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Recebido pelo Gov. do Estado e altas autoridades
Em primeiro lugar sal- HONRAS MILITARES inicialmente apresentauo

teu, do avião Brttâma, Após as apresentaçôaa, pelo Governador Celso Ra-

real, o ajudante de ordens Sua Alteza Real passou em mos ao Presidente de no»

de Sua Alteza e emsegt-t- revista um destacamento SR Alta Côrte de Just��"
da desembarcou o- Duque da Aeronáutica, rormaco Desembargador Arno Ped-e

curador Geral do Estauo;
Ministro Nelson neuor

Stoterau, Presidente do
Tribunal de cçntee: ce
raldo -Wetzel, Secretário.
da Fazenda; P(Of. Osnj oe
Medeiros Regis, Secretár"ib
da EducaçãoO e Cultura;
Dr. Celso Ramos suno

Secretário da. Viação; D:':
Jade Magalhães, aecreea
rio da Segurança; Dp, E
vítàsto Nery Caon, secre
túrlo do Trabalho; ru-,
Annes Gualberto, Secretá
rio do PLAMEG; Cei. An
tonio de Lara Ritlas Co-

,mandante Geral da Fõr(:a
Publica; Dr. Nelson Abre;1
Chefe da Casa CMl; M�:
jor- Ayrton Spalding de
Souza, Chefe da Casa Mil;
tar; Sr. Waldemar Viel:',l,
Prefeito da Capital; cei.
Silvio Pinto da Luz, C'.)
mandante do 14 BC; al ..m
de outras autorida(les ci
vis e mllltares.

pepors de permanecer a

proximadamente uma hora
na séde do Comando (la
Base Ael'ea, Sua atteza
Real regressou ao aerop'-
to nercütc Luz, ,and:! em

barcou no Britânia que o

conduziu rumo a Buenos

Aires.
Hoeschl e em seguida as

demais altas autoridades .

AUTORIDADES
PRESENTES

A reportagem anotou a

presença das segu ntes

:I:�� P:�����:��I, �I��
sidente do Tribunal co

Justiça; Almirante Juran

dir da Costa Muller ue

Campos, Comandante do

5.° DN; Desembargador Ivo
ouunon Pereira de �fllo,
Presidente co Tribunal ae

gronat El,citoral; Dr. M:l-

em sua honra.
O cíiere do certmonnd

acompanhou o ooverneocr

do Estado ate onde se en

centravam. as demais altas

autortdedes.

de Edimburg, sendo antao
•

executados, pela BanC3' da

Policia Militar de Santa

cetenna, os hinos da lf�.·

glaterra e do Brasll.

Ao pé da escada encon

travam-se alem do Go

vernador Celso Ramos, o

CeI. Marcelo Bandetra

Maia, Comandante da Bll

se Aérea e o Chefe do C�·

rimollial Prof. Nelson Luiz

Teixeira Nunes que apre
sentou Sua Alteza Real o

Prínoipe Philip ao Gover

nadcr do Estado e ao co-

• RíGIDO PROTOCOLO
Apesar do rígido protoco

lo estabelecido e das me
didas de segurança toma.
das, dois repórteres conse

guiram aproximar-se do
Duque de Edlmburg,
Os doi,a. jornalistas, José

Nazareno Coelho, da oua
pujá. e o redator de "O Es
tado", Amaral e, Silva, pu
deram assim realtmr uma,
melhor cobertura das sote
nidades na Base Aérea.

APRESENTAÇOES

DePOiS de passar arn
revista a tropa Sua Alt.el.:l

Real sempre acompanha-lo
do Comandante da Base,
dh-lgfu-ae �ara o local,
onde se encontravam o

Governador do Estado e as

mandante da Base Acres. nuns autoridades, sendo ton Leite da Costa, Pra-

o .�rj_nclpe Philip, o governador Celso Ramos, o almirante Jurandir da Costa
Muller Campos e o cez. Bandeira Maia, durante a recepção 710 Cllmando da

Base Aerea

"BOA TARDE IMPRENSA"

O Princtpe Phiüp vendo
Que se aproximavam jorna
listas transportando um

gravador, curnprtmentou-os
dizendo em português: _

"Boa tarde, Imprensa '",
A reportagem não pôde

comer mais nenhuma pa
lavra do Principe Phll1p,

:�St:o !01��1:;;�;���
de "O Estado", não quis�
ram causar nenhuma per.
turbação às solenidades que
decorriam na maIs perteita
correção.

Stmpttico e alegre, cumprindo britânicamente o ho
rário - 11,45 h em ponto - desembarcou, ontem, no Ae
roporto Hercilio Luz, O Prfncípe Phillp, Duque de Edim
burgo

Aguardavam Sua Alteza Real, a fim de dar as boas
vindas em nome do povo catarlnense, o governador Celso
Ramos, os chefes dos poderes estaduais, todos os secre
tartes de Estado, além de altas autoridades éivis e mi
litares.

Um rlgido protocolo foi cumprido, tendo um contin
gente de Infantaria da Guarda da Fôrça Aérea Brasileira
prestado as honras mllit.ares de estilo ao Princlpe con
sorte Inglês,

porto HerciUo LUZ, as alt-is

autoridades Que mais ta r

de recepclonaram o Duque
de gdlmburg,
Exatamente às 12,45 o

Britânia, turbo-hêlíee,
-

tia
BEA descia no aeroporto
de Florianópolis.
Na pista o Governador

Celso Ramos e as demais

altas autoridades aguar

davam o Príncipe tngtêa.

DESFILE DA TROPA

Em eeautde às apresen

tações, Sua Altez.a Real
em companhia do oovcr
neeor do Estado e do Con
sul Inglês, dOiS passos .1

frente das demais autorí
dades, assistiu ao destua
da trepa.

Após, o DUQue de Edím

burg acompanhado 'do uo
vernador Celso Ramos e

demais autoridades dtn
gíu-ae ao carro que o con
duzlu a sede do ComanJo
da Base Aerea, onde Ioi

recesctcneuc Pelo ocve-.
nador·'éatarinen.se.

A CHEGADA Desde ás 12 horas co

meçaram a. chegar ao eecc

CUMPRIMENTOS

A PALAVRA
00 GOVERNAOOR

Após despedir-se do PrtQ.
ctne PhlJlp e ainda na pista
o gp'vernador Celso Ramos,
abordado pela reportagCGl,

_ .�Q:UJDQa:.' .::r'I. "t'Qi um

-- .... ...__
Rea,l o Princípe Phllip. Do
râpídu contato mantido
com Sua Alteza Real, guar
do- a melhor das tmpree
sões'',

Durante a. recepção no

Comando dâ Base Aerf'..:J.,
Bua Alteza Real manteve
cordial palestra com o 3<:>
vernador e demaiS altas

autoridades, ressaltando '1.

viva Impressão que teve
da beleza palsaglstica:iR
Ilha demonstrando-se m-e

rnssadn em conhecer coisas
de Santa C;tarll1a.

_ "Não vacilaremos em re

correr ao caminho da vio

lência se com ela se pre

tende Intimidar-nos e calar '

a voz do povo", afirma um

comunicado do Conselho

de Coordenação peronlsta,'
publicada esta tarde.

O coneemc Peronlsta pro

cjame sua determinação de

se opor à violência com a Depois de passar em revista as tropas, o Duque de Edimburg, em companhia do
violência e de "travar uma Governador do Estado, dirige·se para o local de andei assistiu ao desfile do zres

grande batalha pela IIbE? tacame1tto de Base Aêrea. Em, seguida vemos o Príncipe Philip, o sovernaaor
tacão nacional se O oovêr- Celso Ramos e o Comandante da Base Aétea
no, pressionado pelos che

fes-militares, pretender'
desconhecer sua vitória
eleitoral de domingo.
O comunicado peronlsta

ataca o presidente Arturo

Frondl?,1 por ter cedido an

te as exigências dos milita

res contra Os peronlstas,
mas acrescenta, que a

maioria, das Fôrças Arma

das, não apóia a posição de

seus chefes. Termina di
zendo que "defenderá com

firmeza, até as ultimas

ccnsecuênctes e com qual
Quer tipo de ação, o vere

dito popular".

GREVE GERAL
O conselho das 62 orga

nizações sindicais de ten

dência peronlsta divulgou
ontem um manUesto, decre
tando greve geral de 24 bo

ras, em todo o pais, a par

tir de zero hora de hoje.
Assinalam também, no do

cumento, que se a primei
ro de mala não fôr dada

posse às autoridades eleitas

pela pOV,O domingo último,
será deflagrada greve geral
em todo o pais, por tempo
Indeterminado, como ex

pressão de resistência civil.
Por outro lado, o minis

tro da Economia, Carlos

ColI Benegas, anunciou que
o feriado bancário será
mantido até sexta-feira

próxima. Com respeito à

crise Institucional, soube-se

que hoje deverá estar a

mesma "solucionada", com

O juramento do novo mi

nistério .. Quanto à sua Inte

gração, !\Rda se dIvulgou,
desconhecendo-se por en

quanto se estar&- constitui
do por.....meqlb!'o.� (te tllOf,S
os j}:tl'lirlfl�,

. _� •

o NOVO PROJETO- GEMINI
FALA O CHEFE
DO CERrMONIAL

O professor Nelson Nu

nes, coere de Cerhumunl,
declarou-nos: � "Estamos
todos muito satisfeitos. Tu
do correu na mais perfeita
ordem, O Princlpe PhlJlp
achou a paisagem da Ilha
de Santa Catarina encan

tadora",

APROXIMADAMENTI!.:
1 HORA

4 __ JI,..J/I.

o Duque de Edimburg e o governador Celso Ramos no

carro oficial que os transportou ao Comando da Base Aérea

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

A caricatura na imprensa alemã

No próximo ano, a Admfnutraçáo Nacional de Aeronáu
tica e Espaço do Gov.frno norte·americano deverá iniciar
o lançamento da nova' ,ém "Oemtni" de naves espaciais
para dois tripulantes, eu1a cápSUla, embora semelhante
à lia atual sêrie "MercuT7/". terá o dôbro ou o triplo do

pêso e'do tamanho c!uta, prenando-se a vôos de uma

semana pela menos e a "encontros .riderais" com fogue
tes do tipo Agena B no espaço. O Agena-B será lançado
por meio de um A'tlas e fteará no espaço um dia atê se

determinar sua orblta exata; em seguida, o "Gemini",
lançado por um ,"TUqn "'.', será manobrado por seus

pUôtos de forma a engatar-se no jo(/uetf}. Nas iotos, uma
comparaçáo do tamanho da cdpsula do projeto "Mereu

T71", Que levo� o astronauta· John 'Glenn Jr-. ao espaço,
com a do projeto '''Geminf'' e um �es�nht;' em q'uCJ.tro fases

do funcionamento do projeto

Em._ Genebt;q;: Cgnterência. ·PJêvia, pre:earando a Conjt!·
rineia de De.�ar1ll11.111.i!lLto elll" pUJ1)(/ru.çiio da Conlerênc!rl

c/W/fl1ne .. Desenho: lronimus.lSO'DDEUTSCUlt ZE!TUNG)

..
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'IIUbe- DOle dé -A�ó�-:-_-=-ma' 25 d�-Marco - GmndÍÕso Pii:·�IC
.

na Priii�do Forle -= InscríÇãõ na Secreia ria .,-ÃdulloS--ú$ 8Õ�ÓÔ, Menorescr$ 50:ÕÕ:Q -.

Não ocupand I Churr ,0 c/majonez • _-----
,.. .._,.� .... ,, ...... ...__ ...... • _� � ",,,,,"""=smo dia dezesseis de a

; -E�;;e7aÊdü;;;'ÕEST.wÕ''1!d�. j Deparlamento Cenlral de Compras �����,�u;::��::��: ��s�
• n- tu Cu",,'h,i,·o Mar,a. ,ao • '" Ed'lal de ConcorreAncl'a Pu'bl' a

c. c. o na presença dos "co

• Telefone a�22 _ CU!;t1> r» lU! ias
• I IC ponentes ou seus reprcscn

l<:lIdl!reç� Telegráfico fo;�'iAIJO "

N0 090327
tentes legais,

'DlrellJr � • 8 _ Abertos os cnvelopes,

, ROheJl$G��e�;;urla Ramal , O Departamento Oen- sões c outras caracteristi- ::-oU:;;re�: d::t���s�a��J�
II Domingu* Feruendee de Aquino �

,_ comecsrenos Soe'i/u'S· trai de Compras (D, C. c.i, cas aquém das pSJ")('('lfiea·
rubrica nas folhas de pro-

'Uf>datorert ...r: I/I I, J 1(.;1 /IV.J IUI, �;tOC��f�;e�dl;�edO �:ula� ��d:egU:������I�:a��,a:�;e� postas dos demais concor

ti F1IÍV,i,I�.�.. I,h,,',ret,o A"",A,.,"',.O,'.'.·,m e (.lFlvn110 Melo, .. mehto aprovado pela De- cio. da díferêncn de precs
rentes.

....."",u.. III -d creio SF-25-08-61(382, ter 9 As nroposcas tmodê-
III AntOnio f.'f'rllllIUJo ti" r.ma ra! e SilvR -

"

C7'\'\ li{ .... __ �, e. _

pelo ranosc. caução rururs-
lo o�, à· venda na'ImPI'('ll-"

• ��
na publico que fará reau- suspenoão do registre a ....

• SirV't!�:III�:�:;io,.efl zar, no dia 16 de abril de fornecedor, etc. �:r��i��a:d��erE;�a����liÇ�:�
, Prof. Bur reirns Pilho _ Dr Ovvatdo uodrt- • 1961, na suo séde, iJ. Praça 2 - Na parte externa

estabelecidas neste Editnl,

• gUCH Cabral - Cid GonZRZ!I - Dr. Alóil'.!! • ;:l�r)� �;�I��'R��;Cl�(;� ��OI:��Vt�O�e:�I�I�Jl����.:: nas Instruções ('on.�tanti's

• �::I:;I ,J�v;�I:r_:?tl���I·�;it�� i�i��<l �o; 6���� • m,ICA, nas condições se- os s('rrulntps dhcr('s:: L� ��m:er�� �l�\��:���:n�;l hl(;::\
, _ n-. Huhens Costa _ Waltl,lr Lal'l!c - ZlIr1' • g�iI�esOl3JETO DA CON- ����;:-2��I�D;�:����E:� ereto no SP 25 UH f"ll/:li:2

• �:I:;��a: Pr;:2<1';.I��;�t;:.��:I:�,� .'i::�:�':,l�� • CORReNCia TO CENTRAL DE COM ��:96�sta:I���:I: :el���;.:�:s
• m11t., _ A. !;;ei�l,s Netto , AQUISIGAO PRAS - PRAGA LAURO

sôbrc Concorrf:ncia�

• RPdator�E::;�����l� r�a::::�RTrvo • �a-:- c��tP���t:i��la�r����!�� M��E:mN;n�'e��:�e�!�� 1 I� �1�UC����:::;I�·ga
: Rpdnt<rl!s auxttteres: M:.ury �.)rg"s, R,!! T Lf}ho f'� Unidade - Um, Quantlda- do contendo os dtaeres do

dora, posteriormente, se

" (1j!ilf'rToNanas.' �= = �;�teira dupla, ccn-

ínotso anterior. alem do
rã declarado vencedor o pro

� Colahoradores:Dlverl!OlI, trai, com tinteiro cromado �:�:I�tt'�Ct!:�E�����a�:, ponen'e que orereccr:

• '{elr�;�f�(���;��;':��:.,� '��r8 Lrrta. , Unidade - Um, Quantlda- eneerrnr-se-ãc os documen- ra��o�:n�;s�:�i:�, c��:!����
• Hil) (GB) RIIIt""�"lIador Danlns to - e.c <tndar ,. �� �2'Carteira dupla, ire- �:a��,:p;:��!�����;e iden

cecões. tmpôstcs. despesas

, r-r.. 22-159-24 , t seira, com tinteiro croma· aI cl'l'tid3.o de Regjstro
e outras vantaf,tens:

•
Si'I() Phldo ___,; nll:! Vitóda 657 - "('n_i. :-'2

, ; do. Unidade _ Um, Quan- na Junta Comercial ou en�:eg"'.'.,lhores condições de

:!"flrto Alo::Fe - PROPAL - Pra<;a f'. Feli� tidade _ 1l7. D·n.rlo (""irlal que tenha
, �i;�r;t�; :(;��)�1.:/:'l(�:r/;:�· :1i'!4��)�o.� t;3 mu�

f - ou - publ1('ac\o o documento de pa�a;�e���,res condições de

• ni('lTli(l� dI:> �)lnp"! Clltarina • ��jg�a�a;!��a d��st:IU���: CO��tl��:��:�(", de idoneida-
2 - Em ig'lIalclade de ('on

• An(im';oil me:lilllltf �·l1ltrflto de R('(l"d" com " � em imbúia envernizada na de, passado p:-JI' Banco ou

-

dições .�erá dada. prcfl'r'-'n

• 1.Il���I��.1�';J�'; ANüAL _ ":r� � .(.;(1:) 00 • côr natural, e rnetli.lka. duas flrmQS de comprova- �i:ta��.irma estabe'ecida. no

f v,·�\'nt\ A n'LSA - Cr$ ;O,on • , :�at���tr�e :':�r����' rí� daC)ldl��O��a:: C]c�t:����a��m ta \;O�:d�a�� ��o��:���• ��i:)ir�(':I;d�tn.� �.��r:�7;:��il��fl t'lllil "m' ti hOje1 �s:a ��;��: �o�a jO';�� P�:l�l: �:���i�1�s�ng�s!3��:1��O e�� Vi�li�:tr: :���: iin�:d�::i;:,r �:7de��:n� �:r��z:n��Sni!:�:�;ual, Fe- será sorteado o venccdol'.

'/Á_c_';'\��":'__��·::"I= ..... _..
Jo Alb:nson, eleita Rair.h3. dos t.ag-n!' tante wna feliz· estada. � Um, Quantidade _ 819. d) procuração, se fõr o

4-ACocorrênciapodcrâ

no grande festival de verão realizeül ./:::/iI � II - Escrivaninha para caso, passado a pessoa re- �:�h:nu���, g;:�er��: ���
em Minneapolis. 10 � A elegant", senhor Cha,rlc!: professor, frente e lados fe presentante di) proponente gida pelas referidas Leis c
O prêmio de m!ss AlbhW.';Jn era un'; Edgard Morltz recebeu para um jant'lI, chados, CQrn 5 gavetas e a abertura das propostas. a oml�são importc em pr"-

�:f�: a e��:/���r u��a��n:�mm::doR::� ;: ���:e�:;v��:c:, 00 1�:���lael se;����: �re����:t�� a�,2�d:, ó��s �� m: �uO;3::ud�I:��osp:�!. juizo aos conco\'rcnte.�, ao

onde passou o carnaval. Na foto, a jo lista senhor Waldir Moritz. W mais, fechadura tipo Yale, rão ser substituidos pelo ������r��c�.moralidade da

vem ê cumprimentada pelo EmbaixadiJr • h::/* tI
Unidade - Um, Quantida- Regist!-o da firma no De-

Lincoln Gordon, quando de sua visita 11 _ MI'. James Currie, Consu': de 39. partamento Cpntral de m=I�D.Áe ;�����:�rr:r:���:�!
à sede- da representação üorfe-amerkf'. Geral da Ingl,atena em Sao Paulo, ro':

III - CadeIra simples, retor Compras do Estado de San-
ra reserva·se o dil'CILú dc

na. recepcionado pelo senhor fi senhora M� f çadas, Unidade - Um, ta CatarLna. anular a Concorréncla, ca

'/:;:/* Pel�r�se .. com elegante coqult€':'" em �Wif 0�t��=�r�8�egro, na di- se; -;'�'::e�o���:se!ev�;I!� so as propostas apresenta-

senh�r�be�:it�ess�:ml����le��:�i��en'.� ����:�C���ial.Ent;;esel���tra:.Q����:�tel d� � mensões de 3,00 x 1,00, em vias ('om a rnbl'lPa dos pro- i��:r�.:�esco��e:����.m :"los

do Clube dos LOglstas' de Florianópol:s governador Celso Ramos, ���e��a�eti�!d�n;:.ade
-

�::;t:;la�:s �:a:or��a p�; Florianópolis, em 9 re

3 _ Anive;:��:o*u ontem a senha 12 � VOltO':::;*visltar seus
- OU - Hem 1, dêste Titulo. m7;::r::s jl)u��2úno PaLrla-

ra Benta Leal Bauer, destacada figma liares a bonita senhora dr. patriC:a� ��:e�õe�ua�eo l�;�r� l�O�: te�d;p�oSp:��:I:es'dO���- nova) - PRESIDENTI';

da sociedade de Itajai,

� .

rn.'Jn Holli.day (Hal,

,AContecl<nto
so° Unidade _ Um, Quantida- mentos, dcveriio·ser entre- PROCURA�SE UMA

'/:::/* I , claif descJa�lhe boa�vindas. J .tiel- 156: \ gues no Dt'partamento Cen,
4 � O j.ovem senhor Pau�b os�:) ./:::Y* V - Armáriú com porta trai de Compras, ii. Praca �i��A:ARA

:a��s'p����a;a�� d�a�:nei�:.a viagem
ce n� noite :eo q�I:�t:.�e�:,er�n��� :u���(' ��:�:�I��� ti;:r;:le,Cl�::, ;:II�rl� �t�Il��· 14n�lo;a:fO�� InfOl"ma\ô('s à J'ua :iO!l-

.h::/* Luiz iVeim e sra, Prol. Neison Luiz -:-ci- dimensões de 1,10 x 1,15 ou dia 16 de abril de 1!)62,
qpim CO,<;ln., 21.

25.3
5 � Esperando a visita da cP.go- xeira Nunes, e a srta Yara Pedrosa quo> mais, trilhos·e rolamentos mediante recibo. em Que

Juventude Espírita de Flor;'anópol�s ��lg�I�::,al senhor e senhora Newto:l �:nr��d:e�en��ia���hd:e�d�ota"��e�!���� �:a�Çt�da��i���e - Um, :: ;oC����;���;e:t��aa:si�:�
Assem'bléia Geral Extraordinária 6 � Com ;:��:ncia a moda, C)

cia e bom gosto
.• /:::/* �:a�,c�s��:ad:ar� pa��s ��;:r lunrionárins do D. noP���:�s�i;e;u�7.F�����

De ordEm do sr. Presidente desta Juventude, mentam· os irriquietos figurinistas de J4 � Hoje é dia bem, Castelan Quantidade. 39,
"

7 - As propostas serão se bem,

ficam convocados todos os sócios poro

comparece-I
Paris: Preto esta em granâe moda. O com seu repertório logo mais no car dI' VII - Apagadores de fel- abertas, às quinze horas, do

i r2m a reunião ce Asse'rnbléio Gerei Extraordinário, Prêto a-parece com enorme sucesso: Querência Palace, ��'1!�:r� q���r��:���da��
- - _ ..

,

�u"eansdea,áse'�a�ali��ad�o;gs.p����;Oo�t�:in�:;unt�� re�;� �::::e d�hiC:nI�iS!�:�:'lr:�bri�i;er���:s.S{��· 15 _ Motiv�:::/;uperlores Impedi\!
- 78. �""0C'l1!'!:�.....

"

'n
.�

d t d d
VIII - Cavalete para ma-

I"cnles o 1110. Concentração de Mocidades e Juven- musselina e o tecido iia moda para o� �a��t�;:� aa re::p�i():ar o;��:, oB�:�!� pas, madeira de lei, enver-
, "_' Espi,"o,

d:I:'�:::P:�"�O � �ade ma'ça de 1962 II ::'t�:O;t:;h;;;;;�:::g�:,aap;'::��ltan mdOp::sáamenta ;tl�i: A Con"ãnci,
�����d�dn:d�o7B

- Um,

�h:d* é o fundo da virtude :te� e�o:e �:�:ç:�pec�f��
Visto:

Manoel Soares - Presidente
,�- Em nossa cidade, o gêner?: cação definida, os .mÓveis
� devem ser de madeira de

imbúia, envernizada na eôr
natural e montados no lo
cal de destino.

2 - As carteiras devem
ter a largura mínima de ..

O,95m.
II - ESTIPULAQOES
OS interessados deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir,

1. - Proposta, se'adas
ambas as vias com CrS ..

12,00 de sêlo Estadual e
mais a Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo�
lha. em envelope fechado
e lacrado, contendo:
a) Designação do nome e

enderêço da firma propo
nente;
b) especif'�"cH(), a mais

detalhada pOSSiVtl, inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) preço unitãrio e glo

bal, com a explicação de
que estão ou não incluídas
as despesas de impôstos,
taxas, f:r;-etes, carretos, segu
ros etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo
cal indicado: ,NONA RE
GIAO ESCOLAR - RIO
DO SUL, onde será procedi
do o exame de recebimen;
to;
e) declaração de conhecI

mento e submissão às nor

mas deste Edital e da Le

gislação referente a Con·
corrências.
NOTA: Serão recusados

�P�O�RQ==U=Ê�FL�O�R�I_A�N�Ó�P�O=LI�S�É U_M�M�U�N�I�C�íp�IO�P�O�B�R�E
IMPOSTOS PELOS MUNíCIPESPAGOS

UNIÃO .49,9%

AO ESTADO 43,S·t.
AO MUNICípIO 6.5%

o impôsto arrecadado pelo Muni
éípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es
colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Pública, Assistênclo Social, etc.

MUN1CIPE

PA'U QUE TUA CIDADE

MAIS POBRE, PAGA TEUFIQUE
IMPÔSTO COM PONrUALIDADI

MAo

EMPREGADA
DOMESTICA

30�'3

OS""ALDn "1".0

OUTONq NA �LHA Estamos no outono. Entrou on
ltlm, imperceptivelmente, serr. que se dess� msmo a

conhecer, com todas os cOres do verão sem folhas
amarelecidos desprendendo-se dos or:ores, se:n o
menor anúncio dessa estaçõo Que os poetas empres
tom um tom das primeiros frialdades denuncicd'.líQs
de um próximo inverna,
Nodo diSso.
Tud� estó verde com uma noite prateado de lua
cheio e madrugado bem clara e um dia de sol bri
lhando entre nuvens rolas,
O poente, ainda ontem, com os suas mutações de
cores numa tela impressionante.
:::stq Ilha é m?smo assim.
Sempre foi asSim

Sempre verde, cam uma vegetação perene que> o

proprio invern .... nõo pode tr'.Jnsmutar
Poroue desconhece neces e geadas
Os frutos vêm a s-eu tempo sem que sofram voril)�
çães
Esta ilho enfeitiçado é assim
Sempre foi assim.
Enquanto iSSO, o homem posso indiferente. I

Nõo lhe dó moldura digno poro uma tela tôo pre�
cioso.
Não ativo seu progresso,
Não o ajudo.
Não lhe veste com roupas nOvas.
E conserva-o com os pés descalços, ferindo_os naS

pequenas estradas por onde trânsito sôbre pedros
pezoroso poro velhos prédios dantanho, �feiond')
em desalinho, salpicando-OS de lama, olhando
suo praça principal, pedinoo picaretas poro que
Ihês dêm o tiro do misericórdia.
A cidade grito, toda a ilha pede, reclama para que
ctivem seu progr.esso_
E çusto, porque- OS 'providênéios demoram.
E o céu tão bonito, os morros tão ozui<;, OS OI vare

tão floridos, tão verdes ••••
Ou� até o natureza opero suas estações de mansi
nho com medo· de despertar seus encantam�ntof\,
Como o outon.') que entrou _ •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S. Th ia go A
Departamento Central de Compras

I
presento N.' Il-OZ-14

_�_ !'!!!!!ta��nt��?n����nc��,!����� de

conformídade com o art 11, Item III do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF --: 25-08-61/382, torna públí
co que fará realizar, no dia 31 de março de 1962, na

sua séde, à Praça Laura Muller, nc 2, (fone 3410), CON

CORRENCIA PUBLICA, nas seguintes corrdlçôes:
I - OBJETO DA CQNCORR:mNCLA

CRíTICA E NOTICIÁRIO
QUADRO DAS COTAÇOES

3- Excepcional. 5 - ótimo. 4 - Muito Bom, 3 - Bom

2 _ Regular. 1 - Fraco. O - Péssimo

AMARGO TRIUNFO
(Bitter Victory)

Nõo devemos nos iludir com as aparências diz
um' famoso ditado. É o cosa dêste filme "AM,t._'RGO
TRIUNFO", pois muitos o esperdvcm um grande
espetáculo coe guerra, inclusive o redator desta colu
na. O certo é que trato-se apenas de um filme bom
e isto naturalmente paro aquêles que penetram mais
na assunto porque quem busca diver-sõo nõo sairá
satisfeito. Isto pode-se explicar fàcilmente, porque
o ambiente é principclmente psicológico e o ação
material não possui 01 ênfase dos verdadeiros filmes
de guerra 'g além dtsso, o ritmo é lento, a fotografia
não é de primeira qualidade e a película chegou em

nossa Capital com cortes, NICHOLAS RAY é o di
retor e não resto dúvida que é experimentado, po
dendo-se notar suo habilidade não cama ortesõc,
mas como criador de momentos Cinematográficos.
Mas NICHOLAS RAY andou melhor em "JORNADA
TÉTRICA" O el'enco liderado par RICHARD BUR
tON e CURT JURGENS impressiono, principalmente
o segundo, que é um ator de largos recursos dramá

ticgs, RUTH ROMAN tem pequeno papel e o apro
veito bem. RAYMOND PELLEGRIN (o Napoleão de
SACHA GUITRY), CHRISTOPHER LEE (o Frankens
tein, o Oróculo, o Lobishomem dos filmes de horror
do lnçloterrc) e outros coadjuvantes rendem bem
ce seus papéis, "BITTER VICTORY", é, pois, um

filme com uma narrativo orrastada, mas possuidor
, de uma boa porte psicológica e um eficiente traba
lho de direção e lnterpretcçõo. Em C1NEMASCOPE.
COTAÇÃO' 3

HA VINTE ANOS ....

John Payne - marido da entõa estrêla Anne Shtr
ley - firmava-se cama ator de futuro em "Wings
of the Ncvy". Outros que prometiam eram Jcne

Wyman, Dick Foran, Ann Sheridan, Lucille Ball e

Billy Hoüop . .Tôdc Hollywood se perguntava se

Greta Garbo se casaria ou não Com o famoso regente
Leopold Stokowski, Alguns diziam até que os doia

já estcrtcm secretcmenre ccsodos . . Desmanchando
o noivado Ty Power e Sonjo Henie voltavam o sair

juntos de vez 'em quando apenas .. Rosolind Russell
de volta da Inglaterra, dava tôda o impressão de

querer tornar-Se, Mrs. Jimmy Stewart. Mos tudo não

passou de ímpressêc . . Franchot Tone ex-marido 'Be
Joan Crawford - ,fazia à côrte à' bonito .novcto

J< Nóncy Kelly, enquanto que Joan Crawford tentova

esquecer o fracasso do seu coscmentc soando com o

jovem novato Chcrüe Martin .. Clark Gable e Caro
le Lombard anunciavam o próximo casamento e

irradiavam felicidade, Ambos dtvorclcdos anterior

mente, juravam qUe dessa vez seria "até que a mor-

te nOS separe" .

.

tAQUISIÇAO)
T _ Fichário, de aço vertical, Unidade - Um, Quan

tidade - 1;,
J! _ Fichário de aço horizontal. Unidade - Um

Quanti.dade - I;
III _ Armacões Ruf ou similar, para pastas

pensas. Unidade _ Um, Quantidade -3;
IV _ Pastas Rui ou similar, com etiquetas e gra.;

pos, Unidade _ Um, Quantidadp - 50;
V _ Mimeógrafo, etetrico, Unidade - Um, Quanti·

dade - 1;
VI _ Grupos estofados, Unidade - Um, Quantidade

- 4;
VII - Máquina de escrever, semi-portátil, c/lOO ou

mais espaços, Unidade _ Um, Quant. - 1;
VIII -,Máquina de escrever. portát.i1, c/IDO ou mais

espaços, Unidade _ um,' Quantidade - 1;
IX _ Máquina de escrever, c/120 espaços ou mais,

Unidade Um - Quantidade _ 4;
X - Máquina de escrever, c/260 espaços ou mais,

Unidade - Um, Quantidade - 1;

XI _ Tacógrafo, tipo "Kiensle ou similar, c/7 ou

mais discos, Unidade � Um, Quantidade - 6;
XII - Máquina de costura tfpc industrial, Unidade

- Um, Quantidade - 1;
XIII _ Máquina de costura, tipo industrial, p/ Se!

viços de estofamento e couro, Unidade - Um, Quantl·
dade _ 1;

XIV _ Escrivaninha cJ7 ou mais gavetas, UnIdade -

Um, Quantidáde - 5; ,

XV - Cadeira giratória s/bracos, Unidade - Um,
Quantidade - 5;

XVI _ Oadetra simples, Unidade - um, QuanU
dade -18;'

XVII _ Mesa p/méqutaa de escrever, Unidade

Um, Quantidade - 2;

XVIII -'- Armário p/cscrttórto, Unidade - Um,
Quantidade - 5;

.

XIX _ Cofre de aço; tipo "secunt'', ou similar,
Unidade � Um! _\lantidade - 1;

,

XX - Capacho de ferro, p/porta, Unidade - Um

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

cha ou similar, Unidade - Um, Quantidade - 54;
XXII - Mâqutna 'ponteadeíea de sola, tipo "Ju

piter "ou similar, Unidade _ "tjm, Quantidade _ 1.'
EsUpUlações conforme Edital,lõ-{Ja-14, ' ....1'.'."· , ...,.., .•

Entrega das propostas, até às 14 horas do dia 3""

3/62. Abertura, às 15 horas do mesmo dia 31/3/62, con

forme Edital, públrcadc no Diário Oficial do Estado no
7001 de 10 de marçq de 1962,

DCC - em 16 de março de 1962.

Hermes Justino Patrianova, PRESIDENTE

Departamento Central de Compras Edital de Concorrência Pública 090326
N.O 02-03-23 constantes do verso das mesmas, bem como ós exi

gências do Decreto SF - 25 - 08 - 61/382 de
1961, e demais disposições Estaduais e Federcis.sô
bre Concorrências.

SINO ESCOLAR - NA CIDADE DE ITAJAI, Onde

será procedido o exame de recebimento;
'9) declaração. de conhecimento e submissõo às

normos dêste Edital e do Legislação referente o

Concorrência,
'

t\lOTA,: Serão recuscdcs os materiais cam di

mensões e outros característicos dqvém dos especi
ficações, o que ocasionará exigência de substitui
ção,' retirado urgente, chomcmente do segundo cv

locado exigência da diferença de preço pelo fottoso,
ccuçõc futura', suspensõo do registro de fcmecedcr:
etc,
2 _ Na pqrte externe do envelope contendor da pro

posta deverão ,cc:m,stor os .sequirttes dizeres: CON

CORRtNCIA PÚBLICA N.o 09 - 03 - 26, (D,

partamentO Central de Compras - Praça Louro

Muller n.o 2 Fone 34-10
-

3 - ::m envelope 'separado, contendo os dize

res do inciso anterior, clém do palavra "Documen

tos",' em caracteres bem destacados, os seguintes
documentos comprobatórios de identidade e idonei

dade:
'

'o) Certidão de Registro no Junto Comercial ou

Diári!? Oficial que tenha publicado o documento de

Constituição;
b) atestado de idoneidade, passado por Bouce

ou ducs firmas de comprovado idoneidade comerclot:
c) provo de quitação com os Fazendas -Estadual,

Federal e Municipal;
d) procurtíçõo SIe fôr o coso, passado o pessOa

representante do proponente à obeitura dos propos-
tos.'

. •

,

4 _ Os doumentos acima ('ou porte-dêles) po
derão Sler substituidos pelo Registro da firma no De

partamento Central de Çompras do Estado de San-

ta Catarina,
' .

5 _ As propOstoS deverão ser apresentadas em

duas vias, com rubrico dos proponentes em tôdos 03

pagín,as, selados na f"'��a do ítem I do título 11.

6 _ Os envelopes, contendo propostas O!-l do·

cumentos deverão ser entregues no Departamento:>
Central de ConWras, à Praça 'Louro Muller, n,Q 2

(fone 3410) atá às 14 horas dt: dia 12 de abril de

1962 medi�nte recibo, em que se mencionará dato

e hor� do recebimento, assinado por funcionário do

D.C.C.
.

7 _ As propostas serão abertos às quinze ho

ras do mesmo dia 12 de abril por funcionários de

"'ig�ado pelo Presidente do D.C.C. e na presença dos

proponentes OU seus representantes legais.
8 _ Abertos os envelopes, cada um dos interês

sado's tem o direito de apôr a scJâ rubrica nas fôlhas

dos r,õpostas aos demais conc;:orrente�.
- As propostas (�q

- '

,sq Qfiçial d� Es�ado)

III JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julgadora, postertormen

te, será declaramo vencedor o proponente que ofere-
cer:

.
.

a) Menor prêço, ccnstdercndo-sg descontos,
bonificações, impostos, despesas e outras vcnrcqens:

b) melhores condições de entrego;
c) melhores condições de pagamento,
2 :-- Em igualdade de condições, será dada
3 - Em caso de absoluto igualdade de propos-

tas, será sorteado o vencedor.
preferência a firmo estabelecido no Estado,

4 - A Concorrência poderó ser anulada lima

vez que tenho sido preterida formalidade expressa
mente exigida pelos ref-eridas leis, e a reur-tõo
importe em prejuízo ..lOS concorrentes, ao Estado ou

à moralidade do Concorrência.
5 - À Comissão Julgadora reserva-se o direito

de anular a concorrência, caso os propostas cpresen
todos não coi-respondem ao lnterêsse do Estudo.

Florianópolis, 'em 9 de março de 1962.
Hermes Justino Potrionovo.

Presidente

NO HOEPCKE TEM
-�----�---------

VENDE-SE
No 'Bairro da Agrçmõmlca, um sobrado de construção

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

possue 150 - metros quadrados de área construida e está
localizado em terreno de 10 x 27. Possue na parte térrea
varandão-sàla de visitas - sala de jantar - copa e cozi·
nha. No segundo pavimento três quartos....,.. hall de escada
_ banheiro completo e terraço. Nos fundos quartos de

empregad� - banheiro de empregada e tanque, além de
um pequeno quintal. O prédio em aprêço tem recuo sufi
ciente para ser construída uma garagem. Possue também
aquecimento central.

.

Tratar à Avenida Trompwslcy, 88, com o proprietárIo.

.NDEREÇO
A RAINHA DAS BICICLETAS, rica na Rua:

Conselheiro Mafra n,6 154, de um lado a sua

�ção de> PEÇAS E ACESSÓRIOS, e do outro ..

Jllcçlo de PINT_URA� E CON,CER'J'OS. ._,;
:lflI5r�fI,.,.(,:��?�: ,:,_'-" �.�_,,:.__ .�__ ,.

,JJ..:.. ,,'Ij� �Á.. M.lU:, rlJ,j

PREVIDÊNCIA SO.CIAL 1'---'- .a.� 11hd:t.....

(ATÊNÇÃO
SE VqCE FOI FOTOGRAFADO NO CARNAVAL

NAO DEIXE DE ENCOMENDAR SUA FUTOGRAFIA A
Rua João Pinto, 9 - Fone: 2349

REPORTAGEM

FOTOGRAFICA
HAMILTON

Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORRENClA
PU'BUCA N.o 14 02 1S

EDITAL DE CONCORRi!:NCIA PÚBLICA N.o 14 02 15
O Departamento centrei de Compras (D. 0., C.), de

conformidade com o ert.c 11, item III do Regulamento
aprovado p�lo Decreto SF-25·08-61/382, toma público qué

'

fará realizar, no dia 27 'de março de 1962, na sua sede, ii
Praça Lauro Müller n.v 2, (fone 3410), CONCORRi!:NCIA
PúBLICA, nas condições seguintes:

-\ - OBJETO DA CONCORRttNCIA

. (VENDA)
1 - Caminhão, marca "Internacional", modêlo KB-5,

chassis longo, ano der reoricacão 1948 valor base, minímo
Cr$, 190,000,00, Unidade - Um, Quantidade _ 1. '

Entrega das propostas, até às 14 horas dei día- 27/3/62,
Ab.ertura às 15 horas do mesmo Ola 27/3/62, conforme

��lt:! �u::��a�� �;62�iário Oficial do Estado n.v 7001, de

D. O. C., em 8 de março de 1962,
.

Hermes Justino Patrianova

PRESIDENT;E

Departamento Central de- Compras
Edital de Concorrência
'Pública n.o 21- 82 - 21

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.o270221
O Departamento Centro I de Compras (D.c.e.),

de conformi.dode com o. art. 11, ítem 111, do Regulo·
mento aprovado pelo Decreto SF-2S0861/382,.·

III - JULGAMENTO :
1 - Pela COmissão Julgadora, será declarado

vencedor o proponente que oferecer:
o) melhor (maior)- preço;
b) cauçõo de 10% em 48 horas;

c) pagamento até 10 dias; ,

d) retirado do veículo imediata ao pagamento.
2 - Em caso de igualdade de propostas, será

sort'eado o vencedor,
3 - A concorrência, poderá ser anulada, ump

vez que t1enha sido preterido formalidade expressa
mente exigida pelas leis, e que a omissão importe
em prejuizo aos concorrentes, ao Estada' Ou à mora-,
lidode da Concorrência.

4 - À Comissõo Julgadora reserva-se o direit�
de anular a concorrência, caso os pr0p,ostas apr·e-

..sentad�f�r7��ó���ir;�s�:d;7md�oF��:e:e�'��ed�o 1 ���"�
Hermes �ú�t'n.o Patriono;.-o

�,�rc?id.entc
'

O CONSELHO ADMINISTRAiwo DO I.A.P.T.E.C.
baixou a seguinte ctíentoçõo poro os Segurados com

. ��açãa ao req?�jr:rtp;de AUXILIO N�A�IOA-
1 .; O pagard�ri!g '8d'duxíliO natalidade é devido
.ooós o reclizoçôc de 12, (doze) contribuições men

sais: o) - à segurada, gestante, pelo porto; b) -

ào segurado, pelo perto de dependente designado
'nos têrmosdo ítem IV do crt: 14, desde que inscri
to no Instituto, pelo menos 300 (trezentos) dias do
parto.)
2 r-r

, Considere-se perto, para efeito da concessõo
do auxílio-natalidade, evento. ocorrido'" partir do
6� (sexto) mês de gestação. '.
3 Em se trotcndo de porto com nosclment., de mais
de um filho, serão devidos tantos ouxilios-notclidode
quantos forem os mesmos.

4 - O auxílio-natalidade é . devido à viúva ou o

dependente destçnodc. cosoc segurado haja faleci

do antes de çertflccdo o parto, desde que Sejam
preenchidas' ,nas condições regulo.;.nentar�s e nõo

haja dúvido quanto' G-: potejnldcde. '1
5 - O auxí1i�.-nat�li�o.9Je,é ..fix�c{_? e��.�_h,� ,qpoto
correspondehte ao valar ·cto sclórío rmmmc viqerrte
:çla sede do trabalho do segurado, désfinqndó-se a

cuxifinr os despescs do porto e outros resultantes do

-nosctmento C90 tilh,o...,
. '

- Quarid? nãq houver possibilidade de !?resta�ão de
osslstênctc mé,diCÇl.à 'gestante, "se]o pOr lnexisjlr na

locclldcde serviço medico .80. lnsfltuto habilitado
pcrc.êsse fim,'sejo'-em virtude, de clrcunstônclos és

.pectots. do. 'rn�mentPI � conv�nienh�mente ,conlp�õVa
do�, o -�:lÍJ;<í1io-:r:iptá�id.ade; S'erá devido" para ,cadq
'filho, em valor'igual 00 dôl;lro do estaqelecido no

íte,m 5, .., , .. ,," _. , ,

6 - No, verificaçõo éIp período de tar�ncia estobe
leci,do, obsetva:r .se"á o· 'dbp'osto nos ôrtigos' '38,41
e seu parágrafo único, 42 e. 43 c;lo R'egL!lamento do
Lei Orgâni�a '�a Prevídencia 5oç:i;I, ",aprovaqo pelo
Decreto.n,o.48,?�9 -:: A, d,e, '19.9,�n.,
.7 - Nos, expre�sQes' '.'Seg,urÇldos'� e Jláep�ndentes",
subent�",de,-s� Q iJ?,dividuo n� pr�no gqzo d_e, uma
dessas c�ndições, e, na sua q\Jalific.aç,ão, ,atender. se

_ á, ,ri9oros?mente,. ao dispo�,to nas capít�los 1,11 e 111
do títufo II, b1m como' no inçiso I do art, 3� do Re

gulam.ento.,dp· Lei Orgânica da Previdencia Social,
-,os quais fica0, constituindo normas integrantes
�stÇl Resolução.
8 - As Delegóci�s, Agêncios e Postos de Benefí

cios, aplicar�o,.. provis.6riQmente processamento e

pagamento. do auxílio-natalidade, "o que couber, os
normas vigentes 'par:a Os demais benefíCios,
9 -.- O �Jl9amento originário dos requerimentos de
auxílio-natalldade bem como a ação revisório, dos

proçesso� rj::spc:ctivos" far.Sle-á no.;; têrmos da
Resolução n.o ?41, de 26,1.61. '

'

1 O �j�1. presente_ ResÇlluç.Qp entr.a em vigor imedi -

,merte, revogados, os disposições ei'M\contró_d'1, ";',':
b) Ooni.lo'Merquior -'Presidente do�Côns'e�

���0. Ad01�n'j����h;n,. ,.�,_
.: .

'
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C7 ANOS DE LABUTA CONSTA�rt

PELO PROGRESSO DE·

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

RIO, 21 (V.A.) - Conhe
cído os nomes dos 41 cra

ques, de tmedtato a CEI)
tratou da nccmodacãc cios
atletas e também tia apre
sentação dos mesmos nes

ta capital e em São PaUlO

namento em Campos de
Jordão.
Dia 6 - Regresso de

Campos de Jordão.
Dias 7 e 8 - necreacao

e jogos.
Dia 9 - Segunda-feira

Os cartocns ncaráo nosnc embarque para Friburgo e

(lados no notct Danúbiu, concentração n o Hotel
em São Paulo. F,' o segutn S(\int Soucl, até o dia 18
te o roteiro da seleção ('<1- de abril
narinha: Dias 14 e 17 - Reserva-
Março, 2:l - Quinta f(.'i- dos para jogos no Rio e

ra .
- Inicio dos exames em São Paulo.

médicos c adDntológlCOS. Dia 18 _ Encerramento
Preparo dns rtoeumon-os da concentração em Frim
purn viagum c llnifol'l'lWs. -burgn,
't'rcínnmento e jogos ce Dias 21 e 24 � Reservã-
recreacno dn cqutpe. dos para jogos no Rio e

23 n 5 de abril Tret- em São Paulo.

A MO'ta Diretoria do Corintians
Calarinense

Recebemos r> agradecemos o seguinte
diretoria ri.) Coríntians do Pantanal:

oficio do

rtoriJnôpnlis, 19 de março de 1962,

Senhor Diretor,

Pelo presente, tenho a satisfação de
comunicar n V.S quo? em ASsembléia Geral, reali
zado, dia 12· p p.. foi eleito o nova diretoria que re

gerá os desunes do E.C. Corintians no período de
1962/1963. A diretoria ficou dssim constituida:
presidente de Honro - Dr. Abel Ccpellc
Presidente - Joaquim F. Santana
Vice-Presidente - Mauro L. Pinheiro
10 Secretário Delfini B. Santos
2". Secr�cirio --.José V. Fil__ho
10 Tesoureil·o - João G. Da silva
2° Eesoureiro - Moacir AsSis-

Comissão Fiscal
Presidente - Acacia Raupp
Membros· Alfredo Ferreira

"

Munoel C. Mariano
- Joõo L. dos Santos
� Manoel Barcelos
- Osvaldo J. Machado.

Técnico - Loudiogo Ferreira.
Sendo o qUe nas ofer-ece, para o mo

mento, subscrevo-me mui atenciosamente.

Delfina B. Santos - Se'creório

>funtoSfracos �o nosso esporte
o.v.

2 - PRAÇAS DE ESPORTES

Dia 22 _ Domingo: _

Embarque para São Paulo.

Dia 25. - Quarta feira
_ Embarque para Serra

Negra. Concentração -io

Hotel Povanl, até o dia 30

de abJ11.
Dia 1.0 de mala - 't'er

ce-terra: -' Jogo no Pa

caemuu, com portões acer
tos - Ui horas

Dia 2 _ Embarque na

ra o Rio.

Dia 3 _ Jogo Brasil x

Porbugual - no Maracanã

� às 21,30 h�.

Dia 5 _ Treino ern São

Paulo. r

Dia 6 _ Domingo:
JJogo Brasil x Portugual
_ no Pacaembu-v-. as 16

horas.

de 1950: RiMo (Bo�arOl!;o),
estreante: Ivan (América)

estreante. Dois canoces,
Nlltcn Santos e Ivan; um

fluminense Altair e utn
CENTRAIS pernambuc�no Rildo.

Belini (São Paulo), �9
1IIIJr<

'

vezes na seleção, desde MEDIOS VOLANTES
1957;l\{auro (Santos), 14

namento e jogos <ie re

creação,
Dia 16 - Quata reír-i:

_ Brasil x Pais de oares
- no Pacaembu _ às 21,
30 hors.
Dia 18 ..:_ Embarque P�\-

ra o Rio.

Dia' 19 - 'rretnemcnto

e preparativos para o em

barque,

(Santos), 6 vcees 19(j():
Nei tccrtnnenai, estrean

te; Amarildo (Botafogl),
3 vezes todas em 1961:
Quarentinha. :fBotafogol !l
vezes, desde 1956. 01)'5

paulistas, Nei e Ooutlnho:
um· pernambucano, vava:
um fluminense, Amarllrlc
um. paraense., cuarenu
nha.

PONTAS DE LANÇA.
Pelé (Santos), 27 vezes,

desde H157: nené (Sao

Paulo), estreante; Prado
(S. Paulo), estreante. DOiS

paulistas,· B('nê e Pp]!?;
um.' mineiro, Prado.

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES,

MAURY eORt:ES. RUI LOBO I

GllB"RTO NAHAS

COLABORADO�'S, DIVERSOS

Dia ao _ Domingo:
Apresentação no Hot.l;>!
Paissandú.
-

jeremos Breve Provas de H�
A nossa reportagem te- TREINAMENTOS NA

ve conhecimento de que. PRO'XIMA SEMANA
na oP]ícia Militar elo :stl

do .roi construído um pi'

cadeira, onde serão reali
zadas provas no salta nu

ma demonstrecêc de ar

rojo dos vavatertancs oe

quela corporação e de 011-

tros que aqui residem.
O plcadclro Que osté Jo

cnllzado cm próprio rla
oPlicln Militar foi cons

truldo com todos os roqui
sitos indlspnsáveis a "e'.l.

usacão de grandiosas eom

petições.
Iniciativa da rcrerntn

construeêo foi da aocícoa
de Hípica Oatarinensa.
Louvores ainda ao C-')

ronét Antonio dc Lara Ri'

bas,. dinâmico Comnndau

te Gemi da Policia Militar
do Ei'ltnckl, que tem se mos

traria um nmígo dos osncr

nstas.
Não rcsse a sua ímprss

cindível colaboração, os

amantes do hipismo nua

contariam com um JOrR_1

próprio para a pratica de
tão elegante e <atraente os

parte.

újo.

PON_TEIROS
ESQUERDOS

Germano IF I a mcngoj
estreante; Pepe (santns.",
26 vezes, desde 1956: za-

�::::ec��l�t:f���), ;:58�����·----------------,
mineiro, Germina;
lagôano, Zagalo;
paultsla, Pepe.

Dos .. I convocados, 23
atuam em clubes de Sao

ranjo e 17 1105 calroc:1s,
ficando o último, Airton,
ele clube gaucho. Ao tod>1,
14 paulistas, 7 cariocas, j

fluminenses, 4 pernambu

canos, 4 gauchos, 3 mInei

ros, 1 baiano, 1 catarin<;:n
se, 1 parae_nse e 1 alago-<l,'

COMANDANTES
Vavâ (Palmeiras), 11 \e

zes, desde 1955; Coutinro

rolando de codeira ...
/J!1I!_�-

CND X PALMEI RAS

21 demaio o embarque da selecão para-o-(hÜ
. J

Dia 7 - Retôrno a Ser
ra Negra.
Dia 11 _ Regresso de

Serra. Negra para o Rio.
Dia 12 - Sábado: _

Brasil x Pais de Galse _

Maroeanã - ààs 21,30 no

raso

Dia 13 _ Embarque pa
ra São Paulo
Dias 1":" e 15 _- 'rretne-

Nilton Santos;f' IIscretchmen' J
72 vêzes

QUARTOS
zA:GUEIROS

Calvet (Santos), 9 vezes

desde 1960; Barbosinha

(Vasco), estre�nte; Z01j

mo (Ban�u), 26 Y�,zes, co

mecandn em 1955; Alclc'

mar (Palmeiras), 3 vezes

·todas eln 1960; Jurandir

rSfió Paulo), estreante na

seleção principal, mas Len PONTEIROS
do jogado na seleção ce DIRIETOS
acesso campeã sul-amer!.- Jair (Portuguesa de De�
c�na. Um baiano, Zozimo; portos), estreante; Jullnho
um carioca, Barbosinra: (Palmeiras), 27 vezes, df':;
um pernambucano, Alde-, de 1052; Garrincha (Bota-
mar; um gauc:ho, Calvet; fogO), 29 atuações, desde
e um paulistlÍ Jurandlr. 1955. Dois paulistas, )air e

Jullnho, e um fluminense,
Garrlncha.

Para que o leitor conne

ea melhor OS jogadores
convocados para a seteccc
brasileira de futebol, apre
sentmos a seguir mais al

guns dados referentes a

cada um dos rcqulsístadna
pela ccnrcderncüo nrast

tetrn de Desport.os:

vezes, con-ecanoo em 1949.
Djalma (América), estre

ante: Airton {Grémio P.

AlcgrcnsCl, 6 vezes, desde

1!)60. Um paulista, Bell!li

um cartccc, Dja.hna; um

gaur-ho Airton; p. 11m mi

neiro, Mauro.

Zito (Santos), 28 VC'/:('S

desde 1955: Zequillha (Pai
metrasi, 3 vezes, todas em

1960; Carlmhos rsteme»

gOl, estreante. Um paups
ta, Zlto; um carioca, -Cln
linhos; e um pcrnnmbu-
rano, zecutnnn.

.

MEIAS APOIADORES
Dldi (Botafogo), 61 ve

zes, desde 1952: r.:tiinMi·
Ilho (Palmeiras), 19 vezes

comecercío em '!"il56; Mcn

gáJ�io (Santos), 5 veaes,
desde 1960. Um. f!lc,uner,
se, Didl; um catanncnso,
Mengúlvlo: p um ·gaud1o,
ChJ\l('zin!lo

Vem cousando celeuma nos meios esportivOS do

Brasil. o atitude do Conselho Nacional dos Desport�
penalLsando a Sociedade Esportiva Palmeiras com a

suspensão de 60 dias, por· infração do Lei que eslip
Ia irltervoJo de 72 horas de- um prél ia paro Qulr

O assunto, devidament-e estudado pelos desporti
��s, não é ló de tanto gravidade quanto apregoam,
J� qUe no verdade o clube "Periquito", inffingio
dispositivO de lei, ou melhor um decreto presidencial

O noticiário apregôo que alguns clubes paulistas.
solidórios Com o Palmeiras, não cederão seus aflelal
00 sel-ecionado brasileiro, repercutindo assim em
cimo da CBD. o coso do CND.

� preciso convir, acima de tudo, que houve
bra de disciplino pOr parte do Palmeiras, oe isto

be�tamente, em menos de 24 horas, numa atitude
ate certo ponto de surpreso, contra nosso mais alia
órgão de esportes.

As leis foram poro serem cumpridas. O exempla
nas dó ó próprio presidente do CND, Deputado J�
Menezes, que, embora homenageado por seus con
terrâneos do Porá, dando inclusive pontapé inici�1
do prélo Bangu x Paissandu, não deixou de punir
ambos oS quadros par terem di'I.)utado jogos sel11
intervalo dos 24 horas.

Composto de homens dE' responsabilidade, nOm�'
adas pela Presidente da República, o CND deve
manter-se mesmo superior o interesses de terceirOS
'e a a�itude correta, é o de desprezar apeiaS que vem
sendo feitos por dirigentec: paulistas, nótadome�1
Mendonça Falcão e Paulo de Carvalho no Sd.,tl'*'
de abrandar a peno aplicada ao Patr�ei,ras. óra
não é Q primeira vez que o CND pune clubes nOciO"
nais, por êste motivo. Não é pelo simples foto de
o Palmeiras se exibido poro o Duque de Edimbu
que não mereço punição; outros clubes poderiam
jogado contra o Santos F � C. Não é tão pouco çelo
fato de ter o Palmeiras váriOs craques convocados e

ser mesmo uma das expressões móximas de nOSSO
futebol, que não mereça a punição, conquanto _o
mesma pudesse ter sido mais brando. As leis nóO

fOram feitas somente para os fracos.
Dizem as notícias -estar demissionórias MendQ(IÇo

Falcõo, o pretencioso cartola numero um do espO�e
o que vale dizer que concorda com· Q indisôp(lroa

pr06ii��: in:�:��mqe��os. não houve habilidade dtl

CND na punição imposto, jó que o CND está de�
tro da Lei para punir as que nã,l r-espeitom as I��
em vigor; e na verdade de há muito os' clubes >/eue
tentando derrubar o decreto das 72 horas, porqo'
lhes é prejudicial, já que costumam sacrificar,
atletas e� ja�s sucessi�o� Akro.da verdade, ?,��
esta havendo, nõo é ctls.e, mos, Sim, um ensaia

s
çleFrubodo da lei que eSllpula intervólo dr 7� �o�o

Trotar cO�._�';.de �,éli�:��r'o'p�éJ�O. ...

.'.�t.•

PARTlDA� oe
fLORIANdpOLl� EM
DIA� ÚTEI� A�

9horas}
Tac·CruzeirOdo Sul

ARQUEIROS
Gilmar (Santos), que Já

vcsnu a camisa da setec.io
61 vezes, tende estreado

em 1053: Cusutno: +F'Iurru-

���e)�O��Ç:�l�e� :� ";����
Valdir (Palmeiras),
vezes em 1956; teercto

(Santos), estreando. Dois

paulistas, Gllmar e LUf't
elo; um carioca, Ca.<;tllIHl,
c um gnucho Val{]ir.

ZAGUEIROS
DIREITOS

Djalma Santos ( Palm"j

rasl, com 64 ve�(!s na Sf'

Icção, estreando em 1952;
Jair Marinho (Fluminen
se), 3 vezes, todas em 61:
De Sordi (São Paulo), 23
vezes, desde 1956; JOEL

(Botafogo), estreante, Dois

paulistas, Djnlma Sant,s
e De Sordl; um flumine,,
se, Jair Marinho;
carlo�, Jae!.

ZAGUEIROS

ESQUERDOS
Nilton Santos (Botato

go), 72 vezes - rec.ordlsta,
- na seleção, sendo dos
mais antigos também, pois
eomeçou em 41); Altair

(Flmnlncn..<;c), 3 vczes dros·

Liston Favorito para a Luta
Flori:no���i� ���s������e��: ��� �;tõoe!o�:�ro ed: com Palferson
uma Capital de Estado e que, em relação a sua' po- Nova York, 22 (U.P.I. I favorito na proporção de
pu loção, -deveriam possuir mais qualidade e quon- _ O campeão mundial de sete a cinco, arrebatar o

tidad�s estrategiStas de meSas de caf.é culpam os
pesos-peSadOs, Flyd Patter titulo de aPtterson, have

san, e o princlpal/aspiron rá uma pele.a-revãnche

���:�:��f:m:�f:ç�����' :�I:;���e�:;�:a����� ;�":::�pt::�J.as�:np���;:��o' ��!::��es:: ����e�on;:
São muitos os fatores Que impedem o maior que terá lugar entre 18 dp �: i;��,,�e 30 de setembr()

avanÇa técnico dos nOsSos esportes e não seria pos- junho e 30 de setembro, Patterson, escolherá a
sível, focalizar de .umo só vez todos ê[�. Falemos, em uma cidade que deve. data, lugar e··promotor ele
pois, de um dos principais: Praça de Esportes. rá ser escolrida antes ·cle tal revanche.

Como poderá o juventude e a mocidade de 16 de abril. aPra .tal revanche, Lis-
nOssa terra dedicar-se 00 esporte, se nã0

..�istem Os contratos dcslgna1'l <lo ton receberia 30 por cen-

, .10coi<; adequados a suo prática? Cha.mpl.onship Sports Inc., to dos direitos secundanos
Por incríve: que pareça a grande maioria de como promotora da pele- e 30 por cento da arr(!i:n.-

nosso", clubes nao possue praças de esportes. ja. Tom Bolan presidente dação "m bilheteria. Não

Ci�emos" como exemplo, o C.lube .12 de Agôs- .-'"dessa .arganl�ação, dis.�I!
to, e�tela do �osquetebol no Capital e, atualmente pelo menos cinco cjda<l0.�
o melho,r equipe da Estado.

, . ,serlto estudadas como se.

estavaA��"fr����, t�m:u� �r��:�lom��nt�ru;����I:O de para o combat&'cm lfi

problema. "����s::on reccberá 55 ta:�:l c���:o��= j:;n;���:
Gover���e�r fél��:c�:e�l;sro�s�� � �!�;���:ênC��tád1� por cento dn a.rrccadaçno - natura efetuada em UI:-1

::;::�li��i�?zn��,�����7:J�:���da��!� �f������ :�:!�j2.:e'i�7��:j::� ::���,'�!��:�:��:::��:��
det;erminados teatros e 45 plonship Sport-S Inc. a '1i-

espor�:�oe����e�'sabe, Q do Figueirense e 'do C.A. por cento da arrecadaça.J sital" diversas cidades e

Cotarincnse EM CONSTRUÇÃO!
em bilheteria. Liston rec{'- estudar todas as posslbi!i-

A AE. 7 de Setembro, sob a orientação do di-
berfl. 12 lh por cento dcs dades quanto a qual serla

nâmico Orestec: Araújo, imprOvisou uma quadra de
direitos secundários, e 12 a mais conveniente para

voleibol que, em condições precárias, permite o
Y2 por cento dos· dire!V)s a. peleja deste verão e de

treinam('nto de SLJQS equipes,
- secundáriOS, e 12lh por terminar q_ue ga�anti:)s

Entrctanlo, há indícios de melhoria neste im-
cento da arrecada.ção em pOdem obter-se",

porl,antl" selâr. A conclusão porq breve do GinásiO bilheteria! com garantia Embora Bolan não dl<:-

.
cio S(!$C Senoc, dos quadros do Figue.rense e A-

de 200 000 dolaros. se�.�e que ci�s se est.u-

tléhco, omel"Ú7orão um pouco o crise, porém não
A eã<!'ftnplonsh!1J Spo:-t da.m, o advogado de aPt- A L U r. A _

C Eresolvem em definitivo.
. Inc., receberá 4-2 % por terson, Julius Naovembe., U J

NecessitamOS de número muito maior de pra-
cento cla arrccadaçm, em �nalou que, ademais ,Ie

,..._�---

ços de ('sporl-es, espeCialmente nos bairros mois po-
bilheteria e 321,6 por cen- Nova York, se anali,�a'n Puas salas à rua Mal. Guilherme n.o 1 esquina dI,.

puloso,: para ue Rossa o no.iO i4veritu� çkd.;�c�o".r._t;;;;o;;;d;�os direitos secqnd<\rlOIJ .outras _cinco.;.Çid�des, a Sft de Arciprest ,paiva.
se o \)I·clflca -e, f_1prfivo, advíndo daí maior númerO s<!gundo os con�l"Utos. bel": Los �eles, Chicago
de at!elcl�; e �or conseguinte, maiorés..:possibjl.i�tfd'es S.ftgUlldO o 'ntratos;"- �e FiJadélfia� Seat� .• lndia

:�'.de -UIllQ maís opuradá �leçCía técnica, �_�,��l�,j\ ife:::J.. ln,��_e���,,'i����liS�- .:���.. ,".��,õI'<:...

,.
'

:'? ,;.

ZAGUEIROS

se assinalaram as bolsas

de Patterson ou dos pro
motores no caso de revan

che.
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Departamento Central de Compras

EDITAL DE CONCORREN'ClA
PU'BLlCA N.o 15 02 14

o Departamento Central de Compras (D.C.C.),de conformidade com o art. 11, ,tem III do Regula
mento aprovado pelo Decreto SF - 25-08-61 .

382, torno público que faró realizar, no dia 26 de
março de J 962, no sua séde. à Praça Louro Müller
n·o ?: (fone 3410), CONCORRENCIA PÚBLICA no�
seguintes condições: '

I OBJETO DA CONCORRENCIA
(AQUISiÇÃO) ,

tjd�;- t.ichária del,0ço verttcol, Unidade Um; Qucn-

tj�a��Chl�rjO de aço horizontal, Unidade Um, Qucn
I [I - Armações Ruf ou similór poro pastos suscen
SOS, Unidade Um, Quantidade 3.
IV - Postos Ruf ou similar com etiquetas e grampos
Unidade Um, Quantidade 50.

Y. - Mimeógrafo elernco, Unidade Um Qucntldcde

VI - Grupo estofado, Un'dode 'Um, Quantidade 4.
VII - Móquina de escrever gemi-portátil com 100
ou moi" espaços, Unidade Um Quantidade 1.
VIII - Má(',uina -ie escrever portátil com 100 ou
mais espaços, Untdode Um, Quantidade 1.
IX - Máquina de escrever com 120 ou mais espa
ços Unidade Um, Quantidade 4.
X _:_ Máquina de escrever com 260 espaços Unidade
Um, Quantidade 1.
ou mais-discos, Unidade Um, Quantidade 6.
Ou mais discos, Unidade Um, Quantidade 4.
XII - Máquina de costura, tipo indústrial, Unidade

Presidente

Um, Quantidade 1.
XIII _ Móquina de costura, tipo industrial poro
serviços de estofam-enta e couro, Unidade Um,
Quantidade 1.
XIV _ Escrivaninha c/7 ou mais gavetas, Unidade
Um Quantidade 5
XV' _ Cadeira giratória a/braços, Unidade Um,
Quantidade 5.
XVI _ Cadeira simples, Unidade Um, Quonttdc
de 18
XVII :__ Mesa o/móquino de escrever, Unidade
Um, Quantidade 2.
XIX _ Armórioporo escrttóuo, Unidade Um Quan
tidade 5.
XX _ Capacho de ferro ç {porto, Unidade Um

Quóntidode 5.
.

XXI _ Trilho (oossodetrcj, de "Congolium", borro
cho ou similar, Unidade metro Quantidade54.
XXII _ Máquina ponteadeira de solo, do tipo Ju

ptter ou similar, Unidade Um, Quantidade 1.

Especificações conforme Edital 15 02 14

Entrega dos propostos, ate às 14 horas do_ dia
26/3/62. Abertura, às 15 horas do mesma dia

26/3/62, conforme Edital publicado na Diário Dfi
�
etc! do Estado n.o 7001 de l° de março de 19�2.

DCC, em 8 de março de 1962
Hermes JustinO Patrianoyo

.-----�----------
Caminhões EspeciaiS Para Mudança

Urbanos _ intermunici.pais e interestaduais. Nõo
é necessário o engrad"Omento dos móveis. 'nfOrma

ções Beco Tupy n.a l:! - fone 3457 - Florianópolis

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

o pepnrtamento central de Compras (D. C. C,), de

conformidade com o art.o 11, ítem III. do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-35-08-61/382. torna público QUP
raré realizar, no dia vinte e oito de março de 1982, na
sua sede, à Praça Lauro Müller, n.c 2, crone 34101, CON
CORRll:NCIA PÚRLICA nas condições scgutntcs:

I _ OBJETO DA CONCCRRf:NCIA
AQtlISlÇ1\O

1) Tecido de algodiio, em peças, com largura de 1.50

mts .. marca "SATURNO" ou stmüar. Unidade - metro,
Quantidade _ t .200.

2) TeCido de algodão, em peças, tom larnurn de 1.40

mts .. in-arca "AOUIA AZUl.," ou símüar. untdndo metro,
Quantidade - 500.

31 Tecido de mescla, côr azul, marca "ARMADA" OU

similar. Unlclnde - metro, Qllantldadc _ 1.000.

4) Tecido de meseta. CÔI' beije, enm lnrgurn ôc I,GO
mts., para confecção de vestidos e camisas. unidade

metro, Quantidade _ 1.000.
5) Tecido resistente, pnrn confecção de eotcuão. tipo

riscado, com largura de 1,40 mts. Unidade metro Qllan
tldade _. 500.

61 'reetdo para confecção de pijamas. Unidade - me

tro, Quantidade _ 500.
7) Tecido de oôr branco, para confecção de colchas

Unidade - metro, Quantidade _ 500.

8) Tecido de Jlxoline, listrado de vermelho em fundo

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

.

m TecidO de rtxotíne, nstrnõo de verde em fundo
branco. para confecção de camisas. Unidade - metro,
Quantidade - 100.

10) 'rectdc de flxollne li�rado de azul em fundo

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

lU Tecido de brim, liso, tipo linho. COI' beije, pai-a
conreccêc de ternos. Unidade - metro. Quantidade - 75.

12) Tecido de brim, liso. tipo linho, cõr azul marinho,
para confecção de ternos. tjaídade - metro, Quantidade
-'15.

13) Tecido de brim, liso, tipo linho. côr cinza. para

eonlt::���C�;o t�?��i�,�;����I�Oml����.���n:����:n�p�:�
confecção de ternos. Unidade - metro, Quantidade - 75.

15) Tecido tipo Luístne, côr preto. Unidade - metro,
Quantidade - 100.

161 Tecido, tipo Lulslne, côr azul claro. Unidade - me

tro, Quantidade _ íUO.
17) Tecido comum, para confecção de aventais de ser

viço. unídade . metro, Quantidade _ 200.
18) Tecido de chita, para confecção de capas de acol

choados. Unidade - meta-a, QuantIdade _ 200'.
OBSERVAÇOE'S: OS proponentes deverão especificar,

pormenorizadamente, os tecidos que se propõem fornecer,
além de remeterem amostras.

Entrega das propostas, -até às 14 horas do dia 28/3/62.
AlMrtura às 15 horas do mesmo dia 2lV3/62. "ontorme
edítlil publicado no Dtárlõ' Oficial do Estado n.n ?boa, dI!
dois (2) de março de 1962.

Hermes Jusl.l1!O Patrf,nn01)(1.
PRESlDENTE.

-:;M-n-NO-s----,---'E-IN-o'-er-ec-e
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GRAÇA
3 GRANDES VANTAGENS

_ estoque GOODYEAR completo
_ condiçõe Favoráveis
_ serviço r6pido e eficiente

Só a GOODYEAR

Provade em terrfveis testes

de laboratório

3 VEZES MAIS 'RECAPAGENS
Provadas pela .frota de Provas

do,Gaodyeor

Agradeço ao Padre Ré�s
uma graça alcançada. A.G,

Dr. Hélio Freilu
DOENÇAS DE SENHORA!
PARTOS. ONDAS CVRT!\t
--

co��:�;�oCO�UL:i�t�'
Meírf'I"", 24 _ das 4 à
6 horas.

Residência _ Edíriclfl

Flnrianópolis _ 5"
- Fone: 27-47.

Dr, Can:ídio do
Amaral e Silva

ADVOGADO
Ma"istral.&O aposentado.
AdVQ�cía em Geral

\.se. e Reli.: Rua 8a!d9.l1ha
Marinho, 2 _ apt.o 301

(..,,,oulna JJilO Dinto)

�����;/ MAIOR QUILOMETRAGEM
:- �.:i���.s Provada em milhares .d� testemunhos

_ de consumidores braSileiros '
...

GlGANTEs�GOODIiI:AR
'.

'COMÉRCIO

íliiôTRS'EIN S.A.
Pronto �ar"eNi,lo GEHM .

Seu amiflo de sempre Rua Conselheiro Mafra, 47 - Caixa Postal. 80
l:e\enj�.lcr Goodyeor. Fones: 3662;- 3451 _ Florianópolis

...

- Santa Catarina

A. SOlA MAIS PE"fl:.ITA CQ8RASIL

fidalguia que caracte� o

veludo como elemento ,;.
decoração <;_ ambientes.
Da rnesrna rcnna e lneg"\
vel o apreço cada vôz
maior que os bons decora
dores têm, hoje em dia,
pelo veludo, qq, anos íl.

trús era constaeraoc ape
nas como tecido Ideal pn
TU ambientes antigos; P.n1

rosíôenolas de ccnstrucno
velha c ccnsoquentemente
de tetos altos ianeiãs i
mcnsas c móveis pesados.
O veludo está voltando
pnalat.inamr nte ao íuaar

(te honra. Um "Iíving" pc
de adquirir ulna dtsttncno
surpreendente quando oa
estornmentos são de vc

I u do, Independentemente
das dimensôes da snta c

do estilo dos móveis.

o máximo proveito de 'lua

beleza natural. oPr exem

plo, numa sala cuíes' 1'JIl.
redes tenham um tom cr=

moso, o estoremanto 1�
veludo do sora poderia' ser
cor havana, e o das pottrn
nas ver<le, como deveriam

ao mesmo tempo alegre e

digno.
Ilremos, nos proxtrnos

artlQOS sobre decoracao,
apresentado diversas I)OS

stbilldades de feliz cOlrt;
nação de cores com case

no veluôo como etemee,
decorativo. eostartamos de

O veludo caractcrraa-sc
pelas c�l'es lisas, e ju�t:l.
mente nêste detalhe irtá
explicada sua elegância
natural. Dificilmente ou

tra especte de tecido po
derá dar a um ambiente
aquela Impressão de "de
coração completa" sem o

'1S· ode estampados.
ESQUEMA DE CORES ,_

o veludo, tecido de cõr

scado que o I'stofaml'n!!b
de vctuéo não obriga lISO

de cortinas também de
"eludo, sendo esta uma

Interprctacâo errada de
multes pessoas. austamon
te n adaOLablljdadl' d" �
ludo a outros tecrcos, 110

mesmo ambiente, é uma
de suas grnndes vllnn'l&?ns.

De�artamenlo Ceütl'al �e: ICom�ras
[�ital fie c3neorrência rú�lica - N. 09 03 3�,

O Depar,tamento Central
de Compras (O. C. c.), de

Registro da firma no De

un.cace - Um -' Quanti
dade 7

L - Proposta, 'se.adas
ambas as vias com CrS ..

12,00 de sêío zstacuet econformidade com o art.

11, item III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF-25-0B-61/382, torna pu
blico que fará realizar, no

dia 25 de abril de 1962, na

a�·lar

XI Armário Triangular, com mais a Taxa de- Educação e

parta de vidro, porta nan- Saude de crS 10,00, par la-

deira, com 2,50 de altura, Iha, em envelope fechado
Unióade - Um - Quanti- e lacrado, contendo:
dade 7. a) Designação do nome e

sua séde, a Praça Lauro XII Mesa de centro redcn enderêco da firma prçpo-
Muller, nO 2, (fone 3410). da, Unidade _ Um _ cuen nente;
CONCORRtNCIA PÚBLICA, udace 7. bl espectrtcecão. a mais

Mesa para máouína np' detalhada possível, tnctust
escrever, com 2 ou maia ve marca, do material que
gavetas. p,mneheta. latel·.... , se propõem fornecer;
nalf dlmensoes

-

de 0,96 'x cl preço unitário e glo-
0,45 x O, 75 ou mais, Unida bal. com a expl1cação de

ra, com tinLeiro cromado, de _ Um - Quantidade 7 que estão ou niio incluidas
Unidade _ Um _ Quanti· XIV Meia pintada de azul, a� despesas -de' impóst,os,
dade 288 madeira de lei, nas dimen taxas, fretes; carretos, SC�\l
IA Carteira dupla central. soeI; de 3,00 x 1,00 x O, 78 ros l:tc.;
com tinteiro cl'Omado, Unl- para galpão, Unidade '-- d) condições e prazo de
dade Um _ Quantidade Um _ Quantidade. 9 entrega do material. no lo
1.368. XV Mesa simples nas dhnen cal indicado: SEGUNDA
IB Carteira dupla trazeira, sões de' 1,50 x 0,70, Uni�ade REG!AO ESCOLAR _ BLU
com tinteirO cromado, Uni- - Um _ Quantidade 12. MENAU. or,de será procrdi
dadc _ Um _ Quantida<ie XVI - Banco reguado, do o exame de I'ecei)imcn-
288. com encôsto reforçado cl to;

ferro, nas dimensões de e) declaração de conheci-
3,00 x 1,00, em madeira de menta e submissão às nor-

IC Carteiras mistas cun- lei, pintado de azul para mas ,deste Edital e da Le·

jugndas, para dois alunos galpão, Unidade _ Um glslação referente fi. Con-

de madeira de imbuia, en- Quantidade IR corri'nrlas.
vernhmda no. CÔl' natural, XVII _ Cê.�ta parü papéiS NOTA: Serão recusndos
em tubos elet.roduto, rígl: usados. Unidade _ Um _ os mat.eriais COTlJ. dlmen-

do, protegida cantra cor- Quantidade 83 sõcs e outraS carar,teri.<;ti�
rosão e pintada em côr se XVIII Coletor de lixo, nas cas aquém das especiflca-
melhante ti. da madeira, dimensões de 0,45 x 0,60 x ções, o que ocasionará exi-

Unidade _ Um, Quantidade 0,30, em madeira de lei, gêncla. de substituição, reti-
1.656. com tampa, para galpão, rada urgente, chamamento
II Escrivaninha para pro- pintado de azul, Unidade do segundo colocado, exlgên
fessor, frente e lados fecha Um, Quantidade _. 18 cio. da diferênça de preço

dos, com 5 gavetas, pran· XIX _:_ Caixa p/papel de pelo faltoso, caução futura,
chetas laterais, fecbadura expediente, Unidade _ Um, suspenção do registro de

tipo Yale, nas dimensões Quantidade _ 7 fornecedor, etc.

1,25 x 0,70 ou mais, Unida- XX Quadro pintado de pre 2 _ Na parte externa

de Um - Quantidade 79. to, para: aviso, nas dtmen- do envelope contenedor da

III Escrivaninha com 7 ga sões de 1,00 x 0,75 ou mais, propo�ta
.

deverão constar

vetas, frete e lados fecha- Unida!"1e Um _ Quantida- os seguintes dizeres:: CON-

dos, rectladura tipo Yale, de 3. CORRJ!:NCIA pÚBLICA NO

pranchetas laterais, nas 09-03-32. IDEPARTAMEN-
dimensôes de 1,25 x 0,70 ou XXI Apagadores de feltro, TO CENTRAL DE COM·

mais, Unidade _ Um - para quadro negro, Unida- PRAS _ PRAGA LAURO

Quantidade 7. de _ Um - Quantidade MULLER NO 22 FONE

IV Cadeira simples, refor- 158 3410.

ça,da, Unidade _ Um - XXII Vavalete para ma- 3 _ Em envelope separa-

Quantlda'de 204,. pas, em madeira de lei, do c.:ontendo os dizeres c!a

V Poltrona giratória, com envernizado, Unidade - Inciso anterior, além do

braço, estofado em plâstl- Unidade _ Um, Quantida- têrmo DOCUMENTOS, em

co, Unidade _ Um _ Quan de 152. caracteres bem destacados,
tidade 'L XXIII Estante com 4 ga- encerl'ar-se-ão os documen-

VI Poltrona fixa, com bra- vetas, fundo fechado, nas tos comprobatórios de iden

ço estofada em plástico, dimensões de 1.50 x 1,00 x Udade e idoneidade:
Unidade _ Um _ Quantl- 0,45 ou mais, Unidade - a) certidão de Registro
dade 14. Um _ Quantidade 16. na Junta Comercial ·ou

VII Sofá estofado em plâs- XXIV Porta chapéus, com Diário Oficial que tenha

tico, Unidade _ Um - cabide e espêlho, equipa- publicado o documento de

Quantidade 7 do com recipiente de latão constituIção;
VIII Quadro negro, nas di- para guarda chuva, Unida b) atestado de ldoneida-
mensões de 3,00 x 1.00, U- de _ Um·_ Quantidade 3. de, passado par Banco ou

nidade _ Um _ Quantlda OBS. duas firmas de COmprova-
de 156. 1 - As carteiras deverão da idoneidade comjlrc1al;
VIIIA Ou quadro negro, de ter a largura mínima de c) prova de qUItação com

1,50 x 1,00, Unidade _ Um 0,95m. as Fazendas Estadual, Fe-

_ Quantidade 312. 2 - Com exceção dos deral e Municipal;
IX Armário com porta cor itens em que haja especifi- d) procura., se 1ór o

redlca, vidros claros, trilho cação definida, a madeira easo, passado a pessoa re

e rolamentos de aço, fecha- dos móveis deve ser de im- presentante do proponente
dura tipo Yale, nas dimen- buia,' envernizada na côr à abertura das propostas.
sões del,lO x 1.45 ou maIs, natural, e os móveis mon- 4 _ Os documentos ací

Unid�4� _ Ulp _ Quanti- tados no local de destino, ma (ou parte dêles) ode-

dade 79. II - ESTIPULAÇ6.ES rão ser substituidos -jl('IO
X Armário com as meSl11as Os interessados deverão pnrtamento Centrnl de

: s��:�i!i���e: :5��11 �li��t;, �:���:n��o�sa �::\�I�lentc: , ����;��I��. Estado de San-

�.-, >�k.;;. .. ���:,�t;.. .�*'iii,�i,J;�<::It.:'��l�Ã

nas condições seguintes.
I _ OBJETO DA CON

CORRI1INCia
AQUISIGAO

II Carteira duplaP diantei-

_ OU·_

5 __ As propos�..s deverão
ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos pro

pcnentes em tôdas as pá
. gtnas, seladas na forma do

item 1, deste Titulo.
S _ O:> envelopes, con

tendo prap:lstas ou doeu

-mentos, deverão ser entre

gues no Departamento
Central de Compras. à

Praça Laura Muller, nv 2

(fone 3410), até às 14 ho

ras-�do dia.25 de. abril de_
196:!, med!�nte recibo ('111

quc se mencionani. data e

hoi'a do reçebunento, assi

nado por funcionário do

D. C. C.

'1 _ A� propostas serão

abertas, às quinze h:>ras,
do mesmo dia vinte e cin

co, por funcionários desig
nados pelo Presidente do

D. C. C. l' na pres('nt;u dos

proponentes 011 seus 1'(']11'('

sentantes legais
8 _ Abertos os envelopes,

cada um d.os Interessados
tem o Qlrelto de apôr a sua

rllbrlca nas folha.'> cle pro

postas dos demais concor

rentetl.
9 _ As proposta,s (modê

lo 001, à venda, na Impren
sa Oficial do Est.'l.do), de

verão obedecer às condições
estabelecidas neste Edital,
nas instruções constantes
do verso das mesmas, bem

como às exigências do De

creto nO SF-25-08·GI/382,
de 1961, e demais disposi
ções Estaduais e Federais

sôbre Concorrências.
II _ JULGAMENTO

1 _ Pela Comissão Julga·
doura, posteriormente, se

rá declarado vencedor o pro
ponente quc ofer('rer:
a) Menor preco. considf'

rando-se descontos, bonifi

cações, i11111[).<;t(]�, de�Pf'SBS
e outra.� va,nt:lp;ens:
bl melhore.� ('ondiç!">cs de

entrega;
c) melhore� condições de

pagamento.
2 _ Em Igualdade de eon

dições serâ dada preferên
cia a firma estabelecida no

Estado,
3 _ Em caso de absolu

ta Igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.
4 _ A Cocorrêncla poderá

ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida 10r

malldade expressamente ex!
glda pelas referidas Leis e

a omissão importe em pre
juizo aos ccncorrentes, ao

Estado ou à. moralidade da
COncorrência.

5 - A comissão Julgado·
ra reserva-se o direito de
anular a Concorrência, ca

so as propostas apres�
das não correspondam ....
interêsses do Estado.

.w,m'-�.Q pr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'r''''''f:';
�' QUARTA PAGINA O ESTADO O mais ontigo Dióri" de Senta Catarina

;�""'"'----«--I-n-cl-l-·c-a-d-O-l-P=-rofissional-»
D I. L A U B O D A U B A DR. OSMARD ANDRADE Dr. NILTONC 'I i D i c a G e r a 1 -Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gargonta- PEREIRAI - - Mo & D 1 C O _ _ _ - Ex-chefe dos serviços de orl do csststenclc médico-
I EBpecJa11r!,a em 1Uoléstta de Senhor.. e� urt· social da armado (Rio), do hospital do arsenal de ADVOGADO
I Dl.:'las.Curar&d1caldaatnreccç6e8agudaeeCf6. Marinho do Rio de Janeiro e do hospital do unlver- RUA SILVA JARDIM 17}.
I nlc:..I. do e,parêlhGo �enlto·urlnAr10 em ambos 08 sidode rural, - Ex-csststente dos serviços de orl da
I sexos, 1>oc'1lçal.dO aparêlho Dilfat.tvo e do mte· pcltcliruco de bota fogo, Rio (prof, David Scnscn)
I ma Del'WIID. Ex-estagiário da clínico de orl do escola de mediei.

I Borárlo: daa 10 6.111,30 horas e das 14.30 1.&17,00 no e cirurgia do Rio de Janeiro (Prof José Kos).
• bOtai. - Consultório: Rua Saldanha Marlnho, t Consultório: R. Jerônimo Coelho, 325 sl. 108

I 1.0 andf;!'. (esq. df6 Rua lolo Pinta) • Fone: 3241 (Edifício Julieta)
I Rea.ld!nc1a: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. ·(Chi· Diáricmente dos 16 às 18 hs.
J cara do Espanha) - Fone: 3248. Telo - - 2222
I - - - -- - - - - - - - ATENDIMENTO GRATUITO PARA OS REALMEN

TE POBRES

D3. SAIIlJEL FONSECA
GIRURGIÁO-DENTISTA

Preparo de cavidade, pela alta feloaidade.
80RDEN AIROTOR S. S. WHITE

R.adiologia Dentária
CIRURGIA E PROTESE aUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andor _ Fone 222S
Ib.cludvoll'lente com hora. marcaú

DR. MARIO GENTIL COSTA
M:d:DI co

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSt KÓS, DO 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.

CONSULTORIO: - Rua Ten. SUvelra 15 _ Conj. 203.
- EDIFíclO PARTHENON.

• Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

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

Estomago, Intestinos, fígado e vias büíeres.
Consultório:
Rua Jeronímo ooêího, nO tB salas 21 e 22.
Residência:
Rua São Jorge 32 fone 2721.
Dlàrlamente das 15 às 18 horas.
"tende das 8 as 10,30 horas no Hospital de Caridade.

NO HOEPCKE TEM
------- -- '----

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
All:lUstia - Complexos - Ataques _ Manias -

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoq\.le cum ane!'tesil\

Insulinatcl'apla. - Cllrdio'tolorapl!l - Bonot.er...pl9- e

PsIcoterapia.
Direção dos Psiquiatras -

DR. PERCY JOAO DE BOn.Bll
DR. JOSe TAVARES IRACEMA
DR IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Oh::! 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Pra'(a Etelvina Luz) - Fone 37-53.

VENDE-SE
Uma casa dI!' mae,;alra. plntadaa óleo. com agua, luz

e aparelhos sanitários, medipdo 10' ln de frente por 47 m

de fundos, sito à Rua Portella. 51. em Barreiros.
Tratar com o 'Sr. Sílvio José Martins à Rua General

Nestor Passos, defronte ao D.O 48.

VENDE-SE

politana desde ontem, o SI. Oreen -!'�a!'s
Adido Cultural junto a El:pba.ixada dos

Estad.çlli Unidos, no BrlJ,Sll, para uma vi
sita no Instituto Brasil Esta40s-Unldos
Viajará hoje, para Porto Alegre.

·h::/*
- Com uma pel�iJa nos Veleiros

da Ilha. foi homenageado pelo L ons
Club de Flor;a,nópolis, o casal Germ-rn-i
(Zulma) Kurt Frelssler, êle,' governador
do n.stntc L-6, que participou da ter.
cetra convenção do 'Líons" em Itajaf. - O centro 'Academico" Djalma
O conv.te endereçado pelo presidente Moe!mann", da Faculdade de MediCina,

�i;���ro aN��S��o '!_!ei::;u s::��e;c��e;t:� pr.omoverâ outro Chá, Identlco ao de do �
em virtude de desencontro do portador. :n:; ::;a:ue �ol um sucesso. Das 16.liarcia II Agradeço a gentileza. ·/*/* IIDiplomauu pelll t'acuhlaOt; II

_ O governada�,:/�elso Ramos, re- puta�o N;v�:�o ca�e:���h�ec�e�::I:1 Dcle�.NIl�:�=::SI::de·�1edl�:Il". J

da II
ce�cionará hoje o Embaixador �o J'l- Trabalho, jantando no Querencia Pala'

êx-u-terno por ��IlC��:� da II pao.
IIM.aternj(1!\llc-L:'�v •• ,.· '.:>._;, II * hi:/*

_ N".', matutino, estã .oont"o".".'VI�O do ercr. Octavlo ao- II ""., ... ....

��lg;�:I��m��. <;I����;�I:I�� II unlã; �:' r!�Urr::��:\â���jnnt:I�:;:' a

'1�:- �o n�v� Coluna - "Jornal da Ilha".'
próximos dias 29, 30 e 31 do corrente.

em v n a...

*/:1:/* II:eOi��:�r�����'��d�UH:�� • ·1*/*
_ Muito elegante e de marron o II

pital de oandede e da.Ma- rá r:d���la::::"b;ne��:I:de ;!lm":s��aç:e� Príncipe Phil'p. desembarcou ontem, no II������8�. U�'�������� de Reabilltar;ão de Santa Catarina, no ��o::r!�c::;:!�O c��z·aS�:�ag;;la::::1'
DOENÇAS DE ,s":NIUJi"Ln;:' : Clne "São José".

Ilha". Autoridades' recepctonaram com',
- PARTOS SEM omt petc III

_ A bonita ·�����ja do tilm "4..13.
um 'COQ" na Base Aérea. Esteve pre- IIOF�é��o�o�-�M�����::+fvc;, cO������U1:ARIO E

método p�lco-protllafico II mo" - "As Folhas Verdes de Verão". ::7t�1�i�ao:t:nJ�ar:�dl�0d!·oC��:!ri�ul�e�� IIDI'TILpGRAFO Faço suo inscrição no "CURSO �r:.ultt�r�: :a�a JI06��O P� • EmU:a�:n: :�ee::�dO */*/*.��d��I�����'it�. rua Dr. Fúlvio Aducei, 748 - 11) ����s �o:::�d��en�:le;:= •
Meus olhos chorando

Casou-se em ·��:;enau o Deputado'Turma o iniciar no dia 20 "- 3 - 62 ainda há 01- 3035 - Residência: Rua Perderam os teus Honorato Tomelin, com a srta. Benta'gumos vagas. oenere' BILtell('.uun n -n. Meu amor eu bendigo, Reitz. •

peiaRADIO GUARUJÁde Florianópolis � FORFlO--:1
• ...

C-I�VM-i@-------t-
..

---·;r '';I':'''8,o�e_2��,�,���!�Oco;�mbu, 1�5�·�·�·/',I�("�:EJ·· �UJ Bt) C lr azes uO ula8,55 - Repórter Alfred
__

, .,

__10,55 -Ir,formo o Rádio Guorujá
I 1,55 -Reporter Alfred

.

12,25 - Correspondente Columbus
12,40 �Político de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Cofumbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenh� Titânus
18,55 - Correspondente Columbus
.21(00 - Reporter Alfred
21 ;30 - Correspondente Colurnbus
.22,05 - Grande Informoti:::o_Guorujá

Departamento de Notícias: Tels. 3816 _ 3822
Rádio Guarujó - onda médio _t 1420 Keil __ 5
Kilowatts - onda Curta - 5975 Kels - 49 mel,.

"Curso PreparalQrio Continente"
DATILOGRAFIA

T�OUIGRAFIA
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO'

CURSOS ESPfCIAIS
PARA PROFESSOAES

DE DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mordenos proceslo. pedo·

gógicos.
- Eouipodo com máquinos nOfOS.

Dirigido "elo:
PROr. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNO!
.

Faço .uo inscrição a Ruo Dr. Fui.,,, Ad�ee,
antigói 24 de Moia, 748 _ la andar.
ESTREITO Florianópolis

CURSO CONTlNENTE---

._-- - -

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

COMUNICAÇÃO
A SAUNA FTNLANDEZA TEM A SATISP'AC(AO DE

COMUNTC.I\R QUE JA SE ENC0NTRA A DISPOSrç..(o
Of\f:; DIR'fINTAS CLIENTES. MASSAGISTA ESPECIAL!
7.!InA rT<,f �ENHORA':;. 'PARA TRATAMENTO CONTRA
O'R�smAPF:. DO!T;;S REUMÀTICAS, MA CmCULAçAO,
ENXAQUECAS etc. •

ATENDE NO LOCAL COM HORA MAFCAl'A
�TlA TRAJANO Cantlrzo RANCHO DA ILHA).

FLORIANO'POLlS :. SANTA CATARINA

iN G L ÊS-------P ii. A N C fs
YAZIGI

DIl. tll' ..ii.:. ...UUI u.
IJEMENEZES

Formado ,ela Escula de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex_Interno do

Hospital da Cambôa ._ Da
Maternidade Clara. Bas-'
baum - Da Matemidade
Mãe-Pobre.
EllpeelaIIdade: DOEfrliÇAS

DE SENHORAS _ PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Malernid=lde

CanDflla Putra, pela ma

nhã.

Residência: Esteves .ru

mor, 62 - Tel: 2235·

- Circulando em órbita flortano-

,'_-J.!-,

A saudade que vem

Nela eu tenho abrigo
Saudade é meu bem
Se as folhas são verdes
Em pleno verão
NO outono se perderam
E morrem no chão
Meu amor como as folhas
Ja mudei de estecêc
Hoje o inverno Impera'
Em meu coração ... !

9h;:/*

-�BA;'1I10S
Cine GLORIA

-Cr1lTIO
etlle SAi) JOSE:

FONE: 3636
às 3 e 8 rs.

Audle Murphy
Joanne Dru

Sandra Dee
Gilbert Roland

ANTRO DE DESALMADOS
CinemaScope - EastmanColor
Cenlrun até 14 rance

I

Cinr 8Jn

.. às 5 e 8 hs .

O E. Hasse

r'rançc.se Arnoul em.

o.nemascope _ EastmanColor
ACONTECEU E M VENEZA

Censura ate 18 anos

Ciae BOXY
"ON8: 1431 .

ás 8 hs.
Cantlnflas em

O CIRCO
Censura até 14 anos

.... as 8 hc.
Alec Guinsess
John Mills

Kay Walsh :em

GLO'RIA SEM MA'CULA
Tecnicolor

Censura até 14 anos

Cine IMPEliU
ás 8 hs.

Kalwln Mathews
Julie Adams - em -

A MENSAGEM F AL
Censura até 14 "'

-

Cine RAlA (S_ José!
às 8 hs

Van Heflin
Sllvana Mangano em:

TEMPESTADE
Tecnirama - TecniColor

.� �

I
I

Agradeço uma graça al
cançada M. L, M.

tenL��V�d�ns��LU�:e�:c�l�II�::� ;��::ile��Ci��� :��I� n���� S A fi n R O S O 1
cla��es de Inglês e Francês, para satisfazer aos Interessa· SÓ C A F E Z I T a
�O�H�S ;�:�:��,lat4:s1t.!O:nbd�::a�e�=u7��\:�%iaad���S;!���, ....-----_...;...,J

S�hmidt) .

MêS DE MARÇO
17 _ Sabado (t.arde) Farmácia Central
18 _ Domln!\,o Fal'macia Central
24 _ Sâb").d(l (tarde) Farllllicla Modern'tl.

DEPAB TAMENTO DE SiUOE P{flLiCA,

PLÁNTóES DE FABM1CIA

25 - Domingo
31 - Sabado Itarde)

Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antõniu

Rua Felipe Schmidt
Rua :e"elipe SchmldL
Rua Joà.o Pinto

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt

o planta0 noturno será efe �nado pelas farmácias Sto. Antonio, Noturna. Vlt.ôrla.
Ccn�ral.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeitCl. durabilidade excepcional, quolidade
comprovada ...

* Eis os três fut6re, df' go,ontio qu:! os Motoret A.mo representom poro o

consumidor.

* Os Motores Arno são rigorosomente controlo dos pelo Sistemo C. f. (,l .• Con.
tróle Integrol de Quolidode, o �n1co que osseguro perfeição I ..áximo no

produção em série.

* Motores monofó,;cos ate I 1'2 H p'
* Motores trifósicos oté 300 H P

* Motores ptlro máqUinas d. costuro
.. MotOles especiais

•

®
·ARNOSA.
INDÚSTRIA COMÉRCIO

O plantâo .diumo compreendido entre 12 e 12,30 ho ru será efetuado pelas
farmacia .. Vitórias e Central.

Ruo �E:npe.· Schmid:, 33

REPRESI!NT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.,
-s� o resiuencio sitL10da à rua Juca L..oyde

ueirq.;>. Ver e trotar com o Engenheiro

��:��. no mesn;o endereço.

11 - Domingo
18 - Domingo
25 _ Domingo

ESTREITO
Farmácia Catarlnense
Farmacla. do capto
Farmácia Indiana

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

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

O plantão noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarlnense

A presente tabela não poderá ser alterada sem pr�'1ia autorização dêste Departa
mento.

--------------- .---------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C e
Uital �e Concorrclicia Punlica Humero 09

o Departamento Cen

tra! de Compras ID. C. C.J,
de conformidade com o

11)'1.0 11 ítem III, do Regu
JOrllcnLo nprovnoo pelo De

ereto SF-25-08-61,382, ter

na público. que fará rcan

liz:ll', no dia 2f1 de abril de

1!lG2, na sua séde, à pra

cn Lauro Muller, n'' 2, r to

�c 3'110), CONCC'RRENCIA

pOr.LICA, nas condições
sr�lIjnt('s.

OBJETO DA CON
CORRf:NCh

AQUISIÇÃO
cnru-rra dupla, dlan

uíra, com nnterro croma

do, Unidade - Um, Qunn
üdade. 363.

'A Onrtuirn dupla, ccn-

Ira' cem tinteiro cromado.
Unidade - Um, Quantida
de '2.i'78
ra Carteira Jupla, t.ra-
xchn, com" tinteiro croma-

0:). Unidade - Um, Quan·
udade 363.

IC - OU carteira mista

conjugada, p.n-a dois alu

nos. em imbúia envermza

da 113 cõr natural, e me

téucn, em tubos de etetro

duto, rlRido. pr:ltcgldn CO!l

trll. cort'osão e plntad.l cm

c{Jr semelhante a da ms

dCira, Unidade - Um,
Quantidade 2.541.

II Escrivaninha com 5

gavet:ls, para profcssõr,
frente e lados fechados,
fechadura tipo Yale, nas

dimensões de 1.25 x 0.70 ou

mais. com pranchetas late
mis. Unidade - Um, Quan
tidade 125.

IH Escrivaninha com 7

gavetas, nas espedflcações
da antNiol'. Unidade _

Um. QUlln lidade 4.

IV Carjeira simples, te

fll!'e(uh Unidade _ Um.
Quantidade 274.

v - Poltrona giratória,
com braços. estofada em

plâsUe:J" Unidade - Um.
Quantidade 4.

VI - Poltrona fixa, com

bracos estofada em plâsti
co. Unidfl-de _ Um, Quan
tid�,fJ('- {].

VJl - Sofá eslofn.do em

plá.�tlf"o, Unieladc Um,
Quantldildc 4.

Vill Quadro negro, nas

dimensões dc 3,1)0 X 1,00
madeira dc lei, Unidade -

Um, Quantida.de 244.

VI1fA - Ou quadro negro,
nas dimensões de 1.50 x

1,00, Unidade - Um Quan
tidadc 488.

IX - Quadro plnta.do de

preto, para aviso, oe madei

ra de lei, nas dimensões de

1,00 x 0,75 ali mais. Unida
de - Um, Quantidade 4

X - Apagadores elc feIL!'o,
para (lUadl'O negro, Unida

elc - Um, Quantidade 244,

XI - Cestas para papéis
usados, Unidade - Um,

Quanl;ldade 125.

XII - Coletor de lixo, em

madeira de lei, pintado de

azul, para galpão, com tam

pa, nas dimensôes de 0,45
x x 0,60 x 0,30, Unidade -

Um, Quantidade 12.

XIlI _ Caixa para papel
de expediente, Unidade -

Um, Quantidade 4.

XIV _ Armário com portas
Corrediças, trilho e rola·
mentaiS de aço, fechadura

til)-.') vale, vidros claros, nas
dimf'nsões de 1,10 x 1,50 ou

mais, Unidade - Um, Quan
tidade 125.

XV _ Armário com especi
ficações do anterior, nas

dimensões de 1,50 x 1,50 ou

mais, Unidade - Um

Quantidade 4.

XVI _ Armário triangular
� porta bandeira, porta de

vidro claro, altul'n de 2,50m
Unidade - Um, Quantlda-

madeira de lei, pintado de
azul nas dimensões de 3,00
x 1.00, Unidade - Um,
Quantidade. 12. ,

XXII - Cavaletes para ma
pas, em madeira de lei, en
vernizada, Unidade _ Um,
Quantidade 242

XXIII - Estante com 4

gavetas, fundo fechado,
nas dimensões... �e 1,50 x

1,10 x 0,40, ou mata, 'Unida
de - Um, Quantidade 8
XXIV - Porta chapéus,
com catndes e espelho, e

qulpado com rcctnience de
latão p..nru guarda chuva,
Unidade - Um, Quantiela.
de 4,

OES.-
1 - Com exceção dos

itens em que sejam defini
das as especificações, :IS mo
veis devem ser em madet.
rn de imbúia, envernizada
na cõr natural e montados
no local de destino.

2 - As carteiras devem
ter a largura minima de

Q,95m.
II - ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão

apresentar os documentos
mencion�dos a seguir,
L - Proposta, se adas

amhas as vias com Cr$ ..

12.00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo
lha, em envelope fechado
e lacrado, contendo:
aI Designação do nome e

enderêço da firma propo
nente;

bl espeoHleação, a mal�
detalhada possível, Inclusi
ve marca, do materioal que
se propõem fornecer;
cl preço unitário c glo

bnl, eom a explicação de

que estão ou não inc!uldús
as despesas de impõstos,.
taxas, tretes, carretos, segu
ros etc.;

d) condições e prazo de

enll'ega do material, no lo

cal Indicado: QUARTA RE

GIAO ESCOLAR - CRI

CIUMA. onde será procedI
do o exame de recebimen

to;
c) declaração de conhed

mento c suhmissão ãs nor

mas deste Editnl e da Le

gislal_'ão rcferente a Con

corrências.

NOTA: Serão reellsados
os maLeriais com dlmen

cas aquêm das especifica
ções' o que ocasionará exi

gência de substituição, reti
rada urgente, chamamento
do segundo colocado, eXigên
cia da difel'ênca de preço
sllspenção do registro de

fornecedor, eUl.
2 - Na parte externa

do envelope eontenedor da

proposta deverão constar
os seguintes dIzeres:: CON
CORR€NCIA PúBLICA N°
09 03 31, ( (DEPARTAMEN
TO CENTRAL DE COM

PRAS - PRAÇA LAURO

MULLER NQ 2, FONE .•

3410.
3 - Em envelope seupara

do contendo os dizeres do
inciso anterior. além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ao os documen
tos comprobatórios de iden

tldade e idoneidade:
a) certIdão 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 fõr o

caso, passado a pessoa re

presentante do proponente
a abertura das propostas.

4 - Os documentos aci
ma lou parle dêles) pode
rão ser substltuidos pelo
Registro da tirma no De:
partamento Central de

Compras do Estado de San
ta Catarina,
5 - As propostas deverão

ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos pro
ponentes em, tõdas as pá.
glnas, seladas na forma do

Item 1, dêste Titulo.
6 - Os envelopes conten

do propostas ou documen

tos, deverão ser tregues
no Dep:l.l't:lJTIento

-

Cenf,ral
de Campras, à Praça Lan

!'o. Miller, n02 (fone 3410).

de abril de 1962, mediante
recibo, em que se mencio
nará data e hora do rece

bimento, assinado por fun
cionário do D. C. C.

'1 _.As propostas serão
abertas, às quinze horas,
do mesmo dia 28 de abril,
por funcionários designa
dos pelo Presidente do 0,
C. C, e na prescnea doa
proponentes ou seus rcpre
sontantos legal.

fi - Abel't.o� (JS envelopes,
cada um dos illlCl'cssados
tem o direito de npôr a sua

rubrb:a nas folhas de pro
postas dos demais concor
rentes.

9 - As P!'oposLas I mcdê-

:0 001, à venda na Impren
sa Oficial do Estado I , de
verão obedecer às condições
estabelecidas neste EdiL9.I,
nas inst�uções constantes
do verso das mesmas, bcm
como às exigências do. De-

Edital de Concorrência Pública n. 09 . 03 . 29
ereto nv SF-25·08-6lj382, O Departamento Central

de 1961, e demais dlspoet- de Compra (O. C. C.I, de

cões Estaduais e Federais conformidade com o artO

sóbre Concorrências. 11, item II, do Regulnmen-
U _ JULGAMENTO to aprovado pelo Decreto

1 _ Pela Comissão Julga- SF-25-08-81/S82, torna
.

pú
blico que fará realizar, no

dia 28 de abril de 1962, na
sue eéce, à Pra�Q Lauro

Muller, nO 2, (tone 3410),

CONCORRtNCIA POBLICA,
nas condições seguintes.
1 - OBJETO DA CON

CORUNCla
AQU18IÇAO

I - Carteira dupla dlan

cetra, r-cm tinteiro croma

do, Unidade - Um, Quan
tidade - 129.
IA - Carteira dupla cen

tral, com tinteiro cremado,
Unldnde - Um, Quantida
de 174,
IB - Carteira dupla tru

sena. com tinteiro croma

do, Unidade - Um, Quan
tidade 129.

- OU-

pra
- D3 - 31

doura, posteriormente, se

ri declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:
a) Menor preço, eonsíde

cacões. Impôstos, .
despesas

e outras vantagens:
b) -memores condições de

entrega;
c) melhores condições de

pngamt-nto.
2 - Em igualdade de con

dlç6es será dada preterên
cía a flrm& estabe'ectda no

Estado.
S _ Em caso de absolu

ta Ilualdade de propostas,
será sorteado o vencedor

4 - A coeorrêncta poderá
ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida for
malidade. expressamente exi

gida relas referidas Leis e

a omissão importe em pre

juizo -eos concorrentes, ao

Estaal) ou ii moralidade da

COncorrência.
S - A Comissão Julgado

;ra rellerva·se o direito dc
nnular 'a Concorrência, ca

so as propcstas 'af!I'esenta
das não c"1rt'e�l)"'nn.'l.m aos

inteH��,qes no Estado.
Florianoinnns. em 9 de

marco de 1962
(Herme"- Justino Patria

nova l-PRESIDENTE

------------�---

De,arfamenlo Central de Compras
COMUNKADO N.o 001

a Departamento Central de Compras, órgão cr!:lnO

jlelo Govêrno do Estado COce reto n.O SF 25"08·61 382),
com a finalidade de centralizar tõdas as compras de ma

�erlal, permanente e de eonsumo, para as repartlç;\es e

s�rvh'o.q pú!)lIros cstaduais. solicita, por Intermé'nfo df'sta
pll11Jirncão feita no D. O. E., às mesmas repat'Uç(les e

serviços, quc:
.

1 - fa.çam seus pedidos, de material, em tormulárlo
próprio, ndotado j'.X:'10 D. C. C" dt"nomlnado REQUISIÇAO,
o (lual df've :-ler preenchido devidamente, em duas vias,
a fim de atingir o objetivo a que se destina;

""2::"":' reD\Ctam aS' REQUISl� .......... 'a�
ati com oficios dos respect.lvos Ser1't'14rkl8 de F�qtacto:

3 - ,<;(JJlrltf'lTl, por IntNmMlo do rr.'(fX'I't!vo &I'r("
t{u'io oe Rstndo, ao Renho)' Secrt'tárlo dR Fa�lf'ndu, quan·
do a 3.(f1lÍl-;kào se ,'cff'J'lr a máquinas, motores, rnóvpL�,
etc., fi a despesa eorrer pela verba da referida �reta.rla
da Fazcnda;

1 - recebam e arquivcm as cópias dOA oriem pelos
quais o D. C. C. comunica a adJudlcaçii,p às tlnnns for
necedoras do matcrlal a fim de conterlrem o recebimen
to, se o material é entregue nas quantidades, dimensões
e qualidades adjudicadas;

5 - assinem recibo do material e devol·lam a nota
fiscal, assinado o recibo, à firma forneced9ra, para que
esta instrua o s.cu processo de recebimento do empenho;

6 - cert.iflquem ou comuniquem, por ofido, ao D,e.C.,
I) recebimento do matel'ial, quando estiver de acôrrlo com
:\s (:'spedfleações do podido, f�lto por êste Depar�'lmento,
u fim de pOdel' ,qr.gn!r, o proccsso de aquisição ao EgrégiO
Tribunal de Contas;

,
'

7 - comuniquem as disparidades entre o pedido e a

entrell'a ou fornecimento para que o D. C. C. elabore o
seu PROCESSO DE RECUSA;

8 - consultem, ao D, C. C" sõbre qualquer dúvida,
inclusive especificação 'do material que desejem requisitar,

D. C. C., em Flol'lanópolls, 5 de março de 1962.
Hermes Justino PatrtanOva

PRESIDENTE

----_. -- _ .. ___...--,.___.�----

BICICLETA
Vende-se uma rompletamente reformada mar-.

APOLO, Ttatar nesLa redação, com Ivan Sil;a.

A PA SOCIAL

NO HOEPCKE TEM

Instituição de alto benemerênio o SESI está
intimemente integrado nos inicjatjv�s que vi:iom o

soluça0 dos grandes problemas de ordem social.
A(; suas atividades, quer trotem de serviço� e

du�acianais e de Orientaçõo ou de serviços assisten
ciols, são sempre de grande valia tonto pOI"O os tra
balhadores como poro OS familiares Além disso o
sua grunde tarefo que é o de pr�er sempre um
mOlar entendimento e maior concórdia entre empre
gados e empregodores é, reconhecemos todos de

�ne;������I�� poro o Pótria que dela esperu 'obter
O SESI de Santo Cotarino, nÕo foz muito em

dias do mês findo comemorou, nõo SÓ nesta Capital
Como em todos os munidpi� onde mantem suQ& be
neméritos atividades, o seu 100 aniversário de ope
roso e edificante existência.

Sob o direçôa do Sr. Celso Ramos, atual Gover
nadOr, qUe teve a secundá-lo na Superintendencio
o gênio moço e �rogressista do Dr. Renato RamoS do
Silvo, o SESI desenvalve ...-se, expal"!dlu_se e aureo,
lou-se de excelente conceito e fama cado vez

maiores pois os suceSsores Dr. Guilherme Renaux,
na Direção, e Sr. Nilson Cerioni, no Superintenden
CI� "'tiêm mantendo no acelerado ritmo costumeiro
todo;; o� .s,erviços que revelam um dinomismo digno
de melhor mençõo do que o que modestament.e es-

tamos· f-azendo,

XVII _ Mesa de centro,

rcdonda, Unidade - Um

QuanÚdade 4.

XVIII _ Mesa para má

quina de escrever. com 2

ou mais gavetas, com pra"
cheta ao lado, nas dimen
sões de 0,90 x 0,45 x 0,75
ou mais, Unidade - Um

Quantidade 4.,
XIX Mcsa para galpão,
em madeira de lei, pintada
de azul, nas dimensões de

3,00 x 1.00 x 0.78, Unidade
- Um, Quantidade 6.
XX _ Mesa simpies, nas

{hilf'nsi)c,� ele 1,50 x 0,70 ou

... l\utls,:Vni,dnde _ Um, .QlInn.
'

..t_ida.d�,!·;.j :t�iem
< l .. _�.

lC - Carteiras mistas con

jucadas, para dois alunos,
cm madeira de Imbúla en

vernlzada na côr natural
e metálica, em tubos de e

,etroduto, rigido, protegi
do contra a cort08ão, pJn
�ndo em côr semelhante à
da madeira, Unidade -

Um, Quantidade 903.
II - Escrivaninha, com 5

gavetas. para professõr,
fechadtlra tipo Yale, nas

dimensões de 1,25 x 0,79 ou

mais, com pranchetas la te

rals, Unidade - Um, Quan
tldade - 43.
III - Ef:crlvaninha, com 7

gavelas, fC('hadllra tipo
Yale, trente e lados fecha

do.�, pranrheta" latcrals,
nas dlmt'n�õe!'i de 1.25, x

0,70 ou mais, Unidade -

Um, Quantidade 86.
IV - Cadeira slmp'es, re

fOl'çada, Unidade _ Um

Quantidade -86.
V - Poltrona i{tratórla, ('s

torada em plastlco, com

braço, Unidade - Um Quan
tidade 5,

VI - Poltronn l'ixa, esto

fada em plástico, com bm

QO..,\ln.Idad(l -,Um� Quan
tidade - 10.
VII sora "!'Itofa.do elll

phistkO, Unidade - Um,
Quantldadl' 5.

VIU - Quadro negro, nas

dimensões de 3,00 x 1,00,
Unidade - Um, Quantida
de - 86.
VUIA _ ou quadro negro
nas dimensões de 1,50 x

1,00, Unidade - Um, Quan
tldade 172.

IX Cestas para papéiS tls!).

dos, Unidade - Um, Quan
tldade 48,
X - Coletor de lixo, cm

madeira de lei, pintado de

azul, para galpão nas di
mensões de 0,45 x 0.60 x

0,30, com tampa, Unidade
- Um, Quantidadc - 6.
XI - Apagadores de fel·
tro, Unidade _ Um, Quan
tldade - 86.
XII - Armário com porta
corrediça, vidros claros,
trilho e rolamento de aço,
feehadura tipo Yale, nas

dimensões de 1,10 x 1,50 ou

mais, Unidade _ Um,
Quantidade _ 43.
XIII - Cavaletes para ma

pas, em madeira de lei. en

vernizada, Unidade - Um,
Quantidade 86.
XIV - Armário com porta
corrediça, vidro claro, tri
lho e rolamento de uçào.
nas dimensões de 1,50 x

1,50 ou mais, Unidade, Um

Quantidade 5,
XV - Mesa de centro, re

da, Unidade _ Um,
Quantidade - 5.

XVI r-- Armário triangular,
porta bandeira, com porta
de vidro claro e dI!" 2.50m
de altura, Unidade - Um.
Quantidade - 5,
XVII - Mesa para máqUI
na de escrever, com 2 ou

mais gavetaa, nas dimen

sões de 0,00 x 0,45 x 0,75,
ou mete. com prancheta ao

lado, Unidade - Um

Quantidade - 5.
XVIII - Co.1xa porta pa
pei de expedIente, Unldadl'
- Um, QU3ntldnde - !I.

XIX - Mesa, pintada dl'

Ily.UI. nas dimensões de 3,00
x 1,09, em madeira de lei,
DIGO, nas dimensões de

3.CO x 1.00 x 0,78, em ma

deira de lei, Unidade Um,
quantídade - 3.

XX - nanco regundo com

encõsto reforçado com fer

ro, de 3,00m de comprlmen
to. em madeira de lei, pln
taco de azul, para galpão,
Unidade - Um, Quantida
de - 6.
OBS.-

1 _ Com exsecêo
. dos

ítens em que haja espect
ncecõo definida, a madei

ra deve ser de imbüla, eri�
verni?ada na cõr natum!.

e os móveis montados no

loeal de destino.
2 - As carteiras devem

ter a largura minima de

0,95m.
II - ESTIPULAQOES
OS interessados deverão

apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1. _ Proposta, seladas

ambas as vias com CrS .,

12,00 de selo Estadunl e

mais a Taxa de Educação e

Saude de Cr$ 10,00, por fo

lha, em envelopc fechado

c lacrado, contendo:
a) Designação do nome e

endcrêço da firma propo

nente;
bl especiflcação, amai!';

detalhada possível, inclusi
ve marca, d:l mat.erlal que

se proMem fornecer;
e) preço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluidas

as. ejespcs.a,s U�. im pÇ'lstos,
taxas, fretes, carretos, segl1
ros etc.;

,

ti) condiçõe,,> (' prazo de

entrega do material, no 10

cal 'Indlcado: ln REGIAO

ESCOLAR - EM FLORIA

NOPOLIS, onde será pro

cedido o exame de recebI

mento;
e) declaração de conheci

mento e submissão às nor

mas deste Edital e da Le

gislação referente a Con

corrências.
NOTA: Serão recusados

os materiais com dimen·

sões e outm.� cnrnc.tel'!.�tí

r.;lS aquém das cspecifica
ções, o que ocasionará exi

gência de substituição, retI
rada urgente, chamamento

do segundo coloeado, exlgên
cia da diferênca de preço

,pelo faltoso, caução futura,
pelo faltoso, caução futurá,
suspenciio d!1 registro de

fornecedor, etc.
2 - Na: parte externa

do envelope contenedor da

proposta deverão constar

os see:uintes dizeres:: CON

CORR�NCIA PÚBLICA N°

09-03-29, (DEPARTAMEN

TO CENTRAL DE COM

PRA." _ PRAÇA LAURO

MttT,r,�R _ NO, 2. FLORIA

NOPOLIS.

3 - Em envelope separa
do contendo os dizeres do

Inciso anterior, além do'
termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem de.,>tacados,
encerrar-se-ão os documen-,

tos comprobatórios de Iden
"

MISSA Df 7.0 DIA

Sra. Jovita Conceição Unhares �I"Sra. JOVITA CONCEIÇAO LlNHARES
Aldo Unhares SobrinhO e famllla, nora: netos e bis-

netos, agradecem as manltestações de pesar, apresenta·
das por ocasião do falecimento de sua mãe, sogra, :l.VÓ

e bisavó, Jovlta Conceição Llnhares, ocorrida no dia 17

do corrente,

tldade e Idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou

Dtãrlo OfIciai que tenha

publleaclo () docwnento de

conaUtui�l.o;
b) atfostado de têoneída-

de, paseeec por Banco ou

duas rtrmas de comprova
da Idoneidade r-emerelnl:
(') prova de quitação com

os Fazendas Estadual, Fc
dera! c Munlelpul:
d) prGturação,. se rôr o

r-uso. pessndc 11 pessoa re

nresentantc do) preponente
il aber-tura das propostas.

4 _ Os documentos aci

ma (ou par-te déles) pode
rão ser substltutdcs pelo
aeetst-c da firma no De-

parta.rnento Central de

Compras do Es�ado de San
ta Catarina.

5 ,...,. As prepostas deverão
ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos pro
pcnenfes em tódas as pá-
ginas, s·eladas na forma do
ítem I, dêste Titulo.

6 -r- Os cnve'cpee. conten
do propostas ou cocumen

-tos, de'\'erão. ser entregues
rio Dcpnrl,all'lcnto Cet'itral

d� Compras il Praça Lau

ro Muller, n' <! 1Ione 34101,
até 'às 14 !1oras· do dia "26
de abril de 1962, mediante
recibo, em que se mencio

nará data e nora do recehi

menta, assinado por lun

rlona,rlo do D. C. C.

7 _ As propostas serão

abertas, às quinze horas,
do mesmo dia vinte e seis

por tuncionárlQs designa
dos pelo Presidente d.:> D.

C, C, e na prescnça dos

proponentes ou seus rcprc
sentant.es legais,

8 Ahertos us envelopes,
cada um dos interessados

,tem o direito' de apõr o slla

rubrica nas tolhas de pro-

postas dos demais ecncor-

rentes.

9 As propostas. tmcdê-
lo 001, ii." venda na Impren
sa. anelai do Estado), de

verão ceédecer às eonatcões
eHtabelecldaa neste Editai.
nas 1natru� constantes
do verso das mesmas, bem
r-orno ns pxlgl!neias do De
e.eto n'' 8"'25-08-81/382,
de I!lOI, e demais dlsposl
çócs E:;taduaLs e J'ederals
súhrc coneorrênctes,
li - JULOAYBM1'O

I _ Pela ccmtseêc Juiga-
doura. IXIsterlormente, se

rã declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:

a) Menor preço, conslde
rando.se descontos, bonifi

cações. tmpõstos. despesas
e outras vantagens;
b) melhores condições de

entrega;
c) melhores condições de

pagamento.
2 - Em igualdade de can

dicões será daõa prererên
ci� a firma estabelecida no

zstado.
3 _ Em caso de absolu

ta Igualdade de propostas,
será 'Sorteado o veneedor.

4 - A Cocorrêncla poderá
ser Wlulada, uma vez que
tenhá sido preterida for·

malldade expressamente exl

gida pelas referidas Leis e

a omis.'''ão importe em pre
juizo aos concorrentes, ao

Estado ou à moralidade da

Coneo:!'rêncla.
5 - A Comissão Julgado

ra reserva·se o direito dc
anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
rias não cm-respondam no.�

intf'rês.'les do Estl)do.

Florianépolis, cm 9 dro

março de 1!162

(Hermes JU:'ltino Patl'la
nova) - PRESIDENTE

. NFORMACÕES
TURíSTJCAS
_ff),ee/l(daCã�
,ljJuadlllc/1l-

.'1

(SF:GUROS. VIDA EM GRupo E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO:r"O 7deSETEMBRO 16
FLORIANÓPOLlo S CATARINA

SAMDU - Delegacia Regional de
Santa Ciltarina - Seccão de Material
Concorrência Publico n.o 1/62 - Reformo Ih

Veiculas
1 - Comunicamos aos interessados que se acho
aberto a Concorrência Pública acima mencionado,
cujas condições e ,espeCificações constam no Edital
publicado no Diário Oficial do Estado de Santo Ca
tarina de 16-3-62, pagino 3.
2 - A concOrrência em questão encerrar. seMa as

14 horas dq dia 30 de morço de 1962.
-

::-- '.]·,Jalquer informoçõo :)Odcró ser obtida no

Secção de Motericll Ruo Alvoro de Carvalho n.o 70,
dos 11,30 os 18 horas de 2.0 a 6.0 feiro.

.,, FlOrianópolis, 16 die março de 1962,

AiJton Firminio CardoSo
Chefe do Seccão de Material

pubticidad,
.. 1.- em Sta. Catarina

Confecção e eonservapo de palni"
em todo o Estado

R r-I'MndQ MaL.hdJo 6 1f anda.- fone 2"l 13
- HORIANÓP01.1S

VENDE-SE OU ALUGA-SE
tml� m ma I'esidênel�dc mrrtCl'la, 'éCl!rri-:con,,�

no B�lÍITIJ Bom Abrigo. Tratar ii H.u� Jl::n\llill)O,(;

Ed. Ganl/) Antônio - 1.0 andai'. 011 p('ln fOlie ::1:151
4

.condiç_ões de pagamento,

"";,_"-,,,",:;;"'�i'l,iH'�""'iiIiiI""'t'j��·ê:#;,�....�·". ..:),,�,,-�, "�,

Tornam ê.te aKradeclmento extensivo no ilustre mé

dico Dr, Ernesto Oamerau e as caridosas Irmãs e Enfer

meiras da HOflpltal de Caridade, que a confortaram até

�p.u ultimo momento. 'r

Aproveitam a oportunidade para convlj;!ar n todos os

p::mmte� e :-niilg6,<í:i :t!�ls'tll'em a nll�sa qttb em lntcnça
a sua alm.'� mandam eciebrar na IgrejJ. Santo AnlôniO,
no dia 23)' il..q 7.jlol'as. Desde agTadec.em penho1'ados ao

tod€ls que comparecerem a ato 'de ré cristã.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



';·,:�?fAM$.'*f:F.'M·if}f$.�WN,•."AHt@J(1'··,ii"_;;WU;,.,iJWMi§9P;·,';.&Wf&1téA%8W-fffli#Wijljk··,t*·.t:�?�'1,__.,.�--."."
'.'

'. x' 't"'iI:",,:,i�'" 'i,.�;i;\,;,iA'��i�;�.J�'�c; �«' !tV!�' à�ôrdo
..

do
Brasil

"FORÇA TAREFA" DE lECNICOS PARA
A ALIANÇA PARA o PROGRESSO

Um grupo de cíennstas e para coordenar os prãne
jamentos da Aliança. para.educadores americanos,

que constitue a. "forç'l
tarefa" especialmente cona

tituida pela orgemaecao
dos Es�ados americanos

o Progresso, avstou-se co-n

o Presidente KennedY na
Casa Branca. Na foto, 11m

flagrante do encontro, em

PONHA SEU DINHEIRO PARAPO
A TRABALHAR PARA Y. S.

-

�::- .) JlO.· _.-::::c__:-:
.

FundG de ,,��e�����E If&A�I;;A��E,�artieiPaçiG" .:
a dminls tr a dc pela. '" ./ f i

- ...·1.i

�o"iÍ1�n�'l(u�J:udmenloJ�namfJ� ,

'?7:Idt/o c�J1f1(mdamcttfo.
CAPITAL: Cr$ 50.000.000,00 _ Carta de AulGriza�.io n," 45

SeDE: 56"0 Paulo _ RUI CollllelheilO Crispiniano, 53 (6.0 eooj. 63)

,/2i. ao mês
RENDa MENsal PAGa EM DINHEIRO

Quotas de 5, tO, 20, 50, 100 e 500 mil cruzeiros
Vlllle·no8 sem compromllSO OI) remei' ° cupon abaixo.

.7 REPRESENTANTE

CnNSn'RClOnfnfSfNYnlYIMfNJ6fClNnMICnS/I.�
FI.ORIANOPQUS - Rua çene. Mafra. 72 (1.' andar) "1.� tdZ
LONDRINA (PR). Rua Maranhão,a5 (a.' andar) �

á "Cofinance" - ao "Consorcio"
De.ujo Info�rn.aç6Dli .ubre o FwuIo "CDlin'rnce Atce�lance"

NOME

ENDERECO

clOAoE TEL ..•. EST.

� .- - -------

� Govêrno Continua Incentivando

�� aovêmo C�l�oSi:,�"n�,,:ES!�t�� de correte

tem dedicado especial aten- P nto, no municípIo de La

ção ao setol' enl';lno, como jes; na localidade de Alto
o demonstnim os seus su- Arrólo (lmbltubal; cm S.
cesslvos atos dc criação de Rafael, Chapada, Caçador
novos estabelecimentos es- (Distrito de Caraíba), LI·
colares. nha lpiranga e Linha São
AssIm, recentemente fo- Paulo, tôda.<l no município

ram criadas mais escolas de Seâ:'a; Pio X e estrada
isoladas em Alto Jararaca, Linha Machado, no munlcí
munlciplo de Bom Retiro; piO de PInhalzinho.
Alto Félix, Fundo Grande, De outra parte, o chefe
Sangão Madalena, Distrito do Executivo criou um Cur

de Maracajá e Morro Agu- so Normal Regional na cl
do, Distrito de Hercillo Luz, dade de Pedras Grandes e

rodas no município de Ara- um Grupo Escolar, em CrI

ranguá; em Rio dos Tou- ciUma.

QUE FA-c(-LI·DA-DE L:"

que aparecem, da esquerda
para a direita, os Sp I

Reynaldo Galíndo-Pohf de
EI Salvador; Mario Ban- I

cara, da Argentina; Arturo
Morales- Carrlon, Secreta
rio de Estado Adjunto pa
ra Assuntos Inter-Ameri
canos; l,{enneth HollanJ
dos Estados Unidos; Car:--
los Lacalle, do Urug<U!p;
José MOrJ;1, secretérte Ge
ral da IOEA; Presidente
Kennedy; -Gabrlel Betan
cur-Méjica, da COlômbia;
Ricardo Dtez-Hochleífria,'
secretáriO executivo d;
grupo; Carlos Chagas cfj
Brasil; s'rederíck Barbíso:1,
dos Estados Unidos; Plih
IIp cccms, Secretáriõ de
Estado ÂdJunto para A1-
suntos Educaclonais'e cuf
turais e Carlos Cu�() ao
Peru.'

), ..
i' 1 entre :e os: E. E. U. U.

acordo o Embaixador Lm- Livre, norteemertcencs ou para. fins de

coto Gordon e em nome não, que operem com "tri
do govêrno do Brasil o go dos Estados Unidos.

Prlmql�I)-MIn1stro Tancre- Ao ser o trigo emoer

do Neves. A cerimônia roi cado nos Estados Unidos,
presenciada pela quase to- o totai da compra é pago
talidade dos membros do em dólares pelo govêmc
Conselho de Ministros 'co norte-americano. Uma vez

govêrno brasnetro. chegado ao Brasil o pro-
O IV Acôrdo do Trigo duto, o tr!go é vendido aos

compreende o torne- r momnos nac'cna.ís pelo
to de 800 mil toneladas de Banco do BI'-4'I, devendo

trigo e 30 mil toneladas de êste depOSitar, em cruaet

milho ao Brasil no valor roa, o equlvaiente em do
total de 18 bilhões de cru- lares ao valor do forneci

zeiros, devendo a primeira mento e despesas de rretc

partida de trigo chegar ao de acôrdo com taxa

'Brasil no próximo mês de câmbio acordada mútu:.

abril, a fim de minorar a mente.
atual escassez do produ- Em seguida, em confor
to no mercado brasileiro. midade com as cláusula

COMO FUNCIONA O

ACORDO DO TRIGO

vigentes no acôrdo, OS Es
tedos Unidos revertem

dIsposição co Brasil um;

grande parte do pagamen
to feito em cruzeiros 'ser
sob a ;torma de subvençc
e doa�ão ou COn;lO ernprér'
timo a lo�go prazo e juro
módicos, pará emprego e-i

projetos específicos de de
senvolvlmento econõmíc:

segundo as normas 'd
programa "Al1ança para �

Progresso", lançado ha J"

ano pelo Presidente Ken

nedy. Em outras palavras,
os Estados Unidos recebem

�:IO�r::\r�: �á��:i;:� ;
doam ou emprestam grau

�e parte dess� Importância

(se. Técnica fie Cnmérciu Pio XII
EDITAL DE CONVOCAÇAO

São convocados os senhores Congregados da Escola
Têcnica de Comércio "PIO XII"', a reunirem-se em As
sembléia Geral, a realizar-se no dia 26 de março do ano

em curso, às. nove (9) horas, em primeira convocação,
no Edltício Zahla, 2.° andar, à rua Felipe Schmidt, desta

cIdade, para deliberarem o 'seguinte:
1) - Aprovação das contas do exercício anterior;
2) - Reforma dos Estatutos;
3) - Aprecíação das exonerações dos congregados, e

eventual preenchimento das respectivas vagas;
,
4} ...... Eleição da nova DiretorIa;
5) - Outros assuntos de Interesse da congregação

da Escola.

Não havendo numero legal, em segunda convocação
meia hora após.

Florianópolis, 21 de março de 1962
Hetnz .}. J. Braunsperger

Presidente

Harnane f�oeral 40'.: aumento
RIO - O primeiro minls- gundo fontes de seu Gabl

tro TN entregará, hoje, ao nete _ será uma exortação
Pariamento, a mensagem, ao C ong r e s s o Nacional,
acompanhada de antepro- quando, alêm de fazer uma

jeto, que concede aumento ligeira prestação de contas,
de quarenta por cento aos reaflrmará Os propósitos
servidores civis e mllltares. do atual Gabinete de não
Na mesrp.a oCa.<llão, serão se curvar diante dos pro
também entregues n.s men- blema.<l mais cruciantes que
sagens e anteprojetos refe· afligem a Nação ou que
rentes ao empréstimo com-

possam surgir.

fe�:���e8e �:o�,�::!:�� ��. r�, ��tIJ-!"'��PI!I!�� _.;
zendárla".
A exposição de TN - se-

Curso de Programação e Projetos

qma vez assinado o ,,

cQ1'do� segundo � dlsPO�i-
çõés 'da, Lei Pública 481)

D·
�-: 'E'''--s-''--T-''-�-A'''-DO' .�;�;::o�l��������:::u�!�

..,
r trigo "de procedência,' "

. .: 'Estad.os Unidos, publicandO
'_ - O IU.IS ANTICO DIAIIO DE SANTA CAtA!IlfA'" . 'Unedratamente a oomtssac
FLORIANOPOLIS, SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE' 1962 Consultiva do Trigo, órgao

brasileiro, ,edital. de con

corrência. para o forneci
mento do produto, de qua-

As Rodovías no Oeste Catarinense )I••de e P"'o vlont" no

'mercado mundial. Da con

'��rêncla podem partçclpar
quaisquer firtnas do Mundo

para aquela zona agrico!<1,
como também estará pa
gando uma velha prome:;

sa de rI-ineu Bornhausen

quando êste gov�rnav�
nosso Estado.

Se desei al� .o progres:;n,
então cerrai tllelras '

e?J1

torno do Governo de Ccls'J

Ramos, caso contrario,

acompanhai a turma das

promessas.

Pelos SllS. Wilmar lJal

lanha.l, Victor Fernan<to
Sasse, Fernando Marcondo:>s
de Mattos e Marcos Gus
tavo Grossembache" ter
nicas em problemas'� de
deoonvolvlmento econõm,
co; estão ministrando um

Curso de Progratnaçaô e

Projetos a um grupo dI!
21 partlca_pantes, que ,sç
l'ão, desta forma, prepa-

exerceu o mandato de
reedor na Oãmara M

cipal de Caplnzal, se

mais tarde, designado
legado Regional do PI
de Valorização Econô
da Região Fronteira Su
este do pais, em Santa
tarina.

Embaixador do

Japão Em

Florianópolis
Na manhã de hoje che

gará a esta Capital S. Excia.
o embaixador do Japão, Sr.
Kellchi Tatsuke, sendo re

cepcionado, no Aeroporto
Her:.iJio Luz, pelo gover
nador Celso Ramos e de

mais a. tas autoridades do

Estado.
A S. Excla. serão presta- ...

das honras militares por

contingentes da FAB e da.

Polícia Militar do Estado,
dirigindo-se, logo a seguir,
para o Hotei Querênc1a,
onde se hospedará.
Na sua curta estada em

Florianópblls o Sr. Kellchi

Tatsuke cumprirá o segum
te programa: visitas ao go
vernador Celso Ramos, no

Palácio de Despacho; ao

ArcebiEpo Metropolitano; à

Assembleia Legislativa; ao

Tribunal de Justiça; ao

Prefeito Municipal; ao Co

mandante do 5.0 Distrito

Na\'al; e ao MagnífiCO
Reitor da Universidade de

Santa Catarirla.
As 17,30 horas, no audi

tório do Edificio das Dire

todas, S. Excla. concederá
entrevista coletiva· à im

prensa e, às 20 horas, o go
vernador Celso Ramos ofe

recerá um jantar íntimo íl>0
Embaixador do pais amIgo.
Amanhã pela manhã, em

avião da carreira, o Sr.

KE'il('hl Tatsuke segUirá pa
ra Curitiba.

Curso de
Atividades
Artísticas

oFl assinado em Brasr

lia no Palácio do Planal

to,' o IV Acordo do Trigo
entre os governos do Brasil

e dos zstados Unidos, que

visa a suprir o Brasil dês
te produto para o restante

do ano de 1962.
Em nome do govêrno dós

Estad.os Unidos nrmou o

rados para um curso Se

melhante, em Porto Ale
gre, e que lhes Permftirao
se integrãrém, posterlo:
mente, no corpo t�nlco
do Banco Regional de D(;
senvolvimentQ IEconóm!co.
O Curs em questão �stá

'sendo ministrado em caru

ter intensivo, atê 30 11)
corrente, no 11. andar ela
Edifício das Diretorias:

Sat:sfito e admirado,
Patrocinado pelo Serviço o povo do oeste catari-

Social da Industria �!SES1).
instalou-se ontem às 17}10 .p,. , __ � '" • __ .. _�.

Flagrante tomado quando da assinatura d.o IV Aeôrdo.

do Trigo entre o Brasil e os Estados Unidos, vendo-se o

emQaixador Lincoln'Gordon e o primeiro ministro
Tancredo Neves

metros, reconstrução esta

já em franca atividade.
Com esta obra o Governa

dor oetec Ramos esta rea

llzando uma velha e jus�a
reivind'lcação do povo da

quela rica regiio.

Ao povo dos municiPluS
de Arrôio' Trinta e Saltoo

Veloso, posso afirmar que

o atual Govêrno iJ;a ir.�

cluir no plano RodoviarJo
Estadual a estrada munici

pal Videira-HerclliopO!i�.
Ass!m fazendo, não esta�à

nense, observa o rápido
melhoramento nas rodo-
vias naquela zona.

Embora o volume
_ d'agu�

ocasionado pelas chuva:>,
assolaram sobremaneira e

impetuosamcnte aquela re·

giüo, o atual govérno soa

be vencer essas Intemp�
rles, c-onservando-as
estad,o satlsfatót:lo.
Entre o munlcIplo de

Videira, Freyburgo e Cm'l

tibanos foi efetuada uma

nova localização, quase em

linha relia e mais larg.l.,
encurtando a.<lslm aquele
tretho em muitos qUi10-

Rural, de Hospitais, Clll

bes, sendo também assIf.\
tente jurídico de dlvernl
entidades sindicais.
Atualmente, como êe

cretá no dos Negócios di!
Interior e Justiça, vem (I

Dr. Macarlnl, colaboranl!o
com o governo estadl

no sentido de reapare,'h'
a justiça. e dar asslstên

nas Importantes
publicas que ocupa.

Partido de Representação Popula
CONVENÇÃO REGIONAL

•

Tendo em vista assuntos de alto Interêsse partidárí
e consoante deliberação do Diretõrlo Regional do Partld<t,
em sua reunlã.o de 10 do corrente, fica adiada para 01

'dias 28 e 29 de abril próximo, (f>abado e domingo), a coo

venção Regional Extraordmária, para os fins previstos no,
artigo 17 dos Estatutos.

Constituem a Convenção Regional:
1.0) O Diretório Regional;
2.0) As Delegaçôes Mumcip�ls;
3.0) Oi; Vereadores e Prefeitos Municipais flllados aO

As D���!��� são presididas pelo Presidente de cj..
retórlo Municipal, seu substituto. ou pessoa devidamente
credenciada.

Cada Delegado só podera representar o seu munlcí
e no máximo, mais um, na qualidade de Procurador.

,

A Convenção, ora convocada, terá a seguinte pauta:
a) Relatório da Presidência;
b) Prestação de Contas do Diretório Regional, de or

dem financeira;
c} Debates e deliberações sôbre questões ele interêsse

partidário, propost� peio Diretório Regional;
d) Proclamação dos candidatos do Partido no ãmlP-

to estadual, e escolha dos candidatos no am,bliD
federal;

.

e) Preenchimento de vagas do Diretório Regional;

Obse;�a�:�n:;:s ��;;��os�om as normas estatutáriaS, SÓ

terão direito a voto os vereadores, Presiden'
tes de Diretórios Municipais, Prefeitos 8

membros do Diretório Regional que estive'
rem quites com as suas contribuições de or

dem monetária para com a Tesouraria dO
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A SOLUC�O poro O seu PROBLEMA flst6

no CRUZEIRO A PRAZO. do CONSORCIO ....

lAC.CAU2EIRO 00 SUL i

NO HOEPCKE TEM

horas na Séde do Núc'Jeo

Regional de Florianópolls,
sito a rua eFlIpe Schmidt,
'11, o Curso de Atividades
Artísticas que será mln!s

trado pela Sra. Ilda 001-

demberg de Souza reno

mada mestra do Rio de
Janeiro.

O Curso em aprêço cons

tará de çiez (lO) aulas

práticas 'e teórIcas aten

dendo aos funcionários e

benetlcjárlos cto sESI.
O Se;si fornecerá alu-

nas que frequentarem inin
terruptàmente as

realizando somente
.obra de relevante

uma

valor

Guilherme Schuler
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