIC O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOS!!: KóS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS; - Das 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTORro: - Rua Ten. Silveira 15 _ conj. 203.
- EDIFtCro PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13 à partir de
1° de março - telefone 2891. I

DR. CLO'VIS DIAS DE UMA
CUNICA ME'DICA

Estomago, irue�tin.os, figado' e vias b1l1a.res.
Consultório:

Rua Jeronlmo CoêllJO, nO lB salas 21 e 22.
Residência:

Rua São Jorge 32 fone 2721.
Diàriamente das 15 às 18 horas.
-\tende das 8 às 10,30 horas no Hospit�l de Caridade.

NO HOEPCKE TEM
-------------_

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças N'ervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Ataques _ Manias

Problemático Afetiva e. sexual.
Tratamento pelo Eletrochoql.ic com

Insulinaterapia - Cardiozolorapl8 �

Psicoterapia.
Direção dos Pslquiatra3 _

DR. PERCY JOAO DE BOrtBA
DR. JOSt TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONGULTAS: D&.� 15 iI.l; 18 horas

Endereço: Avenida Ml:j.uro Ramoa, 288

(Pra';él Etelvina Luz) - Fone 37-53

anestesiJ\
Sonoter..pla. e

OLHOS -ouVIDos �UN�Ríz
..... e >,GARGANTA"i,' ",.

OperoÇ6es das AMíGDALAS" por_::.p"oçesso
.• MODERNO / ' ..

EQUI�O de OTORRINO< �nico· ��Càpilal)
para exame de OUVIDOS, NARIZ •

GARGANTA

Refro.tor BAUSCH &: lOMB'par,à "t'eceitó
..

de ÓCULOS
Trofo1'rnento das SINUSITE2' por- ULTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
CO�ULTAS PUA

-

IriANHÃ E "ti. TAADE'
C':l�s�llo'rlo - RIJO Joóo P,nlo, 35,- Fone 3560

8p'de'rrcl.o - Ruo Fell� Stllmld1, 99 - F ao", 3560

VENDE-SE
Uma ('asa de mat.:elra. pintada a óleu, com água, luz

e aparelh<1s sanitários, medl,:;do 10 m de frente por 47 m

de tundas. sito a Rua. Portella. 51. em Barreiros.
Tratar com o Sr. Silvio José Mart.lns à Rua General

Nestor Passos, defronte ao n.O 48.

VENDE-SE

rofissional ...»
DR. OSMARD ANDRADE

. .

Dr. NILTON
PEREIRA

-Clínica e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorganto
Ex-chefe dos serviços de orl do csststenctc médico
social do armado (Rio), do hospital do arsenal de
Mori,ha do Rio de Janeiro e do hospttol do univer
sidade rural, - Ex-assistente dos serviços de crl do
policlinica de boto fogo, Rio (prof David Sonson)
Ex-estagiário do clínico de ort do escolo de mediei,
na e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof, José Kos).

Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sI. 108
(Edifício Julieta)

Dióriamente dos 16 às 18 hs.
Tel, -- 2222

ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN
TE POBRES

"Curso Preparatório' Continente"
DATlLOGRÁFIA

TAQUIGRAFIA
PRE-GIHASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAfiA
- Baseado nos mais mordenos processo. peda.

gógicos.
- Eouipado com mõqulnas novos.

Dirigido pelo:
"ROt. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HOURIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço suo inscriçóo Q Ruo Dr. Fulvio Aduc��,

onti9G 24 de Moia. 748 _ 1" onda"
ESTREITO

Preparam-Se alunos para as concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
Df'TILOGRAFO Faça Sua tnscrtçõo no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 11)
andor - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda hil al-
gumas vogas.

;

pela RADIO GUARUJÁ de FlOrianópolis
de 2.a a Sábado.

8,00 - Correspondente Cclumbus
8,55 - Reporter Alfred'
10,55 -e-lr-formo o Rádio Guorujó
11,55 -Reporte r Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporte r Alfred
18,10 -Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Colurt1bus
22,05 - Grande InformatiYo GuoTujá
Departamento de Notícias: ·1els. 3816 '�'3'a22

Rádio Guaruiá - onda média - 1420 Kei, _ 5

.�s = �nda Curta - 5975 Keil _ 49 metroí

COMUNICA(ÃO
--_

A SAUNA FINLANDEZA TEM A' SATISFAÇAO DE
COMUNICAR QUF. JA SE ENCf)NTRA A DISPOSr«AO
DAR DT:::TINTAS CLJENTE�. MASSAGISTA ESPECIAU

..

ZArIA PM RJi:NHORM. PARA TRATAMENTO CONTRA
()Rl��mAI)E. nor,�s REUMATICAS. MA CIRCULAÇAO,
ENXAqUECAS pte.

ATENDE NO LOCAL COM HORA MAR,CADA NA
RUA TRAJANO (anthzo RANCHO DA ILHAl.

- .-.-

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

Concurso para Carre;ra de Dentista e,
Médicos
EDITAL

DASP-DSA N .
.) 63 e 65

Da/miro Duarte Silva

DELEGADQ.

RUA 8���=IM 1-7�
•

-- ,
Dr. A,rloR Ramalho,
����E p�!IA!���ã •
no HotPital dI'! Caridade. •
A tarde, no consultórl, •

das 15,30 bs. às 1.7..3<' I.s.•
�::���o� 1�:n:a:n: •
telr(one 2788. ;
R::�d:;C�! Te�e�:nep:7��e •
------- ,

Dr. Walm;r Zomel •
Garcia �

Diplomado pela Faculdade •
N;��:�sl::de1;1de:I::::s'iJ da •
Ex-interno por concurso da !
:�e��ld;!:t�E��t:Viol��, ,
drigues Lima). zx-tnremo
ou tieJ'VIÇ-O ue Círurgta do

Hospital IA.P,E.T.C. do Rio
de .reneíro. Médico do Hos
piLai de canuade e da Ma
ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS - OI'ERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOIt pelo
metodo psico-profilatico
Consultório: Rua João Pin
to 'no 10 - das 16.00 às
18,00 horas. Atende com

horas mercedaa. Telefone
.3035 - ResidêncIa: Rua
oenerer Bittenr.ourt n -u.

DI. HOLDEMAB Q,
DEMEI,::ZES

Formado pela Escola de
Atediein. e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Cambôa ._ Da
MaternJdade Clara Bas
baum - Da Ma.ter�idd.de
MÃe-Pobre.
Espeelalldade: DOENÇAS

DE SENHORAS _ PARTO

7- CIRURGIA.
MaternidlldeConsulta:

Carmela Dutra, pela ma-

1IjI�. ,

ResIdência: Esteves lu
nlor, 62 - Tel: 2235·

Dr. Hélio Í'reila�
DOENÇAS DE SENHORA!
PARTOS. ONDAS CURTAt
- E"ETROCOAGULAÇ.\O
ConsultóriO _ Victor

Mcirele.., _24 - das oi ii.
8 boras.

Florianópolis, 22·3-62

Hoje na Base Aérea o Duque ele Edimburgo - o casal dr. Cláu- •
4io di Vicenzi Recepcicnará •

"" HO.je, o governador Ceiso ,Ramo!' dos. apresentará no próximo dia vinte f'
�:������a;;er�lI�u:�uz�\.SU;�3�ur��. n; ::;r;;aTe:�� �lva���� C�����E��'
�Oe:SUI C�;;I:� �:r���!:et:�ha're�:'p�:� ��:��/amosos cantores rotcíõ-tcoa ame.�
Na Base Aérea. acontecerá um "coe' �

servido peje Querencla Palaee, -,
Fui tnrormajo de que "MirIm 1

c

_ O casal dr. Cláud!o Dl Vlcenzl
Modas" receberá �m variado sortlmenteA

em preparat.vos para uma elegante re-

de artigos, para crianças nova estacao
.•

�����Ci:od:r�:���m��: �: �:d�:i'�� �a:l� ,
Fernandes Di Vicenzi.' _ A Campanha da Associação dr'

Reabilitação de S. C., está sendo feita,
�:mn::a t:::.:::dedees���IP:n�asse;::a:_
reeuaecêo total desta obra fIlantroplca. _

,
- Chegará amanhã, a esta caPital'

as 8.30 hs. o Embaixador do Japão, Será._
recepcionado pelo governador Celso Ra-,
�o�ue;e:c��áC�al:�� ::lr!���ar intimo.

- O deputado Fernando F;rrarl, e •candidato ao governo do Rio Ot:ande de
.

su), Miltinho, estará na socled\"\.f'
Guarani, próximo dta "VInte e dois' de a •
bríf para uma apresentaçuo. •

,

- O sr. Dorval José dos Reis, note
festejará seu "ntver". Logo mais ..

- O ràdlallsta Antunes severo.. :.5

sumiu a Direção Artistica da Rádio" Sar
La Catarina", que está em experíencre.

Dr: Can:ídio do
� Amaral e Silva

ADVOGADO
Ma"lstral.oo aposentado
Advo:,acta em Geral

bc. e ReI.: Rua 8a.ld811h9
Marinho, 2 - apt.o 301
fflllltJulna lv1to Qlntol

- Regressou de uma e�cursão .8

Punta del Leste� dr. PauLo -xonõer 'Bo't
nhausen.

a

- Alguém aqui da Ilha, lançou lõ'
moda "masculina", em Crlcluma, num,

- No Rio de Janeiro a semana Leo �:�:::a,fU::::i�a C����e:�=n!iC:a:d�I��'
���n: d�r�!�l.roo d!�. ::�I:�I�g��:It!ua� rstc após CJ Carnaval. •
o presidente da Comissão organ1zado�a. s •

- Por hoje e só ajudem na capa'
_ O Instituto�asll-Estado� 'Uni ��aud a Associação de Reabllltaçao,

._-- --- -- ------ --- -- _' .. -- -- -- - _. • --..1

DEPARTAMENTO DE SAODE PÚBLiCA
PLli.NTIiES DE FARMACIA

MtS DE MARÇO
17 _ Sábado (t.arde) Farmácia Central

18 _ Domingo Farmácia Central

24 - SábadO (tarde) Farmacia Moderna

25 - Domingo
31 - Sabado Itarde)

Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antôniu

�PUbliCidade
��. .1··.m Sta, Cat"'na

.
Conf .cção e c::onservação de painéis

em todo o Estado

Rua Felipe Schmldt.
Rua Felipe Schmidt
Rua Joõ.o PInto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt

Antonio. Noturna, Vltóna

efetuado pelas

Rua Pedro Demoro
Rua. Pedro Demoro
Rua. 24 de Maio

Canto, Indiana e Catarinense

A presente tabela nâo poderá ser alterada sem preVia autorização dêste Departa-

e
,��, ,.

R I�,rn \lido M.arhatlo .. b" 1!!' -a'ndar-"..for.e �4 13
.......k\••"J;..;.POUs.

O plantn(1 noturno será efe tllado pelas
Central.

farmácias SOO.

A aou. MAIa PPftJT.t 00 1ftU1L,

�t3:r.\'4J€no S múuJ!i.'

CO!IItC{I(IIf,IIII:u:a '"
OI (�i"

... I,_.r........'.

.• NDEkEÇO
.4. OINBA DAS BICICLETAS, tlca na Rua:

Conllêlhelrq Matra n.1) 154, de um lado a sua

'. � de PEÇAS E ACESS!ORIOS, e do outro a
'. �çã.;- de PINTURAS B rONCERTOS. -

...... , .._ .. :1'1'1

()rNrl son Morit 11_ a Por féi
.advogaoo·

ResldÔn.l. - ""n,'o

(jRACAFlo.iianóPolIlI
_ 5" a."<lar

- Fflne: 21-0.

---:-- ,

CAIXA POSTAL �O

F'�ORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CONVITE - MISSA
C·437 e C-439

Faço publlcCo. para conheclmenoo dos interessados, que
as Provas Orais dos Concursos em epígrafe, serão realiza·

das na cidade de CurlMba, no Estado do paraná, 9. partir
do dia vinte e olt-o (28) do corrente mês. Maiores esclare- r--------.
cimentos serão prestados aos in�ere�sadOs na sede da De-I OOSTA Df. C�fÉ1 t
legacia do Estado do Paraná, sita a rua Candido Lopes, .

_ .

128 - 3.° e �IOOl������l!S, 16 de março de 1962.
ENTAO PEC� l,�FE zr I

Dr ARTHUR BOOS
A Admlnls�ração e Funcionários do Banco do Brasil

S/A·AgêncIa de Florianópolis, convidam a todos os pa

rentes, amigos e conhecidos do seu estimado colega, Dr,

Arthur Boas, para a Missa que será celebrada na próxima
sexta-feira, dia 23 do corrente, � 7,30 horas, na Catedral

Metropolitana pelo eterno descanso de seu boníssimo es·

pirloo.
Desde ja, antecipam seus melhores agradecimentos

aos que lá comparecerem.

_Florianópolis, 18 de março de 1962.

�--------------�

CI��MIS
Agradeço ao Padre Réus

uma graça alcançada. 10..0.

, cartazes �D �ia

O plantão diurno compre endido entre 12 e 12,30 ho ras será

-Cu'no
Cille iAO JOst

--BAiJIDS
Cille GLóRIA
às7lh-9Ih:hs.

Richard Burton

Curt Jurgens
Ruth Roman em:

AMARGO TRJ�O

farmácia,!, Vitórias e Centr::t!.

FONE: 3836
às 3 -7 % - 9 3/4

O. E. Hasse

Françoise Amoul em.

ClnemaScope - EastmanColor
ACONTECEU E M VENEZA

CiD,lln
.. CinemaScope .

Censura até 14 anos

11 - Domingn
18 - Domingo
25 - Domingo

ESTREITO
Fa�mácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

CiJle IMPEBJO

o plantão noturno será efe tuadCJ pelas farmácias do

. às 5 e 8 hs.

John Justin

Glynls Johns
_em_

TEIA DE

ás 8 hs.

Júlio Aldama

Laia Flores em:

SONHOS DE OURO

Mexlscope - Ea.<:tmanColor

Censura até 14 anos

menta.

Tecnicolor

Censura até 5 anos

Ciüe ROXY Cine RAlA (S. Joséj

Cantinflas em

O C I R C O,
Cens.ura até 14 anos

D.S.P .. em Florial1opolis. fevel'dro de 1962.

'OHm: JUS, às 8 hs

..ãs 8 hs, Van Heflln

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De�artamento �eolral �e &om�ras
t�ital De cuncorrência rú�licô - N. 03 03 ��.

o Departamento Central
de compras (D. C. C.), de

eonforrmdade com o art. 11,

�;:a�6Id;e:eg���:��t�;�
25-08-61/382, torna público
que fa.�â realizar, no dia 12

de abril de 1962, na sua sê

de, à Praça Laura Muller,
nv 2, (fone 3410), CONeOR
RE:NCIA PÚBLICA, nas

condiçpes seguintes.
I _ OBJETO DA CON-

CORR1!INCia

AQUISIÇAO
I - CarteIra dupla, .di-

anteira, c/nnterro croma

do Uni - Quant. - 132;
IA - Carteira dupla,

central, c/tinteiro croma

do Umd. - Um, Quant. -

797;
'� - OU-

10 ..:._ Carteira mista,
conjulgada, para dois alu

nos, envernizada na côr na

turaI, e metálica, em tubos
de eletroduto, rigído, ptnta-
do em côr semelhante à
côr da'madeira Unido Um

QuanL-'924;
II - zscnvanínha para

professor, frente e lados fe
chados com 5 gavetas, te

chadura tipo vaie, nas di
mensões de 1,25 x 0,70m. ou
mais, Unido - Um, Quant.
-52;;
IV -;- Quadro negro, nas

dimensões de 3,00 x 1,00mc.
em madeira de lei Unid.

um, Quant. -90;
ou 'de madeira envernl

aada de 1,50 x 1,00 Unido -

Quant. - ISO;
V - Quadro pintado de

VII - Coletor de lixo, em

VI - Cesto para papéis 2,50m. de altura Unido Um
usados Unido -- Um, Quant.
- 55;

madeira de lei, nas dimen
sões de 0,45 x 0,60 x 0,30,
'com tampa Unido _ Um

Quant.12;
VIU - Apagadores de fel

'tro Unld. - Um Quant. _

90;
IX - Armário e/porta

corridiça, trilho e rolamen
tos de aço, vidros claros, re
chadura tipo Yale, nas dl
meaeões de 1,10 x 1,50m.
ou mais Unido - Um. Quat.
46;
X - Cavaletes para ma

pa Unido - Um Quant. _

8S;
XI - Bureaux c!7 gave

tas, rrete e lados fechados,
fechadura tipo Yale, nas

dimensões de 1,35 x 0,80m.
ou mais Unido Quant. _ 13;
XII - Poltrona giratória,

c/cracce. estofada em plás
tico Unido - Um, Quant. -

13;
XIII - Poltrona fixa, c/

braços, estafada em ptásti
co Unido - Um, Quant. -

26;
XIV - Sofá estofado em

plástico Unido - trai, Quant
-13;
XV - ArmárIo e/porta

corrIdlça, trilho e rolamen

tos de aço, vidros claros,
fechadura tipo Yale, nas

dimensões de 1,50 x 1;"50 ou

mais Unido - Um, Quant.
-23;
XVI - Mesa de centro

redonda Unido Um, Quant.
13;

JORNADA TÉTRiCA ve marca, do material QU!'-!

(Wind Across the Everglades) se propõem fornecer;
.
c) preço unitário e glo-

Totalme�te 'filmado "in location", "JORNADA tial, com a explicação de

TÉTRICA" apre"senta. nôs um completo desbrova- que estão ou não incluidas

mento de uma regiõo "da mundo jamais filmada, vis- as despesas' de Imppstos,
t·o agora em todo ° seu explendor 'e encanto selvagem

"0 t'axa.s, fretes, carretos, segu

em magnífico TECHNICOLOR. BURL IY,ES, pelo 1'015 dc.;

fÔrça' de seu talento, pelo figuro imponente de seu en�:e:�n:�ç::t:ri:t:'o' I��
porte mageStoso, tornou-se um dos atores mais

cal indicado: Inspetoria da

�:��t�:��.��I,o u�u��r��n:a��:eSO:b�'i����in'���� 7a Regláo Escolar - Oha-

e rerríve[ caçador de oves nos pântapos da F[órida, �e:��;_�d�e s���ebi:�����dO
no princípio do século, quando a modo mundial con-

e) declaração de conheci'
sagrou os p[umas em imensOs chapéus e troges fe-

menta e submissão às nor

mini nos. CHRISTOPHER PLUMMER é a seaundo
mas deste Edital e da Le

fiqura fnoscul ina desta importante obra de BUDD
gislação referente a Con

SCHULBERG, dirigida por NICHOLAS RAY. SCHUl:-- corrências.
BERG já nos doou ,?utra grande obra que foi levada NOTA: Serão recusados
à tela coin ° arande 'HUMPHREY BOGART, tiA

os materiais com dimen
TRÁGICA FARSA" (The Harde; ,hey FoI[) CHRIS- sões e outras'" cai'acterÍsti
TOPHER vive ° id�o[isto guarda que sonha em

cas aquém dai especifica-'
transformar o pântano num local paradisíaco, onde

ções, o que ocasionará exi
os animais eossom viver p,m comeleta paz e liber- gência de substituição, reU
dode. CHANA EDEN e GYPSY ROSE LEE (A BELA rada. urgente, chamamento
DO YUKON om Randoloh ScO,tt, lembram-se?). Os do segunda colocado, exlgên
outros sã'o" GEORGE VOSKOVEC ° lU'tador TONY cia da. duerênça de preço

GALENT0; -HOWARD I. SMITH,' EMMETT KELLY ,pelo faltoso, caução futura,
e outros. A narrativa é em momentos alongada, mas suspenção do regisho de

o rítm0 é bem acentuado. A luto psicológico .entre
.

fornecedor, etc.
,

o guardcr'fk>resto[ (com o vitória'dêste) e ° gigan- 2 _ Na parte' éxterna
vasco' caçador dos pôntanos, Cottonmouth, é o que do envelope contenedor da

há de meús impOrtimte no per ícula; é "esteio Que proposta deverão. constar

permite o sucesso da fita; é mesmo poétiCO n deq[.-)- os seguintes dizeres:: CON

di('> moral entre os dois rivais. Em sumd. "JORNAD� CORRÊNClA púBL-ICA N8>

Tt:TRICA" nõo é ljm filme excepcional com movl- 03 03 25, (Aq'uislção de mó

mentoçõo de câmara .de primeiro ordem, porém, veis escolares, para a 7a Re

constitue. se ,em um bsln espetáculo Com belos gião Escolar - Chapecó.

paisagens ag�esres da Flórido e é principalmente 3 -.Em envelope separa-

um memento psicológico de grande classe. do contendo os dizeres do

COTAÇÃO: 4 ����� �6�rÉN���, ect;
VIOLENCIA EM VERMELHO VIVO

Dois uniformes se enfrentam 'em "UMA SAUDA
DE EM CADA 'ALMA" (Conspirocy of Hearts), ex

pressõo de dois r.nundos opostos, antagônicos e irre

consciliáV'eis Humilde, simples e como qUe anun

ciando bond'ade, o dos freiras; soberbo, espalhafa
toso e transbordando ferocidade, o dos nazistaS. E.

esta ferocidade _logo aparece nos fatos, frente à ne

cessidad� vital do soldado - de evitar a .fuga �os
crianças oorisionqdas em campo de cOncentraçao.
"UMA SAUDADE EM CADA ALMA" é um filme

necessário poro que compreendamos oertas palovrcs
que sempre ouvimos e repetimos, sem contudo nos

determos- muito sôbre -elos: sacrifício liberdade amor

•. Principa[m�nte amOr no mais amplo e i[imitodo se�;-
"i�t

.

I "UMA SAUDADE EM CADA ALMA
.. , t�do pelo ORGANIZAÇÃO RANK, a

Um�-

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

tos comprobatórios de içlen
tidade e idoneidade:
a) ceoudêo de Registro

na Junta Comercial ou

Diário Oficial que tenha

publicado o documento de

constituição;
b) atestado de idoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comercial;
c) prova de quitação com

as Fazendas Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procuração, se fôr o

caso, passado à pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 - Os documentos aci

ma' (ou pante dêlesj pode
rão ser substituídos pelo
Registro da firma no De

partamento Central de

Compras do Estado de San

ta Catarlpa.
5 - As propostas. deverão

ser apresentadas em duas
vias. com a rubrica dos pro
ponentes em tôdaâ as pá
ginas, seladas na forma do

ítem 1, dêste Titulo.
6 - Os envelopes, cori

tendo propostas ou docu

mentos, deverão ser entre

gues no Departamento Cen
trat de Compras, à Praça
Laura Muller, nc 2 (fone
3410), atê às 14 horas do
dia 12 de abril de 1962, me
diante recibo, em que se

mencionará data e hora' do
recebimento, assinado por
funcionário do D. C. C.
7 - As propostas serão

abertas, às quinze horas, do
mesmo dia 12 de abril, por
funcionários designados pe
lo I,'residente do D. C. C. e

na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.

8 - Abertos os envelopes,
cada um dos interessaçios
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro
postas dos demais concor�
rentes. l
9 - As propostas (modê-

10 001, à venda na Impren
sa Oficial do Estado), de

verão obedecer às condições
estabeleéldas neste Edital,
nas instruções constantes

do verso das mesmas, bem
como às exigências do De

creto nO SF-25-0S·61/382,
de 1961, e demais tlisposl
ções Estaduais e Federais
sôbre Concorrências.
II - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
doura, posteriormente, se

rá declarado vencedor o pro
ponen't"e que oferecer:

·a) Menor preço, conside
rando-se descontos,· bonifi

cações, Impõstos,' despesas
e outras vanta:gens;
b)' melhores condições de

entrega;
c) melhores condições de

, pagamento.
2 - Em igualdade de con

dições será dada preferên
cia a firma estabelecida no

Estado.
3 - Em caso de absolu

ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.
4 - A Cocorrênc�a poderá

ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida for
malidade expressamente exi

gida pelas referidas Leis e

a omissão Importe em pre
juizo aos concorrentes, ao

Estado ou à moralidade da

Concorrência.
5 - A Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de

anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aos

interêsses do Estado.

FlorianóPolis, em S de

março de 1962.

(Hermes Justino Patrla
nova) - PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
A Dtreção do Cu'rso de Auxüiares Técnicos do Depar

tamento de Estradas de Rodagem comunice. aos interessa

dos que o exame prévia a que deverão subme'ter�se os

candidatos inscritos condicionalmente, terá inicio no dia

21 do corrente. Outras informações serão fornecidas na

Divisão Técnica do DER, diàriame1lte, das 13 ds 16 horas.

__ . �----,.,�,_._._,--�----

AD Jl,EÇAO.

NO HOEPCKE TEM

Ili!UINTA PÁGINA

contes, digo, constatou

Que as dimensões e cal}'
frontaçôes do ,referido ter
rena canforem com as des

critas na inicial. Prece
dida a justificação roí es

ta julgada por sentença
do taôr seguinte: - Vis

tos, etc. Homologo, PO]

EDITAI;
JUIZO DE DIREITO pA
COMARCA DE BIGUAI,-'t
EDITAL DE CITAÇÃO ÚOM

O PRAZO DE TRINTA

(30) DIAS

O CIDADAO JOAO OARO
LINO ZIMMERMANN, JUI2
DE PAZ NO EXERCICIO
DO CARGO DE JUIZ DE

DIREITO DA COMAReA
DE BIGUAÇU, ESTADO

DE SANTA CATARINA, NA

FO'RMA DA LEI, ETC ..

FA SABER aos que f

presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem

que, por parte de JOAC
CRISPIM DA SILVA, por
intermédio de seu MS!S·

tente judiciário Dr. Jayl
de Oliveira Matos, lhe foI

dirigida a petição seguin
te: - zxmo. Sr. Dr. rc»
da Comarca de Bígua çú
João, Crispim <la Silva.
brasileir.o, casado, Lavra

dor, residente nesta co.

marca, por seu êssístente
Judiciário infra assinado

vem promover a presente
ação, para o que expõe
e requer o seguinte: 1) _'

Que, por si e antecesso.

res, tem a posse mansa.

pacifica, continua, sobre
um te,rreno situado no lu

gar Fazenda, neste Muni
cípio, há mais de 20 ano"

sendo que o terreno ter,;

a' área de 72·600 m2, me

díndo 66m de freme por

����temco� f�r;:�l�to eJ:��

sentença, a [ustírícação dE

fls. em que é requerente
.toão Crrspím da Silva, pa.
ra que produza o sseus [u
ncücos e legais efeitos. Ci

te-se, pessoalmente, per
mandado, os conrrontan.
tes do imovel e por edífâl
os interessados incertos,
para todos, querendo, COIl

testarem o pedido no

prazo da Lei. Sem custas

Biguaçú, 9 de março de
1962. (Ass.) João Carolino

Zimmermann, Juiz de P.t:tõ,
no ex. do cargo de Juiz de

Direito. E, para chegar ao

conhecimento dos intereS
secos, e expedido o pre
sente edital de citação

com o pra.se de trinta (30)

dias, que srã publicado
afixado na forma ôa Lei.

Dado e passada nesta Ci

dade de Biguáçú aos d�-
ze dias do mês de março

doê ano de mn novecentos

de sesent-, e dois. Eu (as.)
Orlando Romão de Faria,

Escrivão, a fiz � datilogn:.
fei o subscrevi.

Biguaçú, 12 de março de

1962.

---l�
João Carolino Zmmermann

da Costa, e fundos com Juiz de Paz nç exercício
João Hígtno Machado, ccn. !

de cargo de 'Juiz de 'Direit()
"rrontando ao Norte com Confere com o ortgtnuj
João. tzaac Medeiros e ao afixado no lugar de cos ...

Sul com João Miranda 2) tume.
Que o autor está atual O Escrivão:
mente de posse do referidt OI'lando Romão de Faria
terreno, possuindo o me�-

mo com arrimo de dono, ------
e �omo tal ê conhecido na

quela 10cal�a�, não ha·
vendo até a presentf'; dat?
nenhuma contestaçào fÔ
bre aquela posse. 3)-

Que não possui titulo ha

·'ri!t· sobre to'" àrto inIÓVi!!l; ( I

por Isso quer legitimar a

situa�ão do r.J.esmo. 4) -

Que .o autor adquiriu f

p:osse do mendonado ter

renQ por compra feita de
João Fermino Amaral, qUI "" •.,,.-
por �ma vez comprou a FI')

riana Clementina de. Jc-
sUS. 5) --;- Assim, requér a

�'a:Ee��o;a P���g:!Lf!;tifj� ...."
����o oP����a�:nt:o�:�t:, ,,:íii1il1l1í1i
a clta.ção por mandado ctús
confrontantes e conjllges
se casados forem, e, pOl
ediJ;a:1 os :nteressados in·

certos, todos para contes·

tarem, querendo, no pra.
zo l�gal., sob pena de reve·

lia, e que não sendo 8

ação contestada, seja de

clarado o dominlo do re

querente sobre o dito ter

rena, por mandado a ser

expedido no Registro ':!e
Imóveis. Dando a presen
te o valor de cr$ 2.100,00
P. Deferimento. Bigua.çú
11 de agosto de 1961. (as.)
Jayr de Oliveira Matos _

Assistente. Testemunhas
João Miranda, J.oão Isa<l,C
Medeiris ,residentes era

Fazenda; não precisam
ser intimadas. A,---,-< pericIa

Departamento (entrai d e Compras
Edital de Concorrência
'Pública n.o 21 - 02 - 21

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.o27022'·
O Departamento Central de Compras (D.C.C.},

de conformidode com o art. lI, ítem 1[[, do Regula
mento aprovado pelo Decf1eto SF-250861/382,

III _ JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julgadora, será declarado

vem;;edor o proponente qUiS oferecer:
o) melhor (maior) preço;
b) caução de 10% em 48 horas;

c) pagamento até 10 dias;
d) i1etirada do veículo imediato 00 pagamento.
2 - Em coso de igualbade de propostas, será

sorreado o vencedor.
3 - A concorrência, poderá ser anulada, uma

vez que �enha sido preterida formalidade expressa
mente exigido pelas leis, e. que a omisspo importe
em prejuizo aos concorren"l'es, .00 Estado Ou à mora

lidade do Concorrência.
4 - À Comissão Julgodora,...reservo-se o direito

de anular o concorrência, coso os pr�ostas apre.
sentadas nãa correspondam ao interêsse do Estado.

Florianópo[is, em 27 de Feve�eiro de 19ó2.·
Hermes· Ju.:;tinc;> .P9triannya

C:OLUNA
CATÓLICA

Quant. - 3;
XVIII - Mesa pi máqui

na de escrever, Cj2 gavetas
ou mais, e 1 prancheta, nas
dimensões de 1,00 x 0,75m.
ou ma.is Unido -- Um Quant
-17;

.

XIX - Caixa para papéis
de expediente Unido - Um,
Quant. _ 13;
XX - Mesa pintada de

azul, em madeira de lei, nas
dimensões de 3,00 x 1,00 x

0,78m. Unido '- UM, Quant.
-6;
XXI - Banco reguada,

cyencôsto reforçado com

ferro, em madeira de lei,
pintado de azul, medindo
3,DOm. de comprimento
XXUJ?id. - Um, Quant.

-12;
XXII - Mesa simples,

nas dimensões de 1,50 x

0.70 ou mais Unido - Um
Quantid. - 6;

\XXIII - Estante Cj4 ga
vetas, fundo fechado, na

dimensões de 1,10 x 0,50 ou

mais Unido Um, Quant. _

8;
XXIV - Porta Chapéus,

cf espelho e cabide, equipa
do c/rectctente de latão

para guarda-chuva Untd. _

Um, Quant. - 2.
1. "Com exceção dos itens

em que exista especificação
definida, os móveis devem
ser de madeira de imbuia,
envernizada na côr natural,
e montados no local de des
tino". Chapecó
2. "�s carteira� devem ter

a largura mínima de .

preto, para aviso, nas di- 0,95m."
mensões de 1,75 x 0,75m. ou XVII - Armário triangu- 3. 'A escrivaninha p/pro-
mais Unido - um, Quant. lar, porta de vidro, pl}Ta fessor, com 5" gavetas, deve
_ 2; bandeirlj., na dimensões de r.a ter também 2 pranche-
--��---------�--� 'tas"

S r"h·
II - ESTIPULAÇÕES

Ia go Os interessados deverão

h' �!ili;.ta :��:������:�t:�:€::;::
. _.,mtTi1�Ji:a:;�!��,;I��.o:

...� -:-. -Saude de Cr$ 10,00, por fo-
, � • lha,. eIl}.envelope fe�hado
CR íT � .�

r. �I.� � � r � Jl f'n O e ��(}r�ct;;g�:��:n��: n�me e

QUADRO DAS COTAÇÕES enderêço da' firma propo-
6-- Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Multo Bom. 3 - Bom nente;
2 _ Regular. 1 _ J"raco. O :__, Pê.ssimo b) especificação, a mais

detalhada poSSivel, inclusl·

'Não Há Mais 'Dúvidas: Caso da UNE
Revela Plano de Agitação

RIO - Já se admite sem 2 - Participação de ele

sombra de dúvida "a exís- mentos de outros Bstacos

tencla de um plano ccor- na vida política da oua

denado pelas esquerdas, 0- nabara, assim: o governa

bjetivando provocar íncí dor Leonel Brizola, do Rio
dentes que justifiquem a Grande cio Sul; Mauro

intervenção federal n a Borges, de Golas; Chagas
Guanabara", lê-se na tm- Rodrigues, do Maranhão;
prensa, "e o metralhamen- prefeito Miguel Arrais, de

to da sede da União Na- Recife; e outros, preten
cíonaj dos Estudantes nao dendo candidatar-se a pos

passa de mais uma etapa tos eletivos da Guanabara
desse plano que culminará com o único propósito de
na campanha eleitoral ode tumultuar o Estado.
outubro, quando 0- eleito- 3' - São conhecidos os

rado do Estado estará mo- planos de extremistas que
btlízadc para eleger seus".,. lideram as entidades es

representantes na câmera tudantís, para combater o

e no Senado Fede{aIS", governador e criar agita-
ViSam as esquerdas es- cão.

tabelecer no Rio uma zona. 4 - O deputada Celso
de atrito e de agitação que Brandt (autor do projeto
se irradie a todo o Pais e de remessa dos lucros, que
proporcione rendimento e- tanto prejutzn já deu ao

leitoral para o comunismo Brasil) quer transformar
e suas linhas auxiliares, o protesto (contra o ata-

que à UNE "num movi-
PROVAS E SINTOMAS:

1 - A sede da "Frente
de Libertação Nacional" __:

organização declarada por
Luiz Carlos Pre;tes de van

guarda da ação comunista
no Brasil - foi instalada
no centro desta cidade,
consgruíndo-se em centro
orientador da campanha
de agitação.

mento nacional".
O Chefe de Politica Se

gaifas Vdana respondeu à
nota: Çlficial da UNE. des
fazendo uma série de men
tiras que nela se contêm
e afirmando que as auto
ridades estão atentas pa
ra "manobras, seja de a

gitação, seja de mistifica
ção."

IRMÃ DE CARIDADE
E"ntre os muros de un grande vulto, de traje

convento, no jardim, exista branco, pelas puras e san·

um pedestal, onde (Continua na 3.a página)

Departamento· {entrai de· Compras
, N.o 15-02-14

Editai di tõncõrrênaa Publica
o Departamento Central de C,ompras (DCC), de

conformidade com o art. 11, ítem III do Regulamento
aprovado pelo, Decreto SF __25-08-61/382, torna públi
co que tará realizar, no 'dia 31'· de março de 1962, na

sua séde, à Praça Laura Muller,' nO 2, (fone 3410), CON
CORRENCIA PUBLICA, nas seguintes condições:

1 _ OBJETO DA CONCOR.ru::NCIA

, 1.··.
' .. \.(AQUlSIÇ�q) ," ": ',1','.'

I t i;,!FiCh'ê.;ic!,�l������;;'leF��r�,. pn�(ta"de'�. Vrq, Quan
'tid�e _:_ I}; ." '�,htl' ,\ '.',:<1 '1:, ,.:l.. ,

(.,---iIl - Fichário. de· aço· ,ho-$<>n�ar, Unidade - � Um,
Quantidade - 1;

.

,

III - Armações RUi'" ou similar, para pastas
pensas, Unidade _ 'Um, �Quantidade _3;

IV _ Pastas Ruf ou similar, com etiquetas e gra�_
pos, Unidade - Um, Quantidade - 50;

V _ Mimeógrafo, eletrico, Unidade - Um, Quanti-
dade - 1;

,
.'

Vl. - �rupos es,tofad_?s, Unid�de - Um, Quantidade

_ 4;
VII _ MáqUina de 'escrever, semi-portátil, c/l00 QU

mais espaços, Unidade � Um, Quant. - 1;
VIII - MáqUina de escrever, portátil, c/100 ou mais

espaços, Un1dade _ Um, Quantidade - 1;
IX: - MáqUina de escr:ever, cj120 espaços ou mais,

Unidade Ull;l - Quantidade - 4;
X - MáqUina de esrrever, c/260 espaços ou mais,

Uriidade - Um, Quantictade - I;

XI - Tllcógrafo, tipo "Kienslc . ou' similar, c/7 ou

tnHI.ls dlsco�, U.nidade ,-o Um" Quântidade ---.,. 6;
XII - M�quit;la de' costura ,.tipo �nd,ust:r:i�l, p"J;l.idade

-

�i:I�a�����dt�ost�t:a, �ip'o �ndustrial,' pI 'ser L

viços de estofamento e. riouro, Unidade _ Um, Quanti
dade - 1;'

.. ,) "
,

.

XIV - Escrivaninha ci7' ·ou mais gavetas, u"nidade _

Um, Quantidade:"""': 5; ..
,

..
XV - cádeirà gil'atói-Ú.. S/braços, Unidade _. Um,

,Quantidade - .5;
....

�
,.. "

,
'

XVI - Cadeira sim�les, Unidade - um,' QuanU,
dade'- 18; '. •

:,
XVII - 'Mesa. p/m"âquina de' e�crever, unidade-

Um, Quantidade _ 2;

XVIII _ Armário p/escritório, Unidade ___:_., Um,
Quantidade "_!_ 5;

. .

XIX _ Cofre de aço, tipo' "Securit", ou
. similar,

Unidade - Um, Quantidade - ·1;
XX - Capacho de ferro, p/porta, Unidade - Um

Quantidade _ 5;
XXI - Trilho (passadeira), de "congoliurr;", borra

cha ou similar, Unidade - Um, Quantidade _ 54;
XXII _ Máquina ponteadeira de sola, tipo "Ju·

piter "ou similar, Unidade _ Um, Quantidade - 1.

Estipulações conforme Edital 15-02-14.
Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 31,

3L62. Ab�tura, às 15, horas do mesm:o dla ;iJj31.62,. Ç.o._!l;
forme Edital, pÚblicado no Diário Oficial do Estado nO

.7001 de 1° de março de 1962.

_pce -. em ,16 de março de Hl62

.LT��:'1,;_;>" Jl.
• .

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PE�O PROGRESSO Df

1.·:1U.
'SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Figueirense Poderá Perder o THulo
do "INITIUM" de Juvenis

o Figw;!ir('ns� não po- minuto de luta .

der-á ter seu título homo
logado pela Federacao (�a
Larincnse de Futebol. con

quintado 'p"la sua csqua
ora de juvenis, após aba
ter na flnalívsírna ao eren
co do Guarany P:Jl' 2xO.
Acontece que o treina

dor alvinegro, contrarian
do o regulamenta. lançou
mão dn. rcrtra três. quan
do o jogo atingia o seu 56

Assim 'sendo,' muito er-t
bora o Figueirense tenhl>.
conquistaria o Torneio :-
nício de Juvents-no grama.
do," poderá perder o CObi
çado titulo, conquistado
com tanto entusiasmo. O
T. J. D. da Federação é
quem decidirá se o Flguél
rense é ou n!!o o Campeao
Juvenil do �orneio Inicio
de 62.

Mais lima Reunião da Comissão
rl�s III Jogos Abertos

A Comissilo oentnu 01'- lhidos as Subcomissões
aantaattora (�Os III JO�·(1"
Abertos de sente Cat ací
na voltou a .�,f' rcunlr mais
uma vez tendo ))01' local
a sede ,la Liga Biumcnau
crise .do Fttf.ehol. Nesta c

POl'11111irladr roram f'SClJ-

e

Departaments que trata
rão da organizucão dos Jo
gos, bem como da deleg.�.
cão da cidadede Blumenn»

. que intervirá no certar-ia
máximo amadorista di>
Santa Catarina.

-

Amanhi O Início rkI Campeonato
Brasileiro de Voleibol

Cinto eCj\li\l(>s Icmini'lJs

parUCiparão do X C:llll

peonaLo Bras"n('iro <1(' ",.Ta
]riboJ a SN r(':ll:zado n,1,

cidadc )1n\llistrr de Campl
nas.

Alrm cios rata-nemes.
pal'liClpariío também q�u
chos, mpwiro.<;, rnl'iocas e

uaulislas. Tambrhl no 1;1;'

tor masculíha Santa Ca
tarina far-se-á represen�ar
lutando contra as equipes
representativas do R i o
Grande do Sul, São Paulo
Minas Gerais, Guanabal'a,
Brasilia, �ahia, ',Alagoas
Ceará e p'ará num

-

'tÓtal
de dez disputantes. O cer

tame será iniciado a.m1t.
nhã.

--Po·n-tos-·fiacos do
nosso Esporte

I - CICLISMO

Florionópolis, Capital do nosso Estado, a ?;d��
de de maior população de Santa Catarina, com de
Z'2nas de clubes esportivas, não pOssue ciclismo or

ganizado.
Não há siquer u�a saciedade destinada o pró

tica de tão conhecido esporte e nenhum dos clubes
existentes possue departamento poro ciclistas.

Espor1a de fortes, espOrte que tontos glórias
tem dado o hOmens de reconhecida capacidade fí
sico, é cuidado com carinho em outras cidades do
nosso. Estodo, como Itajoí, Jaroguó do Sul. Loges,
Joinville, Blumanau, etc., aonde clubes cerna C.N.
80rro<;0" Baependi, Moto Clube de Lages, A.c. Pin

guin, S_R_U Palmeiras, e Vera Cruz, não se descui
dam, do preparo de seus ciclistaS, realizando Com

��e�I!���� �Oem���i;õc��:ee;. não ror�, empolgam os

Em Florianópolis Q esfôrço isolado do Departa
mento de Esport€s do Ródio Guarujó, sob patrOcínio
do MOnork, COnSl.2guiu consagrar e tornar tradicio
nal a "Volta 00 Morro", competição que h\'1l al:an�
çodo absoluto sucesso.

En1"retonto, o desenvolvimento que se �sperava
surgiSSe do -entusiasme reinante no volta 00 Morro,
nãe v�io.

Vários são es fatOres que atuam negativamente
sôbre o nosso ciclismo e torno-se necessório
removê-Ia·'>, pOis a nossa Capital lider em quasi
todos os esportes em nOsso Estado não pode ficar

,

afastado dêste importante setor.
Dentre êles citamos, o desinterêsse dos nossas

clubes, o alto custo de bicicletas de corrida e o au

sência do FAC, cujo Conselho Técnico sàment�
existe no papel.

O veterano e abnegado incentivador do ciclis
mI) em r:lnrinnópoli.'\ o conhecido Rosa Neto, talvei
ca,lsado dI': tontos lutos, tem se afastado e outros

nõo surgironl poro substituí-lo.
O ciclismo é um dos esportes dos jogos Abertos

de Santo Cotorina, devendo os 111.0$ -jo�os 5€ reaii�
zorcm em Blumenau, em Julho próximo.

Ol�rpús ãusen -es_
- Continuará ü,cxistenfe o

em Florianópolis?
alguém re!iolverá agir?

illlliillllr---l-�: R ID" TO R,

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES·AUXILlARr.S,

Saiu dosa I'ista çonvocados
nacional

RJO, -

- Seis [ogadores gaú
chos, um dos quais míli
iante no futebol porto-u
Iegrense, figura em uma

relação de 42 nomes orga -

rutrade
.

pela Oomtssão Téc
nica de Futebol da conte

deraçào Brasileira de Des

portos, com vtstas à prc
sencn da seleção "cana-i
nho'' aos Iceos do camo-o
nato Mundial do t,lhi;(!,
onde tentará a concursta
do "bi". Mi!itRndo no (1I
tebol do Rio Grande do

Sul, o zagreil'o central Aír
ton mereceu as atencoos
do técnico Aimoré .Momí-

para. o escrete
"ra, bemcomo de seus \:,01- tros'<centeos e;porttvos' do
.djuvarrtes, para "tremar na país, .sêo:' Durval, 'onme
seleção brasileira que tní- sinho, Mens:ãl"jO; Valdir 'e
dará dentro de mais 11.1- ceivet. E é interessa�t,e
gumes horas a sua rase salientar Que estes cinco
de treinamentos. Os de- elementos joga.m pelo San

mais [ogadõres, nascidos tos e pelo Palm�ras am-

no Rio Grande do Sul mas bos de São Paulo.

defendendo clubes de ou- Mas passemos a relatar

o� nomes dos '42 atletas

que foram hOie convoca

dos para- a formação do

selecionado brasilelro:Jrj
Mundial de 62:
Do Botafogo -'- .roer, Rli

do, Nllton Santos, Didi,
Gnrrtncha, Amarüdo Qna
renttnha e ZagaLo,
Do Santos - Gllmn r

Laercio, MaUro, Calvet, 'Zi

to, Dcrval Mêngúlvío cou
tinho Pe!é e Pepe.
Do Fluminense - casü-

Hoje o Clássico
blumenauense
o 'roeneto Q_uadrangul,u

Sebastião .crus, que vem

sendo disputado per oqut

pes de "ãrusque e Blumc

nau, deverá ter seu epilo
go na noite de hoje quan

do estarão em luta Palmei

ms e Olímpico, cm -mais

um clássic,o da cid a'de, d�s

ta feita decidindo a con

quista çlo título do Qua
drangular.
O cotejo desde já vem

atraindo as atenções 'tfos
aficcLonados _ blumenauen
ses !que esperam jogadas
dIgnas de um r.lá.�sico.

I

Schelo para a

Portuguesa

Passe de Agenor:
10 milhões

O extrema catartnense

Agenor. que vinha se des

tacando no quadro de S:lO

�a1110 Futebol Clube, teve
seu passe colocado à ven

da peja diretoria do ciube
da Fé com, prece foi fi
xado em 10 mtíhõos de
cruzeiros.
Esta atitude da direto

.ria do tricolor do �orun·
by prende-se, .ao fat.o de

qui; Aeenor se recusou ri

jogai' por se encontrar
con \ contrato terminado

Vitória do Barco
Pirata

A regata em homena

gem ao prefeito 'Waldemt'r
Vieira,- realizada. na ma

nhâ de domingo, na ba:a
sul, foi vencida pelo narco
Pirata, tripulado por Ra
t'nel Linhares Filho e W:;_l
dir Lopes.
Eis as demais colocaçõ�s
2.0 lugar - Audax, com

Martinez c Juan Rod"i-
3.0 lugar - Itagiba,

c o m Roberto Cúneo e

Fausto PompIona
4..0 lugar - Sire, com

Nivaldo tHubener e O.wa.l
do, Fernandes Fílho
5.0 lugar - Penélope

com Ney Hubenel' e Rica;
do Barreto
6.0 lugar - Cicl.one,

com Adernar Nunes �ilho
e Rafael Linhares Neto.

O ba-rco Argentlnp trÍ
pUlado pelo comandante
do iate Carla, abandonou
a prova tendo em vista. o

abalroamento da bóia.

Jhp', Jair Ma-rihho e Altair.

'Do Vasco: da Gama -�

nerbcsínns.' -

Do Cortnttans - Nei.

Do Palmeiras - valdi:·.

DjaJma Santos, Aldema r,

Zequinha, Julinho, vavc
e Chinesinho.
Do Grêmio P. A. - Air

ton.

Da Portuguesa de nos
portos - Jair.
Do Flamengo - Carli

nhos, Germano e oerso-i
(caso -êste fique récuper:.. -

do em tempo, de uma (,-

peracãol.
Do êrnértca - Djulmn e

rvã,
Do Bungú - Zózimo.
Do São Pauln - De SOl'

di, Belini, Bene e Prado

BLUMENAU - A diretol'ia
do Vasto Verde vem rIe
contratar o médio Aduci

que por longos anos mili

tou no Carlos Renaux "ten
do se transferido pam o

OlímpiCO de onde paS�(l-';
para .o clube do Bairro dn
Velha.

POMERODE - A equllJe
do Floresta, desta locali
dade que disput.a o cert.a
m de honra de Blume-nrtn
esta- const.ruindo em seu

estadio o alambrado, in·

dispensável à garantia dos
jogadores e dos �rbitros,

�:;������o a�:,.�;� de'�

RODEIO - Jogando nesta
cidade na tarde de ct ..l

mingo a equipe do Palm':)i
ras de Blum:enau cons,]-

!���er d�,�Ci�len��u��o M�� f "iii__�_;r::---
rfano local pela contage:ll
de 5x4.

da Liga Blurnenauense ele

Futebol, vem desenvolvPI\
do intensa ai;ividade ..

, i
sando a colocação do;:>
Iambrado cm sua praça de

esportes.

Hoje' à noite, "ito estádio da rua Do
caiuva, será realizado o Torneio Iní'eio do
Campeonato de Profissionais da cidade
com a participação dos Clubes Avaí, Fil
gueirense, Paula Ramos, Guarany, Tamau,
daré e Atlético.

Tôdas as agrem'açôes Que estarão lu
tando em 'busca do tr;féu Ã ·GAZETA ES
PORTIVA DE SÃO PAULO, gentilmen
ofertado pela Associacão dos Cronistas Es
portivos de Santa Catarina, apresentarão
em seus ouadros, algumas atracões. No A.
vai veremos Cabeça, Gilson, Vadinho, Ne.
ry, Roberto.

O Paula Ramos apresentará Pitóla,
Valério, Nery- Pamplona e outros,

.

O Figueirense rcaprcsentará Julinhe,
Adão, Vado, Sergio, Wilson, Ronaldo, J(}oo
cely

.

e oulros. O Tamandaré o esplendida
Wahnir, Fida, Rato, Jaime,

O Atlético, Cláudio, Manoel, Ilclínhe,
Befinho, Ciro' Rogério e outras,

O Guarany lançará Lauri, Roldão
Carlinhos, Jacó, Osni, Adilson, Beto, Ari.
cio, e: ,Asteróide a nova revelação bugrinr

Muitas novidades para o público ap
sentarão os clubes neste Torneio Início q
terá sete troféus a serem disputados,

O Dfoe:rama está assim elaborado:
1.0 Jogo - Atl�tico x Tamandaré; 2.0

Jogo - Avaí x· Figueil'ense; 3.0 .Togo
Gua'rani x Paula Ramos, 4,0 iogo: vcncedor
do 1'0 x vencedor do 2.0. 5.0 Jogo: ven«·
dor do 3.0 x vencedor do 4.0 jogo.

Iriício às 20 horas. Prcfo único: Cr$
50,00.

O médio Schelo, que te-
destacadas atuações

durante uma fase do Cam
peonato Estadual de Fute
bol de 1961, no elenco co

Caxias, de Jolnvile, esteve

realiZando testes na Por

tuguesa de Desportos de
São Paulo, tendo os men·

tores do Clube bandeIrante
demonstrado interesse n0

jovem atieta que esteve
até bem pouco tempo nas

cogitações do Metropol.
O futuroso j.ogador, de

pois de realizar, com nl'

guns ensaios coletivos, es

pera uma resposta do em

be da Paulicéla, pais o seu

passe foi fixado pela dire

trta do �lube catarinen.�e
em meio

-

milhão dé cr',l

zeiros devendo no que tu
do indica, .os mentores (la
lusa bandeirante desistIr
do concurso dõ médio bar

riga-verde, caso o .preço
do passe seia manti{f1'
Uma contra-proposta de

:verá ser feita pelo clu!)c

paulista.

Vaslo Verde in
vicio 'em 10 jogos
Jogando amis1;osamente

na tarde de domingo n<L

cidade de Blumenau, no

estádi.o Kurt Hcring, a e

quipe representativa do

Caxias foi abatida pela do
Vasto Verde pela conta

gem de 4x2, num jogo que

não agradou à boa platé:a
Com esse triunfo os vas

t.overdinos totalizaram 10

jog.os invictos.

o Coritlba é Oulro Clube '

Que Deseja Idésio
o Cobitiba, da. capital

paranaense, voltou à C:lr·

ra 'Para. consegui}' f) cnn-

Clube local espera ainda.

uma resposta dd Grêmio.
de parto Alegre, que tem

'Pr!mid:u'e par:t :1 f';rmquis

BRUSQUE - Prossegem
as obras do estadio Au

gusto Bauer agora com a

construção dos rumos que
cercam o estádi.o destrui

JOINVILLE - Continuam dos por ocasião das en
os desportista desta cid",.- chentes do Vale do Ita,i'l.l.
de a semovimentarem com ....�-�'�---

-�-"I'
grande entusiasmo no 01;(' SAO JOAO BATISTA _ A
concerne a .organiZaç;JD diretorIa do Usáti local con
da delegaçilo da Manches� seguiu finalmente trazer
ter q�e partiCipará dos UI para esta cidade o veterll.
Jogós Abertos a se reati- no Afonsinho Que havia.
zarem em Blumenau se Inscrito no quadrQ de
próximo mes de julhlJ. árbitros da LIga Brusquen

se de Desportos. Afonsinro
no clube Usati teré. a du
pla incumbência de dirigir
o quadro e ocupar a posi
ção de zagueiro central
portanto aesempenhand�
a dupla fun�ão de técnico
e jogador.

BRUSQUE - Na noite de
Quinta feira Carlos Re
naux: e Pasandú estarão jo
gando no estádio Augusto
Bauer, Opol'tunidade em'
que ambas as ·equipes es

tarã9 fazendo suas despe
didas do T01'llelo Sf'I>astl
fio Cruz.

TIMBO' - A diretoria do
União, desta localidade
que participa do campeo
nato da divisã.o princLp:ll

Por Motivo de mudan(':l
1 sala de jantar-nova 1
quarto de dormlr-nõvo
Tratar à rua Alvaro de '.

Çarvalho, 69.

EDITAL

São·Pauli F.C.
início as 15 horas para tra

tar dos seguintes assuntos:
la) _. Prestação de con-

De ol'dem do Senhor

Presidente, convoco todos
os associados quites com' o
Clube, para uma Assem

bléia Geral Ext.raordlnária,
a reallzar'se no próximo
dia 24 do corrente, (sába·
dol, em' smt séde-_.I!I,;Ql!fal,
sita, à. Avenida Mauro Ra�

tas da Diretoria
20) - Assuntos Gerais.

FlorianÓI>ol!s, 16 de mar·

ço dc IfJ62

27-4

No tarde de domingo foi efetuado no cidade de
Cridúma a decisão do Campeonato locol que reuniU
os eauipes do Metropol e do Comerciário. Ao final
dos 90 minutos, verificou-se um empate de 1 x 1.

-

O dr. Dib Çherém acabo de ser convidado pel::!
sr. Prefeito Municipal poro ocupar o pôsto de Pre·
sid€nte ao Comissão MuniCipal de Esportes. O co'"

- vite formulado pelo sr. Waldemor Vieira foi aceito
pelo parlamentar que assim substituirá 00 General
Vieira do Rosa que a algum tempo solicitou demh
são daquele cargo.

--

Desde já é grande o movimento que se no'to �
círculos 'espOrtivos do Ilho, com relação 00 prélio
decisiva que travarão no próximo dia '10 de abril.
nesta capital, as esquadros do Marcílio Dias e do

Metrapol. Nesta oportunidade Slerá conhecido o

novO Campe.õo Catarinense de 1962.
'

·A Associação dos Cronistas Esportivos de Jainvi
foi comtemplada com a rendo integral do Torneia
Inicio de ProfissiOnais, recentemente reaiizado na

Manchester 'e que teve Como vencedor o Arnérica
Futeqol Clube. O gesto partiu dos próprios clubeS
que espelhados no decisão do Federacõa CotarineU-
se de Futebol e a ACESC resolveram' tornar idên
tica decisão.
---- �

Sábado próximo '!1rá iniciado o Campeonato ds

Profissionais de Joinvile, com a realização de um

prélio que reunirá os esquadros do São Luiz e Flu'
minense, enquanto que na tarde de pOmingo esta"
rôo S'€ defrontando América e Glário.

__.-

tra�ord�e:�:i�a��r ClOL;��S :oute���aClu:aer;en;e�;�e
pelo direção lécnica do -elenco caxiense durante
temporodo de 62, O t:r:einador é -rmtura,I do
Grande do Sul c jó dirigiu diver<;n<; equipes goJ.choS

,.4
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o Departamento Central
de Compras '(D. C. C.), de
conformidade com o artO a,
item II, do Regulamento a

provado pelo Decreto SF-

25·M-IU 382, torna publico
Que fara realizar, no dia 28

de abrU de 1962, na sua sê

de, à Praça Laura Muller,
nO 2, (fone 3410), CONCOR
ReNCIA PÚBLICA, nWil con

di�õcl'l seguintes.
I _ OBJETO DA CON

CORR'6:NCia
AClUISIÇAO

I - Carteira dup:a diantei

ra, com tlntciro cromado,
Unidade - Um, Quantida-
de-2H2. z

IA - Carteira dupla cen

tral, com tinteiro cromado,
Unidade - Um, Quantidade
-1.692.
lB - Carteira dupla trazei

ra, com tinteiro cromado,
Unidade _ um, Quantida
de - 282,

- OU-
IC - Carteiras mistas con

jul�adas, para dois alunos,
em madeira de imbúia. en

,verm2lada na côr na�ral
e metálica, em tubos de ele

k'oduto, rigido" protegido
contra a corro<;ão, pintado
em côr semelhante à da ma

�Ira, Unidade - Um, Quan
t.ldade - 1.974.

II _ EsCrivaninha co:n 5

ga:�etas, frente e lados fe

charas, para professor, fe

chadura tipo Yale, nas di

mensões de 1.25 x 0,70 ou

mais, com pranchetas late

rais Unidade - Um, Quan·
tida'de - 99.

111 _ Escrivaninha com 7

gavetas, com as mesmas es

pecificações da anteriOr,
Unidade - Um, Quantida
de - 5

IV _ Cadeira simples refor

çada, Unidade - Um, Quan
tidade - 253.

V _ Poltron'a giratória, com
braços, estofada em plásti
co, Unldílde - Um, Quan
tidade - 5

VI _ Poltrona fixa, com

braços, estofada em plásti

co, Unidade - Um, Quanti-

dade - la,

VII � Sofã estofado em

plás-Uco, Unidade - Um,

Quantidade - 5.

VIU - Quadro negro, nas

dimensões de 3,00 x 1,00,
Unidade - Um, Quantidade
- 193.

VUIA - ou quadro negro,

nas dimensões de 1,SO x .

1.00, Unidade - Um Quan
tidade - 386.

IX _ Quadro pintado em

preto, em maleira de lei,

para avisos, nas dimensões

de 1,00 x 0,75 ou mais Uni

dade _ Um. Quantldadr. 5

X _ Armário com porta
corrldiça, vidros claros,

fechadura tipo Vale, tri

lhos e rolamentos de

aço, nas dimensões de

1.10 x 1,50 ou mais, Um

dade - Um, Quantidade
- 29.
Xl _ Armário com as mes

mas especificações do an-

terior, nas dimensões de

1.50 x 1,50 ou mais, Unida·
de - Um, Quantidade -

...
XII - Armário triangular,
J)f'Jrta bandeira, com por·
t.a de vidro claro, de .•

2m56" de altura, Unidade -

Um, Quan�ldade - 5.
o XIII _ MelJn de centro

';' :t,�e:��t���d�n�a��
- Um,.

-

";s..,

XlV -r Mesa para máqui
na de eseeever, com 2 ou

mais gavetas, prancheta
lateral, nas dimensões de

0,00 x 0,46 x 0,75, ou mais,
Unidade - Um, Quantida
de - 5.
XV - Mesa pintada de a

zul, em madeira de lei, nas
dimensões de 3,00 x 1,00 x

0_78, para galpão, Unidade
Um. Quantidade - 15.

XVI - Banc.') reguada, pin
tado de azul, em madcira

de lei. com 3,00m de com

primento, Unidade - Um,
Quantidade - 30
XVII - Cestos para papéis
usados, Unidade - Um,
Quantidade _ 99.

XVr!! - Coletor de lixo,
\!m' madeira de lei, pintado
de azul, eom tampa. nas

dimensões de 0,45 x 0,60 x

0,30 para galpão, Unidade
- Um, Quantidade - 30.
XIX - Cavaletas para ma

pas, em madeira de lei, en
vernizada, Unidade - Um.
Quantidade - 188.

XX - Apagadores de fel

tro, para .Quado ncgro,
Unidade - 'um, Quantida
de - 193.
XXI - C'lixa para papéis
de. expedien�e, Unidade _

um�Quantldade - 5.

XXII - Mesa simples, nas

dimensões de 1,50 x 0_70 ou

mais, Unidade - Um Quan
tidade - IS,

XXIII - Estante com 4

gavetas, (fundo llechado,
nas dimensões de 1,50 x

1,10 x 0,40 ou mais, Unida
de - Um, Quantidade - 20

XXIV - Porta chapéus,
com cabide e espêlho, equi
pado cnm recipiente de la
tão, para guarda-('huva,
Unidade - Um, Quantlda�
de....:... 5.

OBS.-
1 - Com excecào dos

itens em que haja' especifi
cação definida, os móveis

devem ser de madeira de

Imbuia, envernbada na

cor natural e montadas no

local de destino.
2 - As carteiras devem

ter a largura minima de

0,95m.

-:... ,'-'-
1
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eões e outras caracterlstt
cas aquém das especifica
ções, o que ocastonarâ ext

gêncía de substttuícãc, reli
l'ada urgente, chamamento.
do segundo colocado, exigên
cio. da diterênca de preço

pelo faltoso, caução futura.

suspenção do registro de

fornecedor. etc,

2 - Na parte externa

do envelope contenedor da

proposta dcverão constar

os f;er;uintes dllleres:: CON

CORRÊNCIA POBLICA NO

00'03-30. mEPRATAMEN'

TO CENTRAL DE COM

PRAS. PRAÇA LAURO

MULLER, N" 2 _ FLORIA

NOPOLIS;
3 - Em envelope separa.

�aracteres bem destacado

do contendo os dizel'es d�
Inciso anterior, alêm do

termo DOCUMENTOS, em

encerrar-se-ào os dOC'umen
tos comprobatórios de iden
tidade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou

Diário Cficial que tenha

�O�'1U�=�; docU�de
bl atestado de idoneida·

de, passad.:J por Banco ou

duns firmas de comprova
da Idoneidade comerelal;
c) prova de quitação com

as Fazendas Estadual, Fe
deral e Municipal;
d) pI:ocuração, se fôr'o

caso, passado a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 - Os documentos aci
ma {ou parte dNes) pode
rãq.iCr substituidos pelo
Registro �da firma no De·

partamento Centrai de

Compras d:l Estado de San
ta Catarina.

5 - As proposLas deverão
ser apresentadas em duas

vias, com a r",brlca dos pro·
pcmentes em tõdas as pá
ginas. seladas na forma do
item 1. dêste Titulo.

fi - Os envelopes, con

tendJ propo�tas ou docu
mentos, deverâo seI' enu'e
gues no Departamento Cen
trai de Compras, à Praça
Lauro Muller, nO 2 (fone
3410), até às 14 horas do

II - IreTlPULAÇOES dia 28 de abril de 1962, me�

Os interessados deverão diante recibo, em que :,:"men

apresentar os documentos • clonará data e hora do re

mencionados a sq:uir,
L - Proposta, seladas

ambas as vias com Cri .

12,00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

Saude de CrS 10,00, por rO

lha, em envelopf' fechado

e lacrado, contendo:
a) DeSignação do nome e

enderêço da firma propo

nente;
b) espeelficação, a mnis

detalhada po�sível, indusl-

ceblmento, assinado por
runcíonãrio do D. C. C.

7 - As PI'.1D..ISUlS serão

abertáS,'às quinze horas, do
111esrno dia '\'fnle e alto, por
funcionarias designados pe
lo Presidente do D. C. C. e

na pr'csença dos prop.:lOen·
tes ou seus l'epl'esentantes
legais.
8 - Abertos os envelopes,

cada um dtl8 Interesaados
tem o direito dc apôr a sua

rubrica nas tolha,� de pro
postas dos demais concor

rentes.
9 - A.,> prOpotita!1 (mode-

lo 001, â venda na Impren
sa Oficial do E.�tado), de
vcrão obedecer à.� ('ondições
estabelecidas neste Edital,
nas instruções constantes
do vet'so das mesmas, bem
como às exigêl'V'iA.'1 do De
creto nO SF 2'>-08-111/382,
de 1911, e -demnis disposi
('iiI'!" F.staduats (' Federais
sôbre Concorrências,
II - .TULOAMENTO

1 - Pela ComlS,'ino Julga
dora, posteriormente, se

Ul. dcel.irf\do veneqdor o pro
. poneiffi 'QUe

-

o"tirecer:""_
.

al Menor preço. conside
rando·se descontos, bonitl

cações, lmpôstjs, despesas
e outras vantavens;
bl melhores condições de

entrega;
c) melhores condições de

. pagamento.
.

2 - Em igualdade de con

dlções será dada preferên
cia a firma estabe!eclda no

Estado.
3 - Em caso de absolu

ta �gualdade de proposta},
sera sorteado o vencedor.
4 - A Cocorrêncla poderá

ser anula�a, uma vez Q.ue
. tenha sido preterida for
malidade expressamente exl
gida pelas referidas Leis e
a omissão importe em p-re
juizo aos concorren'tes, ao

Estado ou à moralidade da
Concorrência.

5 - A Comissão Julgado- .

ra reserva-se o direito de
anular a Concorrência, ca-

iO as propostas apresenta
das não correspondam aos

interêaaes do Estado.

Florianópolis, em 9 de
março de 1062.
(Hermes Justino Patria

'nova) - PRESIDENTE

A L U ti A-S E
Duno; �olas à ruo Mal. Guilherme n,o 1 esquino dI.

de Arcipreste Paiva,

P .... r .... C"n<;ult"ri(' médico ou e3CritÓlio. Trotar com.
n nrnnri"tiJrin n'n me<;ma Inem.

BICICLE�'7--
ve marca, do material que
se prop5em fornecer; Vende�sc uma completamente rerormada. mar-

c) preço unitário e glo- APOLO. TI �.tar nesta redação, eom Ivan SlIva_

bal, com a exrlicação de

que estão ou não lncluldas

�:x�::��:::s, �=l'rei:r::;� 1 N G L :e s
ros ete.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo
cal Indicado: SEXTA RF.

GIAO EM JOAÇABA, onde

será procedido o exame de

recebimento;
e) declaração de conheei·

menta e submissão às nor-

�:i�ç�:te r:t�i::�t: �ac��� • _

corrêncl:lS
NOTA: Serão rer.lI�ados

os Jlllateriais com dlmen-

LEI H.O 509 - Prorroga a Cobrança,
Sem Multa, do Imposlt Precliil e Taxas

o Povo de Florian.ÔpO!is, por seu" repre
sentantes, decreto e eu sanciono a sequin
te lei:

Art. 10 - Fica prorrogada, oté o dia vinte de
mqrçn do corrente ano, sem multo, o cobrcnçn do EDITAL Dil CONCORR!NCIA PO'BLICA N.o 14 112 15

primeira trimestre do Impôsto Predial e Tcxcs U lJl'pf\l'trIIlWI1�J í.:r:ntl'lll de ccmerns ID. C. c.j ,
de

Art. 2° - Esta lei- entrará em vigor Q partir de cnn ínrrnídadn com o az't,lt ll, Item III do R@gulamento ,

suo publicação retroagindo seus efeitos até primeiro aprovado pelo Dr'crcto SF-25-0IHU 382, toma pllbUco que •

de março do corrente ano, revogando as d.socstcões farii reallaar, no dia. :n de março de lO", na 911:1 sedo, à ,

<em contrário.
'

Pra(a Lauro MUller n,o 3, (fone 3410), CONCORRf:NCIA

a de março de 1962 P1'JBLICA, nas rond1�õt>8 seeutntes:
---

-. .�. _'I......:. OBJeTO DA GONCORRINCTAValdemar Vte.rc - Prefetto MuniCipal
....

.'Publicada o presente lei no Depcrtcmenro de Ad-
1 _ camlnh� mar�!�:�:naclonal'" modelo I{B 5,

mlnlstraçõo aos OIto dios do mes d março do ,mo de rhassl'i longo, ano ee fabrlcllfão 1948 valor base, mJnlmo
mil novecentos e sessenta e dois

j
c-s 100 08000, Unidade _ lJI:n, Quantidade _ I

,

E!ntrf'ga das prepostas, até às 14 horaA do dln. 27/3/C
Ncteretc lemos Muller aberture as 15 horas do mesmo dia 27/3lm!, I'.onformo

I
Dtretor de Admlnlstracão editai pubU('ado no Diário Oficiai do Est.ado n.c 7001, de

---I--
1 o

� �:t6° ::\ ��e mnrç_o de 1962

t NO ROEPCKE TEM H"",,, J;����;;:;:;.�nova

Depài1àiiêiiiõ-Cenlral. de Com.ras
Uital �e COffcorrência rú�Jica Itumem 09 03 3�

FRANC:E:S
YAUII

Dpvilio ao preenchimento completo das vagas exis-
f.(>ntt>� n 1m1 itlltO de Idiomas Yázl.at decidiu abrir novas
classes de Ingiês c Francês, para satisfazer aos Interessa

'I,' "'11ri,.ut�'1 e,�tão abertas na secretaria do Instituto.
à Rua Trajano, 14, 1.0 andar <esqwna com a Rua Felipe
Schmldtl.

rro RIJEPCKE TEM

O Depãrtamentn Central de Compras, órgão criado

pelo Govêrno do Estado (Decreto D.n SF 25·08-01 (382),
('om a finalidade de centralizar tõdas as cOIl1!)ras'de ma

terhl, permanente e de consumo, para as reparticões e

,<:.�rviço!; pú.blico� estaduais. solicita, por inlermêt;llo desta

)'l"!->!''''H'ãn feila no D. O. E., às mesmas repartições e

serviços. que:
I faeam seus pedid.os, de maten..'l.l, em formulário

próprio, adf'ltado pelo D. C. C .. dpnominado REQUISICAO,
fJ qual dev.e ser preenchido devid�mcnte, em dual; vias,
fI fim de atingir o ohjetivo a que se destina;

2 - remr:tam ns REQUISIÇÓES visadas, autorizadas
ou com ofkio!-i dos respectivos Secretários de. Estndo:

3 - solkHl'm, Jlor Intrrmêdio do l��'spectivo Sccr('
tário dr Estnd'n, ao ,clcnhOl' Secret:'u-io da Flt-7.cnda, quan
do a aql!i.�lçJ;o .�e referir a maquinas. mofon�s, móv(]is,
etc .. e a. d('spc�a correr pela v('rlla da I'efcrlda Secretari::t
da Fazenda:

, 4 - t'cccham c arquivem a� CÓPiíls dos ofícios pelos
quaIs o D. t. c. enmunlca a adjlldic::u,:iio às fiqnas for
necedoras do mnLcr!a! a fim de conferircm o rm::eblmf'n
to. se o material é entregue nas quantidades> dimensões
e qualidades ndJudlcadas;

.

5 - as.�ine'm recibo do material e devol'Jam :l nota

��t:alin:;:�:a�o�:I:������ ���eace�::���C��� �l��:n���
6. - cerUfi::lUcm ou comuniquem, por ofício, ao D.C,C., corrediça, vidros claros,

O' rec{'l")imento do material, quando estiver de aCQl'rlo com fechadura tll?O Vale, 9as
as �lc�s do pedido, J'l!UO por· �lIt� DCpll.rw.n-lento.-< 'dlmensd'es de. 1.10 x 1,16 Olt

fi, fim dl' poder �egu.\r, o proccsso de aquisição, ao Egrégio mais. trilhos e rolamentos
Tribunal de Contas; de aço, Unidade _ Um,

7 - comuniquem as di,'1parldades entr(' o pedido e a Quantidade 39.
entrep,'a Ou forner.imcnto parn que o D. G. C. elabore o VI._ Cestas para papéiS
seu PROCESSO DE RECUSA; usados, Unidade -.,... Um,

8 - consultem, ao D. C. C .. sôbre qUalquer dilvida' Quantidade_ 39,
Inclu�jvr {'sJ)f'c,lfif':tr.ão do maf.crhll que desejem requisitar: VII _ Apagadores de fel-

n. C. C .. em Florianópolis. 5 de março de 1962. troo para quadro negro, U-
Hermes .lll,�t.ino Patl'iU1!(!1JU nidnde .:._ Um, Quantidade

PRF,sIDENTE
_ 78.

VIII _ Cavalete·para ma

pas, madeira de lei, enver

nizada, unidade - Um,

Quantidade - 78.
088,_

Nã puu
A pronta açõo da Pr.!videncio do lar, através de

seu Advogado Dr. Haroldo Trov� e de seu Diretor
.

Regional Emanuel de Só, conjUgado com o eficiente
equipe da Delegacia de Furtos, Roubos e Falsifica.
ções lendo à frente a [ir. Hélio Gai/lele, impediu a

Alfredo Ktcss. de cchocor habitante" do Cidade, fc
lendo-se passar pOr agente do Previdência do Ler.
As ações conjugados intctorcm-se dia 15 do

corrente mês, tendo sido detido no tarde de sexto

feiro Alfredo Kloss, pelo Comissário Pinheiro, sendo
encontrados em seu poder documentos obsoletos que
o Identtücovcm mos que indevidamente esteve a.

gindo neste cidade em\nome do Pr-evidêncio do Lor.
Alfredo Kloss procedia de PôHo A;;egre onde ogiu

delf tuosomente. A ação c.onjugodo entre O A.ssis
têncic Jurídico da Previdência do Lar e a Delegacia
de Furtas, Roubos e Falsificações prossegue uma

ve:z que tnfonncçôes. existem, de que .�Iementos i

oesr'rucclcscs e�tão ogindci -em nome da Previdênôo
do Lar, ocrçvettcndo-s., do bôo fé e confiança da

f 'povo Flortcnóochtcno.
A Previdência do Lar encarece aos habitantes da

.

cidade, o necessidade de se exi-

gida o Identífícccõo dos cor�etores, CQ!l1unicando
escritório qualquer ir....equlc ndode, lembrando seu

endereço:" Ruo Jerônímo.Coelhg J B - Sala J 1, Edi
ficto João Alfredo.

Alvaro Régis

Departamento (entraI de Compras
COMUNICADO H.o 001

SOCiedade Carnavalesca "Tenentes do

Diabo" - ASSEMBLEr!A GERAL
Pela presenl>e, convoca, para o dia 23 do cor

rente (sexta-feira), às J 9,30 horos, e." seu Galpão

�Ie��� :e��v: S��:�dr��,ap�:�e���ij�d?r�� aJf��2d:
1963. Nõo havendo número legal em primeira t"'.mvo

cação, será convocada meia hOra após o Assembléia,
com qualquer numero.

Florianópolis, 20 de março de J 962
Eurico Hasterno._ PreSidente

PARTIDAC DE
fLORIANÓPOUC EM
OlA, ÚTEI� AG

'horas!
Toe -Cruzeirodo Sul

Departamento Cemr de Compras
Edlll • (......11 PMa

... l"lU
o Departamento Cebo rnda urgente, chamamento

�ral de Compras {D, C. C.I, do �elundo colocado, exígên
de ('(informidade com o ela da diff'rênea de pl'CÇf
art" 11 item II, da RA>il'lIln- p#'lo ranoso, (,[l.Il�'io fut.llrr

mento aprolil'ado pelo ue- 1S*pcIll,'ão do re,ciatro Cb.

ereto a:t'·2S-08 11j312, tal' fornecedor, etc.
na púbnco que fará reeü- 2 _ Na parte. extern"

aar 1).0 din II de abrU de do envelope ccmten.edor riA.

191i, na suo sede, .. Praça. proposta deverão eorllPf

Lauro Muller, n° 2. "une os ,'W'lulntes d_res:: L_.

3418). CONCC-ItRtNCIA PC CORRiNCJO P'MILICA NII

BLlCA, MS eoftcbe6es :-oe- 00 03 27, IDEPARTAMEN·

gulntes. 'to CENTRAL DE COM-

I OBJETO DA COM PRAS _ PRAÇA LAURO

CORRtHCla MULU;k N" 2. I'ONE 3410;

AQUlSlÇ'AO 3 En1 envelope sepuea-

I - Carteira dupla, díuntet do contende os uisercs do

la, com untou-c c-ramado, inciso antNior, além do

Unidade - Um, Quantida- têrmo DOCUMENTOS, em

de - 117. caracteres bem destacados,

IA - Carteira dupla, cen- encerrar-se-ao os documen-

trai com tinteiro eromndo tos comprobatórtes de Iden

Unidade - Um, Quantlda- tidade e idoneidade:

de 702. ai certidão de Registro
lB .- Carteira dupla., tra- na Junta Comercial ou

DI:irlo Oficial que tenha

.pualícadc o documento de

constituição;
b). atestado de idoml.a·

10 - Carteira mista con- de. passado por Banco ou

julgada, para dois alunos, _ dueé firmas de comprova
em imbula envernizada na da idoneidade comerelal;
eôr natural, e mcLálica" c) prova de quttaeãc com

em tubos de e'etroôutc. ri-· as Fazendas Estadual, Fe·

glda contra a corrosão e deral e Municipal;
pintada em cor ,�e:uethante -

d) prOcuracão, se fõr o

â da madeira., Unidade....... 'caso, passado a pessoa re

Um, Quantidade -.,... 819 presentante d:. proponente
II - EsCl'ivaninha para à abertura das propostas,
professor, frente e, lados Ce 4 _ Os documentos acl·

chados , com 5 gavetas e ma (ou parte deles) pode·
pranchetas ao lacto nR;� dl- rão ser substituldos peft)
mensões de 1,25 x 0,70 ou ,Registro da tlrma no De

mais. fechadura tipo Tale, partnmento Central de

Unidade - Um, Quantlda- Compras do Estado de San-

de 39. ta Catarina.

III - Cadeira simples, refor 5 - As propostas deverio

c,adn,s, Unidade - Um, S('I' apresen1.ada� em dua�

Quantida.de 78. vins, com a rubr!r.a dos pro-
IV - Quadl'o negro na di- ponentes cm tôdas n� pá·
m(,l1sôes de 3.00 x 1,00, cm glnas, seladas na forma dr

madeira de lei, Unida.de ítcm I, diste Tit.ulo.

Um, Quantidade 78. fi _ O� envelopes, con-

- OU - tendo propostns ou docu

mentos, deverão ser entre

gues 11:' Departamento Cen

trai do Campras, à Praça
Laura Muller, na 2 (fone

3410), até às 14 horas do
dia 16 de abril de 1962,
mediante recibo. em que
se mencionará data e ho
ra do l'ç.cebilT\en�o, assina
do ])1')1' funcionários do D.

C. C.

setee, com tinteiro croma

do, Unidade _ Um, Quan
tidade - 11'1'.

- OU-

IVA - Quadro negro nas

dimensões de 1.50 x 1.00,
Unidade - Um, Quantlda·
de _ 156.
V _ Armário com porta

7 _ As propo�tas serão

abertas, às quinze horas, do
mesmo dia dezesseis de a

bril, por funclonârlos desig
nad.1s pel0 Pl'esident�do D.

C. C. e na presença doS pro

ponenles ou seus represen
tantes legals.

1 - Com exceção dos

itens em que haja especifi
cação definida, os móveis

devem ser de madeira de

imbuia, envernl2ada na cór

natural e montados no lo

cai de destino.
2 - As carteiras devem

ter a largura minima de.,

0,95m.
II _ ESTIPULAÇõES
Os Intereuad08 deverão

apresentar os documentos

mencionados a seguir,

•
1. _ Proposta, seladas

ambas as vias com Cr$ .,

12.00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

Saude de CrJ 10,00, por fo

lha em envelope fechado

e I�crado, contendo:
a) Designação do nome e

enderêço da firma propo

nente;

ca�a-u�e���s °i��;::�:b�
tem o dit'eito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro

postas dos demais concor

rentes.
9 _ As propostas (modê

lo 001 à venda na rrripren
sa Oricial do Estado), de

verão obedecer às condições
estabelecidas neste Edital,
nas lnstrucões constantes

do verso d�s mesmas, bem

como às exigências do De

creto nO SF 25-08-61(382,
de 1961, e demais dlsposi
ç5es Estaduais e Federais

sôbre Concorrências_

III - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, se

rá declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

al Menor preço, conside
rando-se descontos, bonifi-'

cacões, Impôst:)s, despesas
e outrn� vantagens;
bl melhores condições de

entrega;
c) mr:lhores condições de

pagamento.
2 - Em igualdade de con

dlções seri dada preferên·
cia a firma. estabelecida no

Estado.
3 - Em caso de absolu

ta igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 - A Cocorrência poderá
ser anulada, u,ma vez que
tenha sido preterida for
malidade expressamente exl

glda pelas referidas Leis e

a oml�ão Importe em pre
juizo aos concorrentes, ao

Estado 011 à moralidade da
Concorrência,

5 - A Comissão Julgado
r� reserva-�e o direito de
anular a ConcorrênCia, ca

so as propostas apresenta·
das não correspondam aos

interesses do Estado,

F1.orl:mó�lis, c

março de 1�62
-

(Hp,rmr:.� Justino Pr(t' i
nova) - PR

b) especif''''\cllo, a mais
detalhada J)O!lstver, inclusi
ve marca, do material Que
se propõem fornecer;
cl preço tlnltário e glo

bal, com a explicação de
que estão ou não Incluidns
as despes3l1' de Impôstol'l,
taxa,�, fretes, carretos, segu
ros etc.;
d) condJçóes e praao de

entrega do material, no lo

cal indicado: NONA RE

OIAO ESCOLAR _ RIO
DO SUL, onde ser! procedi
do o exame de recebimen

ta; ...
e) deClaração de conheci

mento e submissão às nor

mas dpste Edital e da Le�

glslação referente a Cml·
corrênclas,
NOTA:· Serão recusados

os materiais com dimen
sões e outras caraeteristt�
cas aquem das especifica
ções, o que oca,�lonnní exi

gência de substitUição, retl-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l,.·:�!�.�f·:��'}�����'���·'��:::·:;��·��:'��1-�:i*lj�·.,;'
.

�;\'.
"i"

\

"',J;��.. '>
"\��.

Guárda-'vidas: treinamento na Ilha do Carnpec'bê;,�;�
O preparo. do primeiro periodo mais eletivo do seu Jorge Torok, da Policia de atualmente integrando a que veio proporcionar ex.

grupo de sezvemento.de Pc- treinamento. Salvamento de Santos e Missão Instrutora ínstttuí- cepcionais condições de Ins.'
licia MUltar acaba de en- Naquele recanto de in- --- da na PolícIa Militar. trução para a primeira tUfo

�::i:� sua fase mais In- ������v�m:��:Zg�an��: ·Prof. Renato No dia de ontem, o co. :� �:t!����::�das do llto_

di����o�a:r:r��::, � �;�� :!raçqõ::rl�:riS��::la��;�I:� Barbosa :��=��a�oa rd� ���_::� N�:�à��;��=�!N;�o_
be de Caça e Tiro "Couto estão os futuros guarda-vi- jrnandante, CeI. João Eloy lícia Militar atravessando
de Magalhães" colocou-lhe das recebendo proveitosa Mendes e oficiais do 3'eU época de recuperação e
à disposição sua sede, na instrução, ministrada pelo Estado Maior, esteve no Io- progresso. Não decorre prà_
Ilha do Campeche, para ne- Cap. Carlos Hugo de Souza, cal, onde teve, oportunida- tlcamente semana sem que
la ficarem instalados os que vem de concluir está- de de vertncar o alto nível se noticie nova aquisição
elementos do mais novo se- glo éspeclallzado, conforme de eficiência a que já atín- ou melhoramento nos seus
tor especializado da Pl\1 no já noticiamos, e do Ten. glu a novel unidade. diversos setores. Agora f�1

a vez do Rancho Geral das
Praças, cuja cozinha está
sofrendo reformas, tendo
sido equipada com moderno
fogão a óleo, que vem au
mentar consideravelmente
as condições de confórto e
htaiêne no preparo e dis
tribuição das refeições.

Por nosso intermédio, o

Comando da Policia Militar
agradece ao Clube de Caça
e Tiro "Couto de Maga
tbêes''. na pessoa de seu

presidente, Gen. Paulo Viei
ra da !(tosa, a gentil e opor
tuna cessão de sua sede,

ÍJ -. ESTADO'"a, ..
'

..........
., -o lIA1S AlfTlGO OLAIIO OE: SUTA CATUI!fA ..

, .:p
zação, o governo federal

FLORIA:r..",rv,L,�';', IolU.lN'lil.-r'.c,�hi\, :.!Z Lo!!; MARÇO DE 1962

contribuiu com dois mi-Hos�itâl
Infantil fe
florianó�olis

Já se encontram em fa
se bastante adiantada as

obras trotei do Hospital
Infantu de s'ionencpous,

anexo à Maternidade cer

mela Outra e que virá. a

tender a uma necessídeda
ha muito sentida.

Iniciativa do Lions Otu-
be de Florianópolis que,
além da planta do hospi- lhões e cem mil erueetroa,

tendo o estado contrlbui

do com três milhões ce

cruzeiros.

tal, doou a Importância
de um milhão e cem mil
cruzeiros arrecadados en

tre os seus associados, tem
sua conclusão prevista pa
ra fins dêste Me.
A planta do Lions Ioí

revista posteriormente e

aprovad,. pelo Departa
mento Nacional da õrten
ça.
Para a execucão {là ocre

além da Importância arre�
cadada pela entidade que
teve a Iniciativa da reeu-

Novas Diretrizes à Política
'Econômico-Financeira do País

dem ser encaradas como'
,.,. Ãcàiripanhando o' Maff

it-ens de luma verdadeira nírtco Reitor, seguiu para

;::o:am::::::!;I����; ���:;:��: f��;?'
retêvc espectet. a que dts- o 'Pi'01essor aeneto de Me
põe sõbrer a unifortnldacle

_ ciéiros'· Barbosa tênte-cete
do sistema de remunera- d'rátic6 de Dlr;ito Interna
ção doa servidores do Mi- c)onar' Privado da s'acut
msténc da Fazemla, CÃ- dade de Direito' da umver
tlngue vantagens espectais sldade de Santa Catarina.
e dá outras provtdêriclaa. O Professor Renato Bar

bosa, que ocupa também o

el�va4õ cargo de Chefe õc
Gabinete da nossa Relt,)

ria,
.

foi à Capital Gauchá
a nm de acessorar o Rei
tor 'Professor Ferreira Li

ma, nos entendimentos na

contratação dos cateârâtt
.ccs da Faculdade de En

genharia de Santa Catar-

.na, que funcionará ainda

no corrente ano letivo.

Júri Simulado no CE.P.
'rerce- feira p.p. resneou

se no Salão Nobre da Fa

culdade de Direito, que te

ve suas 6épendênclas com

ptetemente lotadas, o ju:-i
simulado programado pc-c
Centro de Estu.dos Penais
e presidido pelo Exmo. E-f.

Des.. José Rocl'l.a s'erreãra
Bastos.

bllco da COmarca, em sua
brilhante apreclaçâo, qua
lificou a absolvição do rcu
dada pelo corpo de Jurados
(5x2J, como "uma brlnc3._
deíra de mau gõsto". �m
bem o Dr. João Batista
Bonassis, apreciador da

defesa, estranhou o resur

tadn, elogiando todavia A.(0S
- jovens acadêmicos de II-m
bas as partes, que, segun
do suas palavras, muno

prometem, tecendo espe
clal elogio a acusação tio
Aux. da Promotoria, Edson
Nelson Ubaldo.
Realmente, está de pa

rabéns o CEP, por ter a·

presentado uma sessão de
Tribunal popular da mais
alta cresse, que teve enc-,

me assistência, cooperando
dessa forma para maior

projeção da Faculdade as
Direito de Santa Catarina
donde tantos nomes Hus.'
três já têm saldo.

o Hospital infantil terá
26 leitos para escolares e

pré escolares, 8 lncubadei
ras para prematuros, 15

para lactantes', e 'àamalS

1�lItalações esp�clalizadás
pára pediatria, estando ii.

construção a cargo da Di
retoria de Obras Públicas
da Secretaria de . Vlaçao' e

Obras Públlcas do Estado.

BRASILIA, 21 - Ainda
esta semana o prtmetro
ministro Tancredo Neves
encaminhará ao Part-i

mento dez mensagens, a-

companhadas �os respec'j
vos projetos de lei, dispon
do sôbre a· ref.ormulaçao
da po)itica eeconõmíco-rt.
nancelra do Govêrno e que,
em última Instância, po-

A defesa feita pelos a

cadêmicos Ernani Beyer e

João Nilo Línhares é dl{;
na de elogi.os, pois emeos

Se houveram seusratóría
mente, Destacou-se, entre

tanto, a acusação feita pe
los acadêmicos Pértcles

Prade e Edson Nelson U

baldo, que peJ.os seus dotes
oratórios muito Impressic
naram.

O resultado, todavia, dei
xou a todos perplexos,
porque manrrestememe
contrário à prova dos eu
tos. O Dr. E'lIo Sadlotti oe

Oliveira, DD. Promotor Pu-

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

---....;.--_.----- -+--

s. C.: IV Congresso
dos Trabalhadores

nermu-se dia 19 à noltc' Secretário Geral: Joao ses" nos dias" 28, 29 e 30 de

na séde da FTI.SC. a Co- E. G. zenetu abril do corrente ano, cem

míssêo Executiva do "IV 1.° Secretário: Getülio encerramento solene na

Congresso dos Trabalhado- Reimer praça Nereu Ramos às

res'' para preenchimentus 2.° Secretário: Manoel 20,30 do dia 1.0 de mato.

dos cargos vagos e delibe- Ribeiro O Temário aprovado pe-

ral' sõcre a planlflcaçáo 1.0 Tesoureiro. Avelino la Comissão Executiva pn-
da Silva

-

ra o "IV Congresso <los Tra.
2.0 Tesoureiro: Jonas balhadores catennsnees'

Martins

Reunião; Universitária em Curitiba
....,.. todos da Fac. de Direi

to; Ane Marie 'Beck� Ely
Faustino e Fanl Drlem

(Filosofia); João Beggiato,
Ovidlo May -(MedicinaJ.
(RQr)).

"

Promovido � pela trntao
Nacional dOS: Estudantes e

em combinação com a

UPE e demais entidades
estaduais, está sendo rea

lizado em curtttce ó a}
SEMINA'R'IO \. NACIONAL
DE REFORMA UNIVERSI
TA'RIA, o qual teve ímcto
no dia 17 e se prolongara
até 24 do corrente.

fi. importância do '-:0'1-

clave mereceu tõda a .. -

tenção dos untversítàrtos .

catarlnen�es, que lá estão
participando ,dos debates e

defendendo três teses qU2
abordam entre outros as

suntbS'� L AOOllÇão da.' vi

taliciedade de cátedra;
2. Todos para a Universi
dade; 3. Criação do siste
ma de bolsas compensati
vas; 4. Reformulação tie
alguns itens da Lei de Di
retrizes e BEl6es; 6. Pro
blema da "cola";... 6. Ho
nestidade de Cátedra; 7.
A Universidade e o regi
me .pe Institutos.
A delegação barriga

verde nesse II. SN}'(.U e

composta de dOze acadl'j
micos, representando as
nossas Faculdades, Centros
Acadêmicos, etc e é

.

a ;;e

guinte: Airton de OlIve!
ra (UCE), Glauco Côrte
(DIreito), Wilson Breda
Márnlo Fortes Barros, Pt':
dro Paloschi, Beatriz D'

Acâmpora e Marina Silva

Cerimonial da Recepção à S.A.R.
Príncipe Philip Duque de Edimburgo

-

,

s. A. R, prlncípe Phlllp, Duque de gdímburg, desem- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
barcará às 12 45 h no Aeroporto Hercíllo Luz.

Ao d"ce; do avião ",ão executad" o, hln" naclo- Organização do Diretório de
nals da Inglaterra e do Brasil.

tado��;éé��s:s�::o:��°d:��e�:a�:s:�:;:a�d��l:�:�: FlorianópoUs ..

deira Mala, e o chefe do Cerimonial do Palácio do Go- A Comissão de Reestruturação do Diretó(lo MuniCipal
vêrno, Prot. Nelson TeIxeira Nunes. de Florianópolis, composta por delegação do Diretório

As apresentações serão feitas pelo Chefe do Cerlmo- Regional, tendo em vista a necessidade de reorganizar o

nial. Partido Trabalhista ·Brasilelro na Capital catarlnense,
A seguir, S. A. R. Príncipe PhUip, Duque de Edlmburg resolveu, em reunião preliminar realizada no dia 9 do

deslocar-se-á, em companhia do Comte. da Base Aérea, corrente: ..A;'-I"�
para passar em revista a tropa formada em sua honra, 1.0 - Promover a convocação de todos os trabalhistas
e o Chefe do CerImonIal ammpanhará o Sr. Governador e adéptos do trabalhismo para amplo movImento de rea

atê o local onde estiverem reunidas as demais autorida- glutinação em tôrno dos ideais que norteiam &:agremla·
des; voltando a seguir para receber S. A. R. no ponto em ção, tonnulando apêl0 especial aos antigos trabalhistas
que terminar a revista da. tropa. para que venham formar na vanguarda dêste movimento.

nha:�n�: ;h::eVI��a'C:�I::�I:�a;-��-�o:t:" d�' ;�;:�:: seja!O �r���o�l,a�;�e�cl��:' ��d�����:�iot:.a�:��:���::�
rea, para junto das autoridades fresentes, sendo então bancários motoristas, marítimos, funcionários públicos,
feitas as apresentações das mesmas, pelo Sr. Governador estudantes, bem como industriais, comerciantes e profls·
do Estado. slonals liberais de tõdas as categorias, credos, raças e se-

Terminadas, as apresentações, S. A. R. assistirá ao xos, para colaborarem na formação de um diretório tra
desfile da tropa, tendo·a sua direIta o Sr. Governador do balhista que interprete os reais anseios da coletivIdade
Estado.

efetiva do Congresso.
Ficou assim constltulda

é o seguinte:
1.° Pnobtemas Sociais e

da PrevidênCia Social
2.0 Problemas de Legis

lação do Trabalho
3.0 Salários e Melhor]a,

de Vida

4.° Problema" SindicaiS
5.° Problemas Nacionais
6.0 P.osição dos Traba·

lhadores perante o EstadÕ
e a Nação.
Segrlrão dia 25 do cor

rente para o Rio <le JaneI
ro, 3 membros da Comis
são Executiva, para Ilbe
rar junto á. C.I.S., ORIT.,
C.I.O.S.L., as verbas p,,,
dfdas para a rcal!zação do
IV Congresso Sindical Ca
tarlnense.

a comíssêc Executiva:
FoI ratiticada a c1darte

de JoInyUle para séde do

'IV Congresso Sindical d:)s

Tarbalhadores Catarinen-

Presidente: Hermes COr-
rêa de Mendonça
VLee-Presldente:

Gomes Ferra0
Ednll

Servico Social Rural de Niterói
,

e o IRASC
O Governador Celso R?,

m'tIs recebeu um ohc�o do

Sr. Francelino Bast.os. i"ran

ça, Presidente do Si2J;'V,ço
SocIal Rural de Niterói

nos seguintes têrrrlos:
"Senhor Governador:

Gostariamos, Imenso, de

examinar o texto da lei qu�

criou o Instituto de Reto:

roa Agrária ç.e S. Cate,ri

na, de que tomamos co

nhecimento . em reuniao da
. Confederação Rural Bra',

leira, ra3ã.o por que soB·.i

tamos a V. Excla. se digne
remeter-nos cópia da mp'�-

ma.

Nós que temos mantidO

atentos a tude o que .!oe

retere à momentosa ques

tão da ReJlorma Ag,arla
sentlr-nos-emos honrados

em recebê-la, pois, certa-

ment�, s,ervir-nos-á rle

pr'ecioso subsidiO, capaz Je

reforçar os elementos r.Oln

que' contamos para o c'Xa

me do assunto.
Sem outro motivb, fir

mamo-nos, afenciosam_�ite,
oFr lasncc 1zá. M BTaHH

FranciSCO Bastos França -

Presidente.

Confirmadas as presen
ças no IV Congresso SIn
dical Catarlnense, que se
rá realizado em fl'olbvl!le
dias 28, 29' e j:O de abrH
dos representantes da Or�
ganlzação IntcrameI'rcana
do Trabalho, na pessóa dv
sr. Manoel Pavon, do Mé-

xico, da Confederação In
ternacional de Organlza
zações Sindicais LIvres na

pessõa do sr. Arturo ·Tau
regui Hurtado, seu Secre
tário Geral da Federaçao
InternacIonal dos Trabõl
lha(iores Metalúrgicos, r:'a
pessõa do sr. Artur Bene
<l,lct dos Estados Unidos.

florlanopoUtana.
3.° - Para concretizar tais anseios' e organIzar {I DI

retório Municipal de Florianópolis, ficam convocados to
dos os trabalhistas e adéptos do trabalhismo, para uma

reunião, em convenção, a ser realizada com a máxima
brevidade e em data e local a serem designados, para a

formação de um diretório metropolitano coês<l, forte e

que congregue tõdas as classes_
Florianópolis, 20 de março de 1962

Doutel ele Andrade, Moacir Pereira, Fausto Brasil,
César Seára, Acãcio Garibaldi S. Thiago.

As demais autorIdades ,postas em ordem de precedên
cia, conservar-se-ão dois passos à. retaguarda.

Ao tlndar o desfile, S. A. R. sempre acompanhado
do Governador, atravessará o pátio cercado que dá acesso

ao edifício do aero�rto, encaminhando-se para o carro

de Estado que' o; conduzirá a sede do Comando da Base

Aérea; onde será recepcionada por S. Excla. o Governa
dor do Estado.

S. A. R. tomará assento no carro do Sr. Governador
acompanhados resp�cttvamente, por seus ajudantes de
ordem.

_
No carro do Sr_ COmte. da Base Aérea tomarão assen-

to o Sr. Cônsul Geral da Inglaterra em São Paulo, o En-

çarregado dos NegóciOS da Inglaterra em Florianópolis, e

o Chefe do Cerimonial do Palácio do Govêrno.
A seguir a Comitiva de S. A. R. acomodar-se-á Eftn

dois carros oficiais postos à disposição.
AS demais autoridades seguirão nos seus rcspectlvos

carros rumando todos para a. Base Aérea.
S. A. R. não concederá entrevistas, nem se fará per

missão para fotografá-lo, exclusive ao fotÓgrafo oficial
do Palácio do Govêrno, d.evICiamente credenciado, e que
deverá manter uma distância mínima de cinco metros.

O traje previsto será roupa escura, sapato e melas
pretos. Os militares usaorâo os uniformes previstos nos

respectivos regulamentos.
As autoridades que el)tarão na pIsta para receberem

S. A. R. semo as seguintes, observando ao alinharem-se à
mesma ordem:

.

Presidente da Assembléia Legislativa; Presidente do
Tribunal de Justiça; Almirante Comte. do 5.° Distrito
Naval; Brigadeiro Comte. da 3.a. Zona Aérea; Vice-Gove·
nador do Estado; Presidente do Tribunal Eleitoral; Pro

curador Geral do Estado; Comandante da Guarnição MI

litar de Florianópolis; Presidente do Tribunal de Contas;
Secretário de Estado dos Negócios de Interior e Justiça;
Secretário de Estado dos NegócIos da Fazenda; Secretário
de Estado dos NegóciOS da Educação e Cultura; Secre
tário de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas;
Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública;
Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura; Secre
tário de Estado dos Negócios da Saúde e Assistência So

cial; Secretário de Estado dos Negócios do Trabalho; Se·

cretárlo de Estado dos Negócios Sem Pasta;- Secretário
Executivo do PLAMEG; Coronel Comt�. da Policia Mili

tar; Chefe da Casa CivIl; Chefe da Casa Militar; Pre
fett.o da Capital; Chefe do Gabinete de Relações Públicas

d�h:r:lá:�O c��a��7Ii�:�� ���;�ise�eU��i�::a d��v��';êsS��� rtlIiilii••••••••iiiÍiíll'ilÍÍ..iíiíl'"
mas, pOl' :'t.��9Õ ����g�,iria�fl.

.$
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Ao renunciar, o Sr. Jánio Quadros, em tom da mais

tingida humildade, para fins medidamente demagógicos,
anunciou que regressaria ao ganha-pão do magistério e

da advocacia.
Se houvesse sinceridade nisso, êle prepararia sua

renúTtc1.a de outro' modo, envolvendo-a de naturalidade e

garantindo a paz subseqüente.
Quem quer voltar a ser professor e advogado não

prepara uma guerra, para ser ditador!
A volta ao ganha-pão era a prova da pobreza •.• de

q,uem, como Prl1sidente, durante mais de sete meses, não

preciSOU receber os vencimentos do cargo, reclamados do

estrangeiro!
E a pobreza, para enganar a povo, acabou em riqueza

de pobre... que,. li hora ao perigo, tem dinheiro para

viajar com a familia inteira pelo mundo, repetindo a ex

cursão turística por três vêzes ..

,

Tudo isso demonstra que Jânio não penetrou o povo
como .pensava. Traiu.-o .�ma vez e não. tem condições de

repêtir (t trq,ição, porque está mais desacreditado do que

manteiga em internato.
As acusações da sua erpUcagiio não geraram revoltas

ou meditação: criaram anedotas, que andam hoje diver·

tindo o povo. -: � � ,

Assim, as suas referências ao ataque das fõrçG,fl ter·
ríveis, da direita, do CB,71tro- e da esquerda, foram tradu-
2ida'S como referências a Oarrinchft, Vavâ e Pelé!! I

Um humorista carioca.agradeceu·Zhe a surpreendente
novidade de ,denunciar.. Carfo� ��U'-!!rda. como homem cte
direita, inimigo dos comunistas e amigo d?s americanos!! I

E outro, aos dos emba+Xlldores fstr,a7lgetros citados na

explicação, acusou,o de httver eS(Jueptd� vários outros no

mes maio!' decisivos na horq. da, renúncia: John Haig�, John
Labes, White Horse, BJlla�tines, Wq:ck.er, Black!!!

�('If17ttl(M o anedotário chega a '€sse ponto de ? ��tl4.1
lI!',d(t .l�),ai,� esci��eced?r e �de!I.I�rti�;

<I
VOC� OBTEM MAIS PELO SEU

DINHEIRO
.

DOBRA SEU CAPITAL EM 3 ANOS
A IOLA JWS PERFEITA 00 IMSr_

-LBA,Govêrnôepreleitura:
, Postos de Saúde

Por despercebimento,. no míllas inteiras do hintpr

retrospechO das atIvidades land fLorianopolltano, Ccr.'!'l,
parlamentares das últimas visitação médica quinze
sessões da Asembleta Le- nal, dentro de um plano l1e

glslatlva, a reportagem es- assistência permanente e

peclaUzada omitiu, Invo- de grande Importancia
luntarlamente, o nome do para o desenvolvimento (la

prefeito Waldemar Vieira, capital.
como um dos colaborado- Naquela oportunidade, o

res e integrantes do -::on- sr. Dib Cherem ao enalte
vênio com a Legião BraSl- cer justamente' a atuação
leira de Assistência e o do Govêrno da LBA f<s.

Govêrno do Estado, à. fim zia-o também c\)m re'laçJ;o
de erradicar males endê- à Prefeitura Munici'pa),
micos que vem atacando todos unindo �sforços nu
a pOPulação ,dó Interior da ma campanha sobre todos

Ilha) com fi. Instalaçao de os titulos merItórIa.
postos de saúde nos maiS Fica, pois, o registro que
dlvcrsos e distantes pontos faltava, para o completa-
da capitaL

'

mento do discurso prof.:!-
Fazíamos, na ocas!'llO, rido pelo jerpresenbante

ref-erêncla ao dl�cu'r«> en- pessedlsta da Capital, da
tão proferido pelo deputa- tribuna do Poder LegIsla
do Dlb Cherem, dando con tlvo. e _que profunda r!" _

,:<lS ,da fc.li:.; .pco·rl'CnCia, p�r�u:'são �ncontro� no

q��".,tft.1Ü�� 1Jcnr.tléi(l.�4, �.(l-. ;;. ,Pl�na���t:::-:�:���.
:,f"'!""·-;:'··

'.!(

Pela {jcnlcl da relnversilo dos lucros, um capital inicial de Cr$ IDO,OOO.OO
aumenta ,p-ós um IAO. para Cr$ 125.600 - após 5 iMS para
Cr$ 313.800. _ após 10 11m para Cr$ 996.150,' após 20 Inos para
CI$IO.1t9.890,_

.. Solleih inlormaçólJI â ....
,

1 �,.jiaLmxt>a,iJ.""""'"I,;�";::;'·""",
.

..l %'�O-4f.1UUIda",-t..
Capital integralizado: ( . Carta de Aulorillçjo

Cr$ 50.000.000,00
__ .

n.· 045 da Sumoc
sAo PAULO - Rua COn!. Criapiniam S3 (6.· Cj.63) Til. 36·0666

ou a leU Representante

EONSOREIOO[n[S[KVOIYIM["IO[EONOMIEOS/I.�
flORIANOPOllS - Rua Cons Malra, 72 It.· andar) "1.� ctIZ
lONORINA(PR).RuaMaranhio:3S(3.·andarl.�
á "Cofihance" - ao "Consorcio"
Desejo Intormeçon sobre o Fundo "Colinanee Acuptanc.'·
NOME_ , _ ,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


