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Defeite evitou
�ue ex�lom�se

Uma bomba relólJlo que

poderia destruir toda a

E�poslção sovíéuca em

São Cristovão foi encontra

da na noite de sábado em

um dos "stands", depois
que o Governador Carlos
Lacerda - alertado POlO
denúncia - determinou 3.

evacuação do tecei.
A autoria do atenbdo

está sendo atríbuid.r ao

major retormado ãa FItB
JDsé Chaves t.emoirão, pre
lia no recinto da exposição
quam'o procurava n bom

ba, acredita se 'tue a;"'''

pendida, pois teria pan�"'n
de!e a denuncia ns autor!
dades.

Lameirão seria o autor do
afentado contra a exposi
ção r.oviética, armada no

campo de São Cristóvão, no
Rio de Janeiro.

vena explodir às 22!1 15m,
e foi encontrada às �3h
:!Cm per dois ruuctonártos

A bomba, que �a!bot1,.Qe

Governador Celso
Ram6s no Rio do Sul
Foi calorosa a recepção ao Governador Celso Ramos e

comitiva, por ocasião da chegada a Rio do Sul para ins
ta/ação do encontro Regional com· Prefeitos e Vereado
res de municípios daquela progressista região. Néstes
flagrantes vemos o Govemador, ladeado pelo Srs. Pre

feito Raimundo Mayr Sobrinho, deputado Orlando ae-,
toli e Dr. Nelson Abr.eu, chefe da Casa Civil, Prof. Osni
de Medeiros Regis, Secretário da Educação e Cultura,
entre crianças que levavall� sua saudação ao Chefe do
Poder Executivo; e cercado por autoridades. e populares.

i mst-;;-jíagrantes vemos Governador Celso R(l1nos, la�
deado reio deputado Orlando BertoU e Eng. Paulol·Metro,
presidente da Comissão de E1iergia Elétrica atendendo a

I �'�lz: '��I�:��i'G�o�e;',l;:�:io ��{� �:�I���oC,�:;;ei��

j
Gabinete de Relações Públicas do Govêmo do .Estado e

Eng. Celso Ramos filho, secretario da Viação e Obras !

�:�:!C:S�i��a�:;es.:::�dd::'lI� �'I��e�:Sd�ei;!I���C��:::U��.�
.!

quando, num intervalo de uma das l'euniões, recebia a

visita de Dom Gregório WarmeLing, Bispo de Joinvirle.
No flagrante, ainda, o deputado Orlando Bértoli e o

Eng. Celso Ramos filho. (TEXTO NA 8.a PAGINA).

"No podremos hacer nilig1l11a declaración de caracter

politico", respouceu-ecs o comissário de bordo do IU'ião

acidentado, quando pergwltado scbre o momento -poii.icc
argelltino. Regü re-se que a foto foi tomada sem que o

Ccmissário notasse. pois não -permítia fotos. Dois flagran
tes tomadc5 no lugar Campeche, cuee o aparelho ejetunu.

aterrissagem forçada. (TEXTO NA. 2.a PÃGINA).

_I .- ._

'Aterrissagem- For<ada�de Avião
Argentino:desencontrados boatos

Viol€ntos
ataques

-�_..:térr(jristas:·
Aumento dos barnabés: discussão A I gel
4 fel"ra da's emondas do Senado Vi���t�L, tI'�;'iO(�:;:' -;; ,�':nta��'t����:,d��;" pa-

_ r- forças da ordem e terrcns- trulhas de soldados
•

\ tas, em consequencia da tlnuam percorrendo lenta-

�RASILIA, 21 {VAJ - da para as emendas do convocada p a r a h oje explosão de uma granada mente as ruas mesmo de-

Êste é o despertador que faria explodír as dez bana. ����ear���, ad�ân:�;:o��� �ee:a�o d: �:;;���re�� f!# �i �::asdf:d:P�:�I:�')�S 30 e. �:n�ar�e�i� M:e:��o pr�� PO�So���'��rl��O�'��:��;or_
;::to�e ��a�il�;� :��r:�:�� cOp�r::i8:gre;C:=n�:sc:� Deputados estarã, esca se_ Utares. A Comissão EsJ..� O sr. João Agri.pino, -e duziu, às 12 h 15 locais, los e um ferido, todos mu-

alarma mana, tntetramentc volta· cial já está virtualmente (éont. 7Ia 7.a pág.) em Bab Elueb, a morte de çutmanos. causou outro

_____________________
--------,__ um europeu. Saíram feri- atentado que se registrou

das outras sete pessoas, esta manhã em Argel.
que foram hospltaljzadas Em Orá, dezoito andares

r
numa cnmce desse bairro. de um edtncrc europeu,

I
As ruas vizinhas esva- nas proximidades do) bairro

zlaram-se e as forças da araoe daqueia cidade, ío

ordem, compostas de cín- rum saqueados por muçul
co furgões das Ccmpa- manos, que levaram mo

nhtas Republicanas de Se- veis e objetos de camt

gurança, e de dois carros ntiões.

JANGO NÃO SE LICENCIARA'
BRASíLIA, .

- "Farei o

possível para conciliar as

recomendações medicas

com os encargos da presí
.aencta'' - afirmou o sr.

João Goulart, demonstran
do resistir à licença parn
tratamento de saude, que
lhe impõem os medicas e

auxjüa.res diretos. "Por

enquanto, a mensagem so

licitando afastamento, é
palpite dos medícos que

estão aí" - continuou o

presidente, negando impli
citamente, dessa forma, ter

essmedo o pedido de li

cença ao Congresso.
O sr. João Ooulart del

xou claro que os faculta
Uvas que o assistem estão
exigindo o abandono tem

poranc de suas 'funções e

um per-lodo de repouso ab
soluto, e que ele só os ateu

dei-á, "em utumo caso".

No Sul do

pais, dia 30
Está prevista para o próximo rtta 25

a viagem do Embaixador da República
'Federal da Alemanha, dr. Gebhard Se

elos, para ° Sul do Pais. Corno noucre

mos, o sr. Sedas (foto), cumprir?
guinte programa.

Dia 25 de Maio, Londrina: 26 de

Maio, Rolândia; 28 e 29 de Maio. Cur1t.i.
ba; 30 de' Maio Joinville; de 30 até 31

de maio, Florianópolis; 31 de maio,
Brusque; 1 e 2 de junho; B!umel1i1.u; 2

e 3· de junho, Rio do Sul e IbirlUll!l. ma.

'i4 retorno 'ao Rio.

I

,·,f

. ---'1

Giro Pelo Mundo

SEATTLE, 21 IA.?)
Um giro pelo mundo de OD

,-�;,�Ç}je e,�ama.pb.•. 0l*'
apenas 75 ceatevcs de do.

lar, ida e volta no mono

trilho eis a Fei ra Mum.l;ai
do Século XXI ôc seane,
que estará aberta até 21.
de outubro próximo.
As nações .,a.siaticas, Ja

pão, Filipinas crunc Nae1.o
nansta Coreia do Sul, ln

dia Tailandià e a cidade
de Hong Kong aoroveue
ram plenamente as possibL
Itdades de divulgação de
suas artes manuais e �uB.J>
industriais. sementa cinco

nações Iatmoamencanaa ee

tão reoreséntedeé na FE'i_
ra. O México é a de malar

participação, com um pa.
vilhão, e quatro cestaurun

tes ttptcos, que são multe>

frequentados. Os visitantes

do pavilhão brasileiro �
acolhidos com urna xiellrtí.
de café ou de mate e pu

��:or:sdmJ:��et:�, (�::u:
de guas artes manuais, atê
os automóveis rabrícedos
em São Paulo

O Equadror exlbe e ven

de os produtos da suas ar

tes manuais em couro, ma

deíra ou pano; fi ArgentL
na está representada por
um restaurante uctcc, on.

de se encontra o chUiTRSC')

fi cotomuta apresenta
café.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Di2 1& -- "íelrée Eleganle" com e cantora sodc!1 WIm CARDOSO,
Reserva de mesas na Relojoaria Müll�r .
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- A terrissagem Forçada de
T�in��:�Fv��;�1;.:fii��l:b39 Avião Argentino: desencon·
Do::::'�fi.�f.;; ,:":'::mo v conlecknenlos Sociais trados boatos

Flávio Alberto de Amorim , Osvaldo Melo.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

Colaboradores
Prof. Barreiros Fllho - Dr. Osvaldo Rodr-igues
Cabral - Cid Gonzaga - Dr. At-ídes Abreu
- Prof. Othcn d'Eca - Major Ildefonso Ju
veria] - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. nu
bens Costa - Walter Lange - Zury Macha
do - Lázaro Bartolomeu _ nmar Carvalho
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago -

Hamilton Schmidt - A. Seixas Netto.
DEPARTAMENTO ESPORTIVO

nedctor • Pedro Paulo Machado
Redatores auxiliares: Maury Borges. Rui T
Lobo e Gilberto Nahas.

Colaborad.ores: DIVFRSOS
Representantes

Representacêes A. S. Lara Ltda
nln (OR) Rua Senador Dantas 10 5° andar
Tcl: 22-59-24
S:io Paulo Rua Vitória 657 _ ecni. 32

\'(ll"t<1 AI('llr" PROPI\L Praça D. Pellcís .

nn I� eoní. 11 _ 'ret.: 70\-40
A""'n'''S (' f'fJlTespnndentes em tod-as o.� mu

n:,'inins dr Snnt'1 cata-tua
An,'Jn"io, mo>d1nn'(> contrato de ncôroo com a

t.:--)w'a em vtcôr.
A"'l""NATURA ANUAL - CrC; 2.000.00

\'P'�A AVUrSA.- o-s 1001"11
A DITI"(,'rin Mio se "e.�p(lll.�(lh1!;sa p"!c.� ccn-cr
tos emilid(JS �IOS artigos assinados.

FAZ� ANOS HOJE
menino Luíz Carlos Costa

Transcorreu no doto de ontem, mais um ori
versório 'do menino Luiz Carlos Costa, diléto filh:_
Ilho do nosso prezado amigo e distinto cO'l,terrâneQ
sr. Darei Costa e sra. ena. Dulce Costa,residentEs
no Estreito.

Ao Lujz Carlos e seus venturosos

-IeliCitoçQes de "O ESTADO"
- sr Louro Luiz Lopes (13 Silvo
- sr. Ilton C:JI:.Jco Caldeira
-- s ... Eugini" Alfredo Muller

- Osmar Oelait
- srta. Maria Luiz Bezerra
- Rita de Cássio Llgocki Lopes
- wa. L�ura Bom do Silvo
- sr. Abelardo Goulort

D;va G"mes Schlemper
Ncêmio Loçes
Regincld:J Mund
Heleno Martins Fonseca
Rita Carolin(l Martins
O�roli�e Martins

- sra. Átib Silvo
- Idolino S. de Oliveira

SIHH DA AMIIAIlE
DIA 2 DE JUNHO - NO CLUBE i 5 DE

OUTUBRO
Os Cont(ldorandos de J962 da Escola Técnica

de Comércio São Múrcos, sentir_s� ão honrados
com o pesença de V. S no grond aso b.'Jile pré
formatura que farão reu!lzar, dia 2 de junho, 1"10

cJube 15 de Outubr�, com início às 2? hor�s.
,Aos nãc sócios estão sendo vendidos convites

i·lgr::ssos. As mesas poderão ser reservadas no Lu_
la "A Sedutora".
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Fil f.'()I.AB<1RNfÃOfPrIA VASP

NO HOEPtKE TEM

genitores as

Aniversário de Beatriz - Festa da ((, Jja - A lecep
cão �a (asa Branca à Rua dos Ilhéus "'1;
,

1 _ Verdadeira parada de elegtbda do Clube Doze de Agosto em pról rio Asnc

I
aconteceu nos �aJnes do Querêncl.>. Pai:': das Orfâ:-;,

ce na noite de sábado quando Be-alr:� ::: .. :::

IBat.Uslottl. recebeu a »rotcnucic p-rru 5 - Elizete carcosc a cante-a -so

.sua fe-sta de 16 anos. Uma mesa. erucce ctety'', sábado no Lira Tênis Chht'.

mente decc-eéa um lindo boi') mu'to ;;: .. :::

r) ígtnat. dois "cisnes". a beleza �UH-C tpt 6 -- A bonita M�\r,a He::!1l1l Luz. e-u
. a est do azul, de Beatr!z, a simp;iclrl�1f: e gran.de;; prepu-nttvos pura seu �as:>II\(.'ntl',

U .afmpatía de seus pais senhor e senhora em Julho prÓxjm�:. o:> _'o )

�:"UiZ
Battl�tottl. tudo cooperou _para a ." ',o

. . �
animada e elegante reunião. O Colunista 7 - Na mov�mentacln sorn-e da Co �
«notou: Diva Ma"(ia Carvalho, George ruja sábado no L'rn T. C" /01 otett« "E'('

��.Alberto Peixoto, Mtriam Luz, '1;lJ"�:--":J
gante

�ilOSO"fa:'.
a bonita Tania B:1I�.lli.

l.: Iedelros Filh0. Patrícla Regina' Lins l\e ta Tama Balslnl.

vcs, Raul Caldas Filho. Lucinha l)',\vlla. ::: 1) :::

Benedito Battlstottl Carmem ri�",a Cal 8 - O jantar de fO"'Tlntu�:1 'Jo Cursa

das Benedito Cunh� Tãnia Fial!w NOl' Servico SO("!la! <.leu �e sábado W::;: I'a:ó,>s'

ber�o Silveira de Sou�a, Paula M�:a: V,1iz d:) Oscar Palace I-Iotel.

Fernando DI Vlcenzi. Nair M�r:lI I.flu ::: " :::

�indo raulo F:mtes Filho Maria p"rpé 9 _ Mar:n AI!rl' C'-'rnr'ro FrI!�',Pl)e(g
tua S·lvestre. Clau�'o Di 'Vice,12,j Fiiho ê a Debutante da c:ctad� de Cril' IIm:\: J1(

Margot Pa!m Luz, Pau'.o Pereira Oliv:!:r3 "Baile da Menina Moca".

M9rla da Graça Neves. Luiz Hent'iqu'> ::: '" :::

:������:' ;::::I:a�us�c�IOP��;t )���::��' cia ��!�ta'J H:�:e ��v������:S �� (���;;�I
Conceição Mussl Roberto Luz, M�-:-ia d:l de Andrade.

Graça Assis, Rogér'.o Queiróz, Ro".1lba

Queiroz, Antônio Paulo Broggn'.llli, Tere
::� * :;:

11 _ Num jantar no Q:ue ·.::r.C\;l Ps,
nha Amim, Antõnlo; Pere.lra O!i\rei�:\ f'l lace o Colunista anotou: �en�lnr � �e
lho, Marcos B. Mala. Reg'na P:,r,�t";-> Oli nhora Galdino J. Ler,zl. senhor f' s�'1!lnr:1
veira, Nicola Terlz, Stela R�sa. ·.Toao AI dr. Clen�o S::he.er. O casal Schr!'c:' rio Ri.

".
bt'rto Ribeiro, Nlvla Nunes, Ser�io Roa Granie do Sul, está C;rCl,Ilando rm l!O.3S,

I
bald, Ve"a Goulnrt, Armando Va::rio C:dade.
Assj� Filho. .'. ,� ,'o

.

!:� '" ;:: 12 :- PreocuP�da ��m a rle:::l:·�I';'!.o cl.�
2 - Na bon!ta Casa Branca �\ Rua sua residência a elegante .'\e�h('r:l. dr

d-'JS Ilhéus o casal seh�or e senhora ar Nilton Cherem (Eliana).
.\lcldes Abreu (Sara). recepclon:H convi o'. '" o'.

�
dados na noite de sáb�do_, p�ra ltm ';an 13 _ Marcad�' pa;� sâbad'J proximj,tar americano. E�a,

enta.o"
festel:l.c.') o L" J coqu'teI QU::! vai. reunir as Df'h"l1tan�e,niver de�,sua fllha ,MarCia. ,t .... inscritas para Q "Baile da Menin.1.

:;: • ;;: :1:oça". O aconteciment'J .�erá '1(1;, salõt>t;
3 _ Marize H'Jsterno logo mal> receb":! do Querência PaIace.

l!
para unI Chá

em;/�a :::esldência. • PENSAMENT�;: �O;::DIA: ".') direito

ij 4 - L!ndo'i e valiosos premio. se�io Oã.'J protege 0)1 Que dormem".
..orteados no Bingo do dia 23, nos s�'lõe '

APiÊVíôENcíA'"SO(IAL :;:No�iA:::P:""1=-=�=____::=

"Sempre Alerta"

NOTl'(IAS E ESPORTES PELA
RA'DIO GUARUJA'

800 _ Correspondente COLUMBUS
8,55 - Reporter ALFRED
10,30 _ Resenha Esportiva CINZANO�FIRESTONE

10,55 _ Informativo CASA BRUSQUE
11,55 - ReporteI' ALFRED
1225 _ Correspoudente COLUMBUS
1600 - Correspondente COLUMBUS

16.55'- ReporteI' ALFRED
18,10 - Resenha J-7

18,55 _ COlTcspondcnte COLUMBUS

19.00 - Momento Esportivo BRHAMA

:!l,OO - Reportcr ALFRED

21.30 - Correspondente COLUMBUS
22.05 --GRANDE INFORMATIVO GUARUJA

-0-

Departament,os de NOTíCIAS e ESPORTES - Tcls'
_ _... _

3816 _ 3822 Rádio GuaruJa de FiaI mnopohs - A

M�!OR POT'NCIA RADIOFONlCA DE SANTA CATARI- "Sempre Alerta"
Onda média _ 1.420 kcJs _ 5 kilowatts
Onda CURTA- - 5.975 kels - JO kllow.atti. - ri!! .lnC-

tros

.'

versão de pessoas que as

sistiram o ínctctcnte é

"A Magní fica" (A dor.:: das Noites Cariocas).

Um C47 do Correio Aêreo
Militar Argentino, teans-

portando ! 1 passageiros 'e
seis tripulantes fez, na
manhã de anteontem, uma

aterrisagem forçada no an

tigo campo de pousa d.l
Air France, Iocatíaado nas

proximidades da praia de

Campeche.
A ralta de combustível e

•

, '/ J /; -1

1--'�
,\__ __,

WALI·PU&ttC/DA/)f
rEL. 24-13 -
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� .. I

o mau temPo reinante fo

.ram as causas do lncjden
te com o avião da Fôrça
Aérea Argentina do Qual
não resultaram d.lDOS ma

teriais de vulto ou vitimas.
Os pa ssaguíros do C47

são turistas que se dirigJ�
giam para o Rio em vir
tude de convênio existente
entre o Itamar.1ti c o Mí

njstérro das Relações Ex
teriores da Argentina.
IRlA REABASTECER�SE

AQUI
O Comandante Luiz Né

lio Gonzalez pt �tendlR
reabastecer o seu .lvlão em

Flo:ianópolls mas o mau

tenltp:) aqui reinante não
permitiu a aterlssagem do
aparelho ;) que obrigou o

Comandante, esp2rnndo
uma me;hora das condl�
çces atmosféricas, a man

ter o seu avião no ar. Ven�
do que o combustivel se

esgotava o Com. Gonzalez
não teve outra alternativa
senão fazer uma aterris
sagem de emergênda.

NAO PERCEBERAM
"Florianópolis é IInd:t

como tõdas as coisas do
Brasil _ declarou a "0
ESTADO" uma das turis
tas Que vJajava no C47 da
F.A.R. Nós _ prosseguiu _

nem percebemos que o
aVião estava re.llwndo
UnIa aterrissagem forçada.
Pensamos haver descido
no aeroporto. A visibillda
de era quase nenhuma e

só quando o avião deu v:í.�
rios solavancos ê que per
cebemos Que alguma coisa
de anormal estava ocor�

rendo."

MUITO ESQUIVOS
OS tripulantes e p:1S

sageiros do avião mostra
vam-se muito esquivos e

temerosos em prestar de�
cjarações á imprensa e foi
com alguma dificuldade
que consegnlmos ouvir o
comisdrio de bordo, um

civil Que referindo-se ao

in·cidente. disse !Ser multo
comum. Interrogado sôbre
a situação na Argentina,
uma vêz que não queria
falar sõbre o incidente foi !

taxativo: "Não faz�mos
declarações de cara ter po
litico."

VARIOS BOATOS
Existia, como acentua

mos, uma preocupaçâo
muito grande dos passagei
ros e tripulantes em nâo
falar a respeito do inci

dente, isso provocou os

mais desencontrad,)s boa
tos, surgindo a versão de
que os passageiros e trI
pulantes seriam refugiados
argentinos, essa versã�, no

entanto, foi de1imentlda
categcricamente pelo Ma�
jor Murilo, Oficial de Re
lações Públicas da Base
Aerea, que nos declar,)\1
serem os argentinos, turis
tas cm trânsito para o Rio
de Janeiro.

QUASE QUE COMPLETA�
MENTE ATOLADO

Falando com diversos
passageiros êstes foram
unânimes em afirmar que
a aterrissagem foi quase
normal e só na última ho
ra se aperceberam de que
alguma coisa de errado es�
tava aC'Jntecendo. Já, a

--

roo Esgotando-se o com

bustível o Comandante não
teria tido outra aucmcu-comptetamcn;e d I ver s a,

afirmam estas PCSSÔ:l.S que
o avtão deu uma uatcüa
muito forte na lama des-

va senão fazer uma ater.

rissagem de emergência
DESMENTIDO

ttsnndo apenas uns cin

quenta metros para ficar,
em seguida, Quase que

comp.etamente atolado.
PULOU DO AVIA0 EM

MOVIMENTO

Como já assinalamos. o

oficial de relações púbücna
da Base Aérea. com suas

declarações, desmentiu ês,
.

ses boatos. aürrnandc que
não se tratavam de reru-

o fotógrafo Amilton vi- giados c Que o máu tcmm
e a falta dc co:nbu.�tiv('l.
foram as cnusn's vordudel-

eira que esteve no tocai
revelou nos haver ouvídc

tas do in::idrntr.

o tncloon;e Que urn dos

paaa .•gen-es jogou-se do r------....

MAIS BOATOS

avião enquanto este l -sl!
sava na rama. Apj;; a pa
rada co avião os p rssagei
ros saltaram do aparelho
pela nc: t..l de emcrg(ncir
O tranvtcuo que se jorro
dI) avião, segundo o fotó�
grafo Amilton, não sofreu
11ada. apenas sujou-se de
lama. � ...�

• Desenhos

Outra versâo, que corria
na tarde de ontem, referia�
se a negativa da Base Aé- f-O.-''---------j
rea de Florian"p:>!is em

concedeli autorlução para

Que o aparelho aterrissasse

aqui, uma vêz Que seus

p.lssagciros seriam refugia
dos do govemo argentiLc
sem autorização para so°

brevoar terrltótio brasilei-

rua fernando machado. 6

1" andor _ lone 24_13

PERfEI','ÀÓ· RAPIDÊl

CURSO DE ALFA�tTlZAÇÃO
AULAS GRA'T!S

Na {'.�rol:l. I:-dustr;nl cc Florianópolis
Fundado pelo Cf!ntrc Tecnico Industrial Dr. Moa

cir Dcnvenntti

INFORMAÇõES
AvcnidJ. Mauro Ramos s/n, (séde <.lo CTIMB)

VZiN3i9iH 3 VI3�Vl:J

t-�J \�I"'ilitt wm \Í�
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BOMB�S Eu estava parado ontem, fugindo de
um aguaceIro, sob uma das marquises de uma co�

��b�������l e ao Iodo uns rapazes faziam planc-s

E b]avam em bombas,
- Eu já tenho quatro. E você? perguntava'o

um dos amigos
- Eu (linda nôo tenho. Amanhã terei qua1rJ

ou cinCo.
Então jó sabe. Somos cinco. Vamos agir perr

.:onas.
- Tó?
- Tá.
Aproveitaram o estiado e despediram·se.

_

- Fiquei pensando.
Os jornaiS e as emissoras vivem cheios de nO�

ticias alarmantes de atentados terroristas por t.)dJ
a parte e Como não podia deixar de ser, começafon'l
também a aparecer por aqui no Brasil.

S€rá que esses rapclZes estõo se deixando ir,'
flucnciar por esses fatos e quecem fazer algumO
b<,bonem poro dar encornados?

À t�rde, principalmente Ó noite com aqudo
(huva, os "terroristas"" começam o agir sem es�

?erar pelo dia seguinte. •

Estouro� fortES. Estouros de bombas cujos es \

rompidos imitavam essas plastica<; que andam pOr
ai eSl')alhondo a eonfusõo e o pânico.

som ���f�i�h: s�ar���a Aes/�;::,�oç� ���' dem�:�troCO;
cano das aguas fluviais que vão ter ô sarqeta.

E os rapazes ao serem vistos desaporecer�!'(:
correndo.

.

ComorEr-.,di. Bombas juninas.. Mas, fortes,
que. introduzidas nesses canos podem fazer est()IJ�
lar a manilha.

Não deixa de ser uma brincadeira de n'l,,1.l

gosto.
Por esta zona, o bombardeio levou tempG,

porque âs onze e meio da noite, ninguém pedi:,
descançar.

Imaginemos que isso é apenas o princípiO.
Quando chegar junho, que estó ós por�, o

c.busnÉ s��ós�o;;�:r�r que o Polido ponho cobro (I

essa brincadeira antes que seja tarde.

��,
'

/
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1 -;- Pela Comissão Julgadora, posteriormente,
�erá declarado venc-edor o proponente qUe ..,ferecer:

a) Menor preço, considerondo·se descontos, bani
ficações, impostos, despesas e outras vantagens;

c) melhores condições de pagamento.
bl melhores condiçõfls de entrego;
2 - Em igualdade de condições, será dado pra

ferêncio o firma estabeleCida no Estado.

r---'---------------' 3 - Em caso de absoluto igualdade de prapos·

t tos, �'ilró sorteado o vencedor.

b I•
.

d d 4 - A Concorrência poderá ser anulada, uma

p U I C I a. e vez que tenho sido preterida formalidade expresso·

a 1.- em !ta. Catarina ���:ee�;�ir�fuFz�o�o:e::����re��i;s,ea� �;���oo�m�
.Confecção e conservação de painéis moralidade cio Concorrcr1cio

em toelo o Estado
de o�� � �%���Sr��n���o��;� ��sc;����:t�s d�;;��
senl'odas r.õo corl'espúndam 00<; intel'êssf's do Ec;rodo.

Florimnópolis', em 1 J de maio de 1962
(Hermes Justino Patrionovo - PR'ESIDEN

_---- -�--------

loformação literária
salim rnlg":.lcl

Sll�NClO ADENTRO - Pequenos' histórias que o
outor_ ch.ofllo .m�ito sugestivamente de "imagen�"
c?mpoe este lIVrinho de Xavier Plocer edicõ dei
llvra�io São J�sé. Nome bastante co�hecido� rcu.
mancl,sta, contista, poeta, XP nos mostra agora
cqm este volume, não dizemos uma nova focet�do se� talent�, ,?orqu.e a maneiro de dizer e o q\,eeste dito em Stíenc!o Adentro" estava implícilo
nos trobclho, anteriores, mos pequenos históri(iS
dt. um sabor todo especial e que confirmem o seu
s biüdcde e sutileza no trocar e fixar pequenos ce
nos. ,�um tom lírico, muito embora êle nos diq-r
que no papel. em letra de fôrma estas fábu!cJ::i
sem licã,... perdem mutttssimc".

.

�; �It�ri�, Ud�A�s�S�TE�e fol:I:�s��ri�a��slen��<;,
côo e realidade entretocodcs abarcando um' mUI,":
do composto da Indio, Chino, Egipo, Grécia, e to,
dos os povos d,e língua árabe, fundidos e amalgamados paro cnor fantasio e sonho servindo de bo
se poro outros obras em todos os recantos do glo_
bo: comportando tudo o ouc a imaginação humana
CriOU, este obro surqe, oco-c pelo primeiro vez, no
Brasil. em edtcõo completo

.

e rnexnuroodc numo
mtctottvo audaciosa do Editora SARAIVA ·Trodu.
zida Dor Nair Locerdo na porte em p\;qsa e Domin_
�os �o�vaJho da Silva da porte poetico.' 'o revtsõo�;9�IShCOd este�e a cargo do Suleima� Kboltt Safo
bu;"b�rma o �e a Unive,rSidade de Beirut, que se in

d
- uf t,amber:n docotej., de textos árabes. A intra

d u�ao OI e�crlta pelo poeta Jamil Almansur Hcd
bf ' ou� co eco de maneira preciso alguns dos proemas

_

a o_bra, cestaca�d,... suo importância. As
i)us�oçoes soo de Alderntr Martins prêmib de desen o do. X_XVIII Bieno de Veneza, oue capto�com exatl.doo o es�írito do obro. A ed! õo, po
s�os qualido_des groficos mereceu um p�êmio naB enol de Soo Poul.o, Aventuro, pmor, intrigo r omcnces de cavalo�'a, c-ltttco. policiais, historietase onedoros, narrativos facetas e obcenas cpólcçose fábulas, ludo se entrelaço se funde �um todo"
poro nos dor o visão de· um' mundo com tõdos G;sLtos .nr�ndf',;as e mi=é-ios Pode_se, através da i
:'f)�"',dao do cbra rastrear a influência direto ouIndireto, Que elo deixou em ('lutares e livros de tõ
d�s. as portes e tendências. Tcmbér- Iv.! nc livro
�{l(1IO(lS a(1�. ridos oooro, permanecem, ·sh..) lireró;
flo�ente :olldas, Dela força e preciSão CO:'] I cue
estn,... r"'('Ih-wdos. Um exemolo se encontro (10 'Ci
dade de Bronze", quando da chegada dos exploro_dori"S ('om aquela visão impressionante d" um

n;".ndo I"ar�do no terr:'Po; ou ainda, em outro his
jO�IO, os ;:ores entrevlSta_s pelo primeira vez pele
rei .do pOIS onde elos nao eram conhecidas. Panos
tinOldos b('llouçondo ao vento e qll,e são descritos

�;;:r precisão sem par, causando fundo emocão ne)

UM DIA NA VIDA DE BRASIUNO _ Sátira feroz
rno,; ne,..., nnr ist,., men"� autêntica. o trabalho rI�
r .... "lo Martins, já em 5°. edição lapçodo pelo E_
ditara Brmiliense de São Paulo. 'mostro um Brasil
aue muitn� hrasil�iros não que!lem conhecer, mas
('I"" I"i·('ctá De mo!')�iro I"l)iPtivo. o A. troco um

rr�rnta de um Brasil eXDoliado, criando, Com bro
__�Hlno (I rptrnt() d" homem Que vive numa doce 1_

I,,�i'ír) de independôhcia político, econômica e <;0_
cial.

(ror... M..,.('�." �f! nl.lhl;(:acõ",: SM _ CP
384 Florionó!)olis - Santo Cotarinal

----� ---_._-

A PREVIDENCIA SOCIAL NO IAPI
Benefícios Concedidos

No dia 18 do corrente, foram concedidos pe_
la Dele90cia do IAPI em Florianópolis 13 benefi_
cios, referentes aos seg,uintes segurados e aepi?'l_
dentes:

Au!:<ílic.�na', Hade '."'__' André I:afferi, I?on�to Jo

sé de Souza, Isaura de Jesus, Osmar Silveira (Je

Souza, pedro Isidório Mario e Ramiro lt:Jur�"na
Francisco.
I"\uxíllo_doença - Joaquim Bernardo d� Souza,
Monoel Zeferino de Souza e Onofre Yirglnio M::.-

(.hodo.
, ......

Aposentadoria por' invalidez _ Jose Nozare "-;:€
iho, MElnoel Amorim. 'Nilo Pedro Quadro e Ter'fl_
ia NJ:moel do SilvEFira.

Benefícios Indeferidos
Na mesma doto foram indeferidos 9 requ�ri

mentos de benefíciOS' assim distri buídos

Auxílio-doen�a _ Eva Mario de Souza Germano

José Steinbach, João José Mafra, José Moch::JdQ

Teixeira U::Judeli,no Hercílio Andrade, Manoel Jo_

�.é do Silva, Nolza Juttel, Renalda Mario Corroo e

'v'a1devino José d::J Silva
Perguntas Respostas

, .

3, Como deve segurado requerer auxdlq .. d'1_

ença se ot'lde reside °não há árgão do IAPI?
Nas localichde" onde não há órqão do. lAr!,

há sempre um médico encarregódo de examinar o

s�gurado e remeter ao Instituto 'a Cade.rne'a de

Contribuições e o Carteira Profissional, Juntamen_
te

00: �e r�q�:;i:��:oiapresentar atestado de "i�LI

médico dizendo que está doente preciso fazer e_

xames no IAPI? .•

Precisa. De acôrdo com a lei, a com�"oy�çao
da incaoacidade é feir" por médico do Idstttuto. (I�'

qual cabe verificar se o sequrado está doente
f'
e

'e a doenca o impede de trabalhar no sua pro IS

são. Não há neces!i'idade. portanto, de oprcserttar
atestado de médico particular,

R F(lrnani:(o MachaJo. fi 10 andar' fone 2-4 13

I LUF(\.I\NÓPOl.l<.:

4i�"
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Departamento (enlrai de Compras
EDITA DE CONCORRlNCIA PUBLICA

11 05 48
J Deportamento Central de Comprae roo C."- c."

de t 'nformidode com o crt" 11, ítem III, do Regulo
men.o aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor
no público que fará reoltzor. no dia 14 de junho de
1962, no suo séde, à Praça Laura Muller, nO 2, (fo
ne 3410), CONCORR�NCIA PUBLICA, nos condições
seguintes.

I - 08JETO DA CONCORRtNCIA
AQUISiÇÃO

I - Brim, tipo linho, para ccnfcccõo de, ter.,
nos em oodronoçens diversos (cprescntcr retalho
paliO omo.�tra), Untdode _ metro, Qucntrdode -

1.000.

l l - Algodão para fôrro de ternos e confec.,
cõo de cuecas (apresentar retalho poro amostra),
Unidade -- metro, Quantidade _ 500

III - Pelúcso. lisa, diversos côres poro contec
cõo de vestidos, Unidade - metro Quantidade '_
530. (cpresentor retalho paro amostro).

IV - Opoto. em diversas oodronoçens (apre
sente- retalho para amostro) Unidade ----,- metro,
qucnttdode - 520

V _ Ccmtso. gro,;sa de algodão, pelucicdo
(opresentor croostro) Unidade _ Um, Qccottdcdc
- 1 e�· _ M(lió, do otqodõo. PO�Q senhora, (apre
sentar amostro) Unidade _ por, Quantidade _

130.
Os refolhos entregues com amostras

rão devclvidos.)

II - ESTI PULACOES
Os interessodos deverão opresentcr os documen

tos mencionados o seguir
1 - Prooostc. selados ambos os vias com .

Cr$12,00 de sê!o E;;t�duol·e mais o Taxo de Educo
cõo e Saúde de Cr$ 10,00, por fctbo. em envelope
fechado e lacrado, Contendo'

a) Dcstçnccõo do nome e endereço do firmo
proponente:

b) especificação, o mais detalhado passivei, lnclu
sive! marco, do motertc: que se propõem forrrecee:

c) oreco unitário e global, com o explicação de
que estão ou não Incruídcs as despesas de impôstos,
taxas. f-eres. corretos, eequros, etc.;

d) condições e PflJZO de entreco d". rriu+erin] ,

n..., local indicado: HOSPITAL COLONIA SANTA
TEREZA, município de São José, onde será pro_
dido o exame de recebimento;

NOTA: Serão recusados os moteriai<: com di
mensões, e outros caracteristicos aquém dos especi
ficações, o que ocasionará exigência de substituição
retirado urnente, chamamento do seguf'do colocad...,
exigência do diferênça de preco pelo faltoso, cauçõo
futuro. susnensão do teqistro de fornecedor, etc

2 _ I'Ja Darh� exl'erna do envelooe cont-f'nedor
da prODosto deverão constar os seQuintes dizeres:
CONCORRENCIA PUBLICA N° II 05 48, ( AQUI·
W:ÃO DE TECIDOS. CAMISAS E MEIAS PARA O
HOSPITAL COlONIA SANTA TEREZA

3 _ Em envelo�e sepOrodo, contendo os dizNe�
do inciso onf1erior, além do têrmo DOCUMENTOS.
em C:lrocteres bem deslocados. encerrar-se ão os do
cumentos comnrobatári�s de identidade", idoneidade'

o) certidão dI.' Regislro no JlJOta Comercial ou

Diório Oficial que tpnha pubJicoda o docurYlImto d(>
constituicãa;

b) atestado de idoneidade, passado por Banco
ou duas firmas de comprovado i-:/oneidade comer

cio I;

Feder�1 �r%�n��id�i;tação r� os Fazendas Estadual,

d) procuro,�ão, se fôr o caso, passQda o 'pessoa
representante do proponente à abertura das propos-
tos.

.

4 - Os documentos acima (ou partr dêles) po-

del'ão ser substituidos pelo Registro do firmo no de'
Cotarlho

•

5 - As propostns deverão ser apresentados em duas
vios , com a n.lbl'iea dos proponentes em todos os po

ginas, seladas no forma do ítem 1, dêste Título.
6 - Os 'envelopes, contendo propostas ou do

cumentos, c1everô0 ser entregues no Departamentc
Central de Compras, ã Praça louro Muller, nO 2 (fo
(le 3410). até- às 14 horas do d�o 14 de junho de
62, mediante recibo, em que s'e mencionará doto e

horas do recebimento assinado por funciónáric dã
D.C.C.

' ,

7 _ As propostos serõo abertas, às quinze ho
tOS, do mesmo dia 14 de junho por funcionários d�
signados pelo Presidente do D. C_ C. e no pres'ença,
dos proponentes ou seus rep�esentantes legais.

8 - Abertos ds envelope�, cada um dos inte
ressados tem o direito de apôr a sua rubrico nas fô.

Imprenso Oficial do Estado), deverão obedecer à�

9 - As propostos (modêll) 001, à venda no

lhos de propostos dos demais concorrentes,.
condições p.stabelecidos neste Edital, nas instrLlçõe�
portamel1to Central de Compras do Estado de Son,o
constantes do verso das mesmas, bem como às exigên
(,;'1S do Decreto n� SF 25 08 61/382, de 1961, e de
Tlais disposições Estaduais e Federais sôbre Conceir
·ências.

III _ JULGAMENTO

TE

agora com

BLINDAGERJL!lrrRA
nôvo processo (eletró.lico)
no tratammto das 100,15:

não

Mod;:!rno 1D .. quina (011\ 13j pés -::L .0rtlprllllt"fI'0, espe
ciulru .n'� i'11pO.-l<;ldo pa -a a l),.'I1 tl). rc:pre�ét1 ° ° que
hó de I"ais cvonçudo no Ir, -cm.» o do tecido cordoncl
<Im lona", produzmdo (1 bL':�D�GtM EXT�A, "O t,
cor dcnérs ilt,p(i'·gri('clo� de re;lnO$ 'l.-fl fo dos
eo-doné« '9uolo·j<1, nlro"é; d� <wcnç'-dls,_.""J,
g(',ron 'd s rjiJuiç50 un.fo'mi! em. -ôd, �u-

perfrcie 5UUrtl -tirtus (J

BtlNDAGSM �XrR.A DUNLOP �""ljO"l.i,�r", Ou fl'Ie'UI
• menor od-'.4t"

..

enro, n� IÇl]"19,!
'

• rucuor rE'S "'�IlCIO (t95 dto 1',-,. ·e -às rodHtd<J�I)S I
• "ida md5, IOIlJo à carC'lço, p'ermilindo móis .. ardis ...

e mais reccp ��Ens!
O alto greiU de' res:slênciu d�s. cordonéis useees
nas lonat, a excepc(ol1àr o"�l'It,c'� en/r·_.' as lono'J,
da carcaça e desta CVtJ1 a bando de rodagem,
aliada à flexil);l'dade _ de ;gdo o conjul1to, dJo
aos pneus Dunlo� com 811ND)b.GEM. EXTRA ex

tra,ordinária resistência!

r---c---c"�

V A MOS TEATRO "SANGUE SOBRE A NEVE"AO

Dia 2 e 3 de junho às 20,30, 10 e 16

horas respectivamente, no TEATRO

ALVARO DE CARVALHO, a peça

infantil de THAIS BIANCHI, "Brin-

quedes Sabidos"
--_ .._------

PARTICIPAÇÃO
�uim�o�t�����; �o;r�ar�tesV�a'p�i:�o;O�: s���x���
IGcães o contrato de casomento de !'eus filhos

.

MARILEIDE e RENATO

Florianópolis. 18 de Maio de 1962

O fri? de sexta_feira à noite, fez-me lembru(
um tlIm visto h.á poucos ditas no cinema AlvoraC'a
d·:;! CC-I).acabano. O títu!o-, altamente swgest;vo, in

Juziu_me como a tontos outros, O ·-entràr.

Mo�, si o enredo·e o téCnico pouca ou nada
valiam valeu porém (ao menos poro mim) o de.':
lumbra'nte e 'QéH!lo' êonário bronco. Branc.o, broncc.,
bronco. Gê1o· e, mo'is gêlo.' Planícies geladas, iC0._
bergs' enormes, m0:ntanhas i��nsÇls e mais uma fu
r'cosa e mor.dente tempestade de neve. GoSteI. De_
\ r. ser um gô'stn otávito....

.

Recordo agora o grito que solte1 de entusiu,,
mo e pOro alegria, espontohdo os demais passagel_

r?s_ 00 'dcfro�ntdr, pelo. prim�ira vez, há cous::J de
vinte anos; d� bordo de um avião a.rgentino, as cs

uJrj:)as da Serro dos Andes cobertos de neve. Visóo
(�ue me ficou

.

gravado. Também não esqueço o

nleu constrongir1ien'to quando. me ví alvo da lT'oli_
ciosa. aten§ão de todos. O' grito. de. olegr�o ceri-c_
ment? - deu .. lhes a impressõo que era ·lotJcei.

Quanto. ao fi Im,. "sangue sôbre o neve", reco

mendo> o· êen6rio', é-. um deslumbramento Qi.mntcr
ao enredo ·é·'paro lá de· banal muito, embora oprp_.

sente uma co_ncepçõo de morêl bastante esqui�,ta
o hospitalidade 'que af�recem os esquimós é o,meis
ompl'Q dêste m\-lndo, Inclue o proprio esposo.

Quem quiter huir dessa ventura. é_ só aventu
'ar_se na vi:zir:lhanço do Pol�. Para aumento uu
lentoção existe ainda o gôsto do óleo de bofeio co,n

o qual o mulh.er se 'perfuma' e ·enlambusa obundc,..
remente.

Mos, falando do frio de sexto_feira. Fez, mes

mo, muito gent,e meter-se cedinho debaixo dos cc_
bertores. Os vqlentes 'que soir<lm à rua, fizerom_
nos bem agasalhados em sobretudos gobardinc.\
monteaux, molhos, coche_cals etc.

'

Fillzmente os florionopolitanos não têm pro-

'blemos paro adquirir agasalhos. Nu A Modelar se

encontro de tudo para todos os gôstos e ainda pJr'�
todos. Os seus departamentos estão ·em condiçõeS
.:le atender as' senhoras, como o ,homens e criançeis.
E agora existe também o moravjlha "Magie Baufi_
que", centro de CausaS lindíssimas e do mais requin
todo elegância.

Mos, não só' as classes afortunados podem
comprar agasalhos. Os pouca afortunados ig'_JOL
mente podem fúze-lo. A Grutinha tem muití·�sin'I)S
�' bons agasalhos. E no Grutinho os preços perr>1i_
lem o todos comprar. São realrnente <.:amaradas.

._------ _",-:___-.._."

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL
Não é nli'('essóro o engrodamento dos móveis.
InfarmaçÓP.$ à rua FranCisco Toler'ltino, nC't34

fone 3805

VENDE-SE
'Um te"rreno na Trindade - Ruo, Irmão 8e_

nl�venuto (ruo da Gruta), com uma área de 1.915
m2, extremo com/terrenos da PolíciCl.

T�l!Itor---com O<;rrror' Gr;l'lho D9partomen
de G;;ogr.flfio '" Cartogrof"iCl. :;�::,:�I

i

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE URG�NCIA TEL. 3911
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O ESTADO � O 'mnls antigo DillrjO dr. acntu Cat�\'lna
------------------__-------

INDICADOR PROFISSIONAL
DR. MARIO GENTIL COSTA

pUlOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTAIJ-

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

dperoções dos AMiGDALAS por processo; MODERNO
�QUIPO de OTORRINO (único no Capital)
poro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
Rei rotor BAUSCH 8 LOMB paca receito

de ÓCULOS
Trotamento dos SINUSITE::- por ULTRASOM

Dr. GUERREIRO da FONSÊCA
CONSULIAS Pf-LA MANHÃ E A TARDE

r:Dn�uIIÓ"o - Ruo Joôo Prfllo, 35 _ Fone 3560
He .. ,déne,o - RUI) Ft:I,pt Schm.dl, 99 - Fone 3560

Dr. MARCOS E. FLACfi
CIRURGIAO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado das 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Ut. flávio A'�er'o de Amorim
, ADVOGADO

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

Estomago, Intest1nos, figado e vias bil1�res.
Consultório:

Rua Jcronlmo Coêlbo, nO 18 ulas 21 e 22.

ltesldêncla:
!tua (;ao Jorge 32 fone 2721.
Diariamente das 15 às 18 horas.
.. tende das 8 às 10.30 boras no Hospital dI'! Caridade.

DR.
lIt

LAuac BAUaA
-

Cllnica Geral
--MCD1CO-

Especla1l!� em moléstia de Senhoru e v1as url'

n6:l&s. cura radl-.J das infeeeçõel agudll.ll e Qr6·
nlc:.s, do "parêlhe c.;enlto-urtnárto em ambos ali

o"exos. DOt'nçlll tio aparêlbo DIgutlvo e do slate·
ma ne"OIO. ,

HorârlO: tias 10 ii 11,30 horas e da.q 14.30 ,.& 17,00
bocas. - Consultório: Rua Saldanha Marinho, 2
1.0 and",:,. (esq. d. Rua loão Pinto) • Fone: 3246

Residência: Rua Laeerda Coutinbo, D.o 13. (Chã·
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

Dl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Prepalo de cavidade. pelo alto ...elocidude.
BORDEN AlrtOTOR '5 S 'y\lHITE

Radiologia Dentóno
CIRURGIA f PRóTESE BUCO-FACIAI.
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

)0 and-:lr _ Fane 22:S
E.clusivomEl"te com hDIOI moreac.....

NO HDEPCRE TEl!

PreGare-se para o Futuro
adauirindo lotes de terras, pCQuenas chócaros e

óreas para indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o Grupo
Es('olor local.

'

Os interessados poderõo dirigir se diretamente ao

ESCRITORIO OE VEND" 3 DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
Ruo �elinp. Schmidt, 14 - Sobrado - FOr'le

2347 - Flmionópcrli" ....

SERViÇOS TtC,,"ICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

VICOS
RIJA CONSELHEIRO MAFRA _ 1(iO

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

MBDICO
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
JOSIt KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HdSPITAIS DE FLORlANOPOLIS

HORARIO DE' COr.;SULTAS: - Das 14 às 18 horiU
Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

Telefone: 29119,

CONSULTORIO; - Rua Ten. Silveira 15 - ccnl. 203.
- EL>lFJ:CIO PARTHENUN
--------- -----

CLINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos _ Ataqucs - Mamas

ProLrI<!!Iuc.LICO eteuve e sexuar.

'rrutameuto peto gletrocncque curu anestesia -

"Insutnucu-ruptn -. CardioilolulapJa - sonoter ...plil f:

Psrcoterupru
Dlreçàc dos Pslqulatraa -

DR. PERCY JOAO DE BU.1.B1\

DR. JOSE TAVAHE::> lRf!.('}<�TI-1I\
uR, IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 as UI nuras

I!.U,h:.<.:'Vu. ";1.'11',1.\.. l\ILillUu xaoros. ZBB

(Praia Etelvina Luz) -' Fone 37-53

"(urso DrflOiHalóri() (onünente"
DATILOGRAFIA
rAQUIGRAFIA
PU-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPI!CIAI�
PAR" PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
-- BoseadD no' mais ,.."ordenOli p'Qcesso. pedo

gogicos.
- I:Quipr.ldo com máqU'rnos ho"as.

Ouigido ;.relo:
PROF, VICTOR nRR!HRA DA SIL,VA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Foço sua in"crição a Ruo Dr. Fulvio Aducc_

0"';"" 24 ue Maio, 748 _ 1" linda,.
ESTREITO �11),.itl"""nl.i.

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR (ORRESPOND�NCIA

O Instituto Nr.Jciolial de Taquigrafia, eWipenhado
....

'

no campanha .de <Íifusõc da taquigrafia brasileiro, a
briu inscrições ao'seu curso por correspondência, a

través de 12 lições. Escreva-nos ainda hoje dando
nome e enderêço poro o Caixa Pdstol, 2.500, Sõo
Paulo - SP

CURSO CONTINENTE
Preparam'Se alunos poro oS concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO �
;, DATILOGRAFO Faço suo inscrição no "CURSO
lo!
CONTINENTF" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ )0
andor - Estreito.

andor - Estreito. Ainda há algumas vogas.

pela RADie GUARUJA de Florian6polls
de 2,i a Sábado

8,00 - Correspondente Columbu�
8.55 - Reporter Alfrf:d
10,55 -I"f .."ma a Rádio Guarujó
11,55 -Repurter Alfred
12,25 - Correspondel,te Columbus
12,40 -Politico de Desenvolvimento
15,00 - Correspondf'nte ColumbU::l
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenha Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - C)rrespondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guarujá

Oepartarr,e,.,to de Notícias: Tels. 3816 - 3822
Rádio Guorujá - onda mé.cHa - 1420 Kell.l- 5
t<iJo,"otts - onda Curta - 5975 KcI. -., metrOl

AG8NCIA
Ru felipe Sc�.i.I.2'
flnu2111e 3JII

IIDRIUflPIIllS - S. c.

"

lAC·CRUZEIRO 00 SUL

;i'_

Dr. Walmar ZalDer
Garcia. .

Diplomaoo peta �'acu1dade,
- Domingo, a tarde um avtec DC3 das de Rodagem.

'"
•

N l'" tl M cU ua. da '1'23, do COrreio Militar Argentln'l, fez * * ..

t'::"erst";'e ;0 �raSiJ • uma aterrlsagem de emergê.ncta no an�i D Em construção na p_raia de Co"
Ex.lAttlrno por concurse da • so campo. da Alr France proxlmo a .11ra.m queiras, o restaurante "Atlantlco". •
Matern1dade.Escola. (Ser do Campeche, com 15 passageiros a bcr * '" * •
vi o do Prof. octávio ROo _ do. U,m dos passageiros hospedado no - As acadêmicas da Faculdade de,dr�gUeS UDla)". Ex-interno 'II Lux Htel, declarou ao Colunista, que foi s'armecta, no �1�:;Gmo domingo, premo

do Hcrvlço de Cirurgia tio devido "o mau tempo" outros comentaram verbo uma festa no "Nigth ,� Day" d"'
Hospital 1.A.P.E.T.G. do Rio � que fcí por "falta de combustível". "F!.orlacap". _
de Janeiro. Medico do Hos. • * . * �;� o$: �::

_
�!�'�l�d�:;�:��:;I:S �:r�ê: • tlstÓ�i,"��PQ�eet;�n�i�e��a�: �����:z A��' mora� "�o�::a�t�:���" �:Ir;;.ó:��:o::.
['AUTOS _ OPERAÇOES; nhã, eu conto,.. ta feira. Acontecerá às 7 horas, .nb�a. nu.
�1�:���SD:t;:�::�:I: • 'j .,'

Catedral Metropo�::t�n;� ..
OUlllldo PSlco-prowalil.-'O' ""

O acadêmico de engenharia ceara - ElIz.ete Cardos�, a grande atraçãl'
���J�l'� :�a J�6� l'l� •

Jún.or festejou "�:�v�r'�:ontem. ���;::l�aCls�b��:' a Sotrée do Lira T. C •
IU,ull noras I\tenrtr �nm, - A acírée da "Coruja", da Facul:l ::: • ::: •
�;:;S �ar��I�ênc��le�:: .'�:n�ece�'j:��I�e��a���b�r::nlz��,�I:l��I: nuel-T��;'::� ;:!�!:o�:�:��� �O�:d���'

.. --- • acaciêmicas: Stela Matla de SOUZ9., Ecy Bonfim, roi 'diretor dos Tr�sporte-; C:l'
Dr HILTON • Damiani. �ima, Ana Mãr.u Buc.hele. e ;'.tia letivos de Lisbôa hoje, residindo no I-i," ,

•

• rüene vterr. Foi ereue a "Mais El('�,lnt(' de Janet-o, Engenheiro da rndcstna Me,PEREIRA • �:����::�' ����:d:r���; p:r��:ar��al�'� �a�!�:�des�elo "?" o jo1'haJ'sla Japy•
RUA B:&�O��IM 1" •

Moritz, S. a. Lila valere, C(.� Pamptcns :!: " * II
ti ��t;â����a��:t re�:b�:r�� �c����u�: poss�aAmaann��acO;;ir�:r;�·Oq�� sC��ê:�'

_______"_
. 'zila M:lritz, um br.nde tia boutlque "cnee "Hen ique Bruggmasnv da Faculdll..de de'

Dr. Afrloa Ramalho i Moy",
r

Fa.rmácia, CUia P�esidente é o 3.cademicr.
J * • :.� JOD,a Mrchels Fren-e. Agradeço a gent.:.lez: ..CLINIC.\ DE CRIANÇAS�. � Comentaram que o deputad'J ALh. do convite. •

COlUlllltas: , .. Ia ma.nhR nc zsontene ser:a candidato fi. -:I�n�clo� _'_ '" _'. ,00 Borpllal de Caridade. • Este antes de embarcar para. o exterto '- Diva car��lhO�" Eliane Lins' Ledr
I 'oi, '''. uu '"....

,'''.'
... 1 • sábado p,p., declarou ao Colunista que é neuscner. são convidadas lia Clt; CIUb',Ià::l 15;30 bs: às 11,3 LL
j um "soldado" do partido e que acettarâ para participarem do Baile de InaUgu'

'1�17.::�:O�� l�::d�:n� •
qualquer decisão �� ",m��mo. ração.

_'_ '" _ _
•

tf"�:!::d:n��;' Raa padrt:' _

- De�trQ de ��ouc�� dias será inolcIa
.

-i"- "!>
•

rC.nnlü, 413 _ Telefone 21M • La. a pavlm�ntaça.o da estrada quc va - Em orbita o Campeonat,J Mundial'

"Sem·pr-e A,!e·-r-ta·- q • ��: �st��n;����o�� f���:v�e�a:�u�;u�s:�: ��lI���e:,o�el�oe ���:: o �::�:�!l'�ta�:!'1I
. • to, foi o que declarou ao Colunlst.1. ,) u'.tequ e vai extrear contra o México dlll'

• Cesar Am'.m. dinãmlco Diretor de ��tr;.trlnta. •
a._�-�.. --�-�-_&�._--��.��---_.�-_

LOTES
VE�OE·SE ACEITANDO

FINANCIAMENTO PELOS
INSTITUTOS.
TR�TAR: RUA FELIPE

SOHMID'I\ 21 - ALTOS

roNE: 3145
.;

IFORD-40
Vell'de-M de 4\'portas con

rádio. '

Motor, pneus, plutura f

estofamento tudo em es·

tado de novo. ótimo carra,

Tratar com Danlél.
Rua Deodoro, 35A Nesta

Dr. Acácio Garibaldi
S. ThialJa

ADVOGADO

Escritôrio especializado P.ffi.

Questões trabalhisws.
AdmlrllstrB,çãb de bens

Imóvr-ls,· Defcsas' tlsca1s.

ltJlij.. P'ellpe �chmLdt. 14 -

l..o·'$J.fldllr··-t" F�mel: 2511 •

,22�6.L ,
.

-,..,�-�-_.

Da:HOLDl:MAB O.
DEMEHEZES

Formado jtela Escola" de
Medicina e Clrurrla jo Rio
de laneho. h-lutemo dllt
Hospital da Cambõa _ Da
Maternldad" Clara Bas
ba1lDl _ Da Maternldll4e
Mãe·Pobn.

Eapeefalldade: DOENÇAS
DI 3ENBORA.S - PARTO
- CIRURGIA.

Maternidade'(;orunllta:
Carmela Dutra, pel. ma.

ohio
Resldêocla: EsteVe!! la.

0101', G2 - Tel: 2235·

ROTAR"! CLUBE DO
,

ESTREITO

o
Local de reúnlões
Clube 6 de Janeiro

8as. feiras, 20,00 horas

Tchecos x

(c",I!�"i!dO
FliI-Va�ro

Será forinado pos3lvel
mente na Cilanabar:l l1:-a

combinado a base r]tl. ccn

juntos do Vasoo da Garo3

e Flâmengõ pln;á prenar
amistosamente com ii. sele

ção da Tchecoslovàqul;".
Esta medida será wrruua

em virtude da não c,mc('r

dâncla por parte Ja FTF:\

do coteio que deverbn W.l

lizar no Maracanã, os �eJe
cionados representatlvcJ �\)
Paraguaio e Tch\!'o ;!O·:.'\_
qula.

J' �

.

� � ,�-,

,�,�:A§.ÇP!t.. 14itJ# ,
PROGRAMA DO MÊS-

Dio "18 - Futebol de Solõo: Doze x Paulo Ramas

Ca�t��n- f:ncontl'O dos Brotinhos - Orquestro de
" 22 - Cinema
�' 23 - Bingo em Beneficio da Soco de Assisten..

CIO ao Pequeno JornaJ�iro.
:', �� = �����OJ de Salõo: Doze x Bom Abrigo

I�� 27 - Encontro dos Brotinhos, OrQ. de Castr
" 29 - FutebOl de Salõo: Doze x Bocaiuva" 29 - Cinema
" 30 - Bingo em beneficio à Sociedade de Am

pera á Ve_lhice.
.

;�Observação: As partidos de Futebol de Salão sõo
!eol'izadas'no Estád���..:5.' . ,

.

Vende-s
Pelo melhor oférta, uma "VESPA" mvcI�Jo

.1961 .. motivo de mudança, estado de conserv0c00
Impecavel, tudo original de Fábrica, Trotar com
Antonio, à Travessa Stoudick n.o 12. (próximo co

Campo da Liga).
---- ------- --

CIN�MI�
Centr.o

ás 3 e 8 hs.

'Victor Mature
EM

ANIBAL O CONQUISTADOR.
aineIr'lScope EA,;tmanCoiol'

censura até 14 a.nos

carta.ze
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)

Faça suo inscriçõo no' "CURSO PREPARATO_
RIO. CONTINENTE" o único com professõre<; espe_ ...�-------------------�---------:
ciallzcdos. •

Rüe.. De. Fúlv;o Aducd, 748 Ant;go 24 de Ma;o. QUE IlA· "I· LI· 04 . DE t
••••ESTRITO � FLORIANÓPOLIS. ' r u

Fone: 3636
-BAnBOS

eine GLORIA

Estrclto Fone 6'l5'

ás 7% - 9lf2 hs,

Sophia Loren

Raf Vallone

Jean.Paul Belmondo em:

DUAS M\1LHERES
Censura atê 18 anos

r.illP IIT1
Centro Fon. 3435

ã_.<::2-5-7lf2 9bs.

Sessões das Moças
Anselmo Duarte
Odete Lara

Dercy Gonçalves em:

ABSOLUTAMENTE CERTO

Censura até 5 anos

CENTRO

ás 8 hs.

Sessão das :Moças
Anselmo Duarte
Odete Lara

C'ue IJlPEBro
Estreito Fone 82�

ás 7 e 9 hs.
Sessões das Moças

Ronald Fester
Joan Evans

FONE 3435

ALVO AMBULANTE
Censura até 14 anos

Cine iAJA IS_ Jasé)
ás 8 TIS.

Oary Grant

Tony Curtis
Dina MortTIl

EM
Derey �GOnçalves em:

ABSOLUTAMENTE OERTO
Censura at.ê 14 anos

_� .. ......-líO- .3íw\
ANA'GUAS A BORDO
EastimanColor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-W$fe"
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(Iube Doze de Agoslo - Dia 9 de Junho - Sábado - Eleganle soirée com escolha de "Miss.-Perlume" - Patrociliio de Elizabeth Arden e Jornal "O Esta

do � Abrilhantada pela lamosa Orquestra "Los (aVI anes de Espanha". Reserva de mesas na Secrefariajo (Iube - (R$6OO,00
�����--�-���-�����������,������=a__------��� ... ,-=_ -.

• AVISO
PREVIDÊNCIA

"--'- a.��
MINIST�RIO DO TRABALHO E PREVIDtNCIA

SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

portfl.ria de 28 de dezembro de 1961
Co Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho e

previdênela Social, no' uso das atribuições que lhe con

ferem o art. 91, inciso lI, da Constituição Federal e o

�
art. 104 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme
ro 18.809, de 5 de junho de 1946, resolve:

consícerendo a necessidade de serem fornecidos às

jnsütuícões de previdência social. às sociedades coope-
rativas e às companhias seguradoras privadas que o

peram em seguros de acldentes do trabalho Os melas

noceseértos ao atendimento dos encargos decorrentes da
da elevação dos ntvéts de serérto-míntmo, determjnante
das Portarias nv 15. de 29 de janeiro de 1.959. e nc 262.
de 7 de novembro de 1960; e

ccnsrceranco a necessidade de serem regularizadas
as apólices emitidas ate 15 de outubro de 1961.

nc 528 _ Art. l°. As Instituições de prevídencta so

social. às sociedades cooperativas e às companhias se

guradoras privadas que operam em seguros de aciden
tes. do trabalho terão os prêmios das apólices emitidas
até. 15 de outubro de 1961 reforçadas de conformidade
com as têrmos desta Portaria.

Art. 2° - O rerõrcc do prêmio de emissão das apó
lices com Iniclo anterior a 15 de outubro de 1961. será
fclto t-cnando-se por base a dtderênca entre a import.ân
cía total da remuneração devida por fôrça do Decreto
r._0 51.336. de 13 de outubro de 1961. e aquela que ser

viu de base para o calculo de prêmio, multiplicada es

sa diferênça pelo numero de meses completos res

tantes de vigência da apólice.
Art. 3° - Ficam as apólices emitidas posteriormen

te a 15 de outubro de 1961. aplicar-se-á o disposto no

artigo 20., da Portaria nO 173. de 30 de outubro de ..

1958. resceítados os novos níveis de satâríc-mínjmo.
Art. 4° - A importância total da remuneração que

serviu de base ao contrato não poderá ser inferior à

quela que resultar da multiplicação do numero total

de empregados a serviço do segurado pelo salário-mi

nimo de adulto vigente na localidade.
Art, 5° - A presente Portaria entrará em vigôr na

data de sua publicação.
as.) André Franco Montora,

(PubUcado no D. O, de 21-12-61. pág, 11,302)

Resolução nO 1.270. de 12,2.1962
MTPS - 125.548/61
consciente _ Conselho Administrativo do IAP dos Co

merciários
Consultado _ Departamento Nacional da Previdência

:�:���Õ�Üf1�a�ões !"�ue tem 'ciirelk,' os me;br'Os
classistas de JJR. somente atrituivels quando estiver

em funcionamento a respectiva Junta.
Relator _ Conselheiro Jose Luciano de Nóbrega Filho

O Conselho Diretor do Departamento Nacional da

Previdência Social.
por unanimidade,
RESOLVE
denegar o pedido de pagamento da gratificação no

periodo reclamado em face do artigo 10 do Regimento
toda Junta de Julgamento, aprovado pela Portaria

DNPS-4659. de 2.1:J..1960. e do § 40 do artigo 124 da Lei

Orgânica da Previdência Social.
Ausentes- Conselheiro segismundo Cerqueira

;����s�r�u����rt�e CN��:;! ��lh�á _ conselhtiro
Reiator

as,) Dante Pellacan! _ Presidente

"NDEREÇO
A RAINBA DAS BICICLBTAS, fica na (I. �.
Conselheiro Mafra n.o 154, de um ladd a soa

lIftCio de PEÇAS E ACESSóRJOS. e do outro a

teeÇio de PJNTUllAS E CONCERTO&. -

.............m.

DR 8.

l!:NNIO LUZ
:;:

JOAO JOS! R. SCHAEFER

ADVdGADOS

Têm:" ....at.o nrazer de com�nicar a mudança de seu

escntõnc para a

_.�� Felipe Schmidt; 21 _ l0���
MISSA DE 1.0 DIA

A fomilio do saudoso extinto PEDRO FRA�J
CISCO DA SILVA convidam os parentes e pessoas
de suas relações. paro assistirem à missa de 7° dia
G ser celebrada dia 24 quinto feira, (IS 7 horas no

Alter do Sagrado Coração de Jesus, na Igreja 5,,;1_
to Antonio, em Intenção à suo boníssimo olmo.

Antec�odomente ogradece o todos que com

parecerem o êsse ato de fê cristã.

VIAJANTE PARA ROLAMENTOS
Grande Firma precisa de um para o Estado de

Sam.a v.....arma. com conhecimento na rregueata e do

ramo, para a venda da linha completa de rolamentos e

retentores. Para trabalhai' com exclusividade, E,:igam.-se

��l�����'�O�I�:;��sA:�e:����:-·s:aC��sedO�:!:n�:ç�:;: rt'

urdem á AVENIDA DuQUE DE CAXIAS NO 312. 1° an

oar, sa.a I. com o Sr. RODRIGUES - São Paulo.

sua séde, a Praça Lauro

Muller. nc 2, (fORe 3416)
CONCORR'ENCIA PúBLICA
nas condições seguintes,
I - OBJETO DA CON

CORRtNCIA
(AQUISIÇAO)

I _ MAQUINAS PARA SA
PATARIA: a) maquina de

costura. braço tino, Uni

dade - Um. Quantidade
- 1; b) ncneceíre comple
ta. para sapateiro. Unidade
- Um, Quant1dade - 1.-

li _ MAQUINA PARA AL

FAIATARIA: a) maquina
de costura industrial. elétrl
ca, Unidade - Um Quan
tídade _ 2; b) máquina de

costurq, de pé, comum.
Unidade - 1 Quantidade..:!;
tesoura el�t.lca cample�a,'
U.nidade - Um' Contldads
-1.

III MAQUINAS PARA
TIPOGRAFIA: a) Impres
sôra automática. tipo Mi

nerva. 1/8 de folha. Unida

de - Um. Quantidade -

1; b) impressora Minerva.
margeação manual, 1/4 de

folha. Uniqade - Um.
Quantidade - 1; c) pico
tadelra a pedal. 'unidade -

Um. Quantidade - 1; d)

maquina de grampe,ar elé

trIca. Unidade - Um.
Quantidade - 1; e) ml-

g) máquina de tirar prova.
34 x 48 cms, com 1 rolo de

20 cms de cabo. Unidade' -

Um, Quantidade - 1.
IV - MATERIAL PARA O
FICINAS GRAFICAS: TI- 11; corpo
POS COMUNS� a) da sê- Kg Quantidade _ 5; c)

��etpO"���I�ffi�:I';���� ��������A��
Quantidade - 6; corPo -

_ 1i/6, Unidade - Kg.
B. Unidade � Kg. Quanti- Quantidade _ 2; corpo. _

jade - a; corpo - 10. Uni 6. Unidade _ Kg. Qua,ntida
dade - Kg, Quantidade - de - 3; corpo _ a, Unida,
10; corpo 12. Unidade - de - Kg. Quantidade _

Kg, Quantidade - 12; cor- 4; corpo _ 10. Unidade _

po - 16. Unidade - KIg. Kg. Quantidade - 5; cor

Quantidade - a; corpo - po - 12. Unidade _ Kg
20. Unidade - Kg, Quantl- Quantidade - 6 corpo

da�e - 10; corpo - 24.; 16, Unidade - Kg. Quanti
Unidade _ Kg. Quantida- dade - 6; corpo 20, Uni
de - 11; corpo - 2a. Uol- dade - Kg, Quantidade lO;
dade - Kg. Quantidade de) da série �beJ Normal
12; corpo - 36. Unidade EspeCial; corpo lJ;-tl'nidade
_ Kg, Quantidade - 14. - Kg. Quantidade - 4;
corpo _ 4a. Unidade - Kg, corp"O -..,. a. Unidade _ Kg.
Quantidade _ 18. Quantidade - 5; corpo -

TIPOS FANTASIA: a) da 10, Unidade - Kg, Quantl
série "ESCRITURA A MA- dade - 6; corpo 12, Unida
QUiNA": corpo 10. unida- de - Kg. Quantidade _ 6;
de _ Kg. Quahtidade - torpo - 16, Unidade - Kg.
20; b) da serie MEEMP- Quantidade - a; corpo
HIS MAGRO GRIFO: cor- 20. Unidade - Kg. Quan-
po -:- 6. Unidalile - Kg, tldade - 9; corpo 24. Unl-

�

r�·Y_. �tl'
DE SUAS COMPRAS! ... E CONCORRA AH

gORTErOg EM dUNHO f PfZEMBRO

� SEU TALÃO VALE 1 MILHÀq�

EXIJA A
NOTA FISCAl

QUINTA FÁQlNA:
---------------�-

PEVACÔR
• lavéval 48 horae ",,68
8uaap1icac'0

• :�:����"a��:��8 �9��8k�e um produ�o da -

• �b':O;�:'�::':::;':;�::to, elA. OE MINERAÇÁO SÁO MATEUS
caiaçlo. têmp-r� 81e

ex dore•• ,3 côrea modarnae..
inclua,vebrancl

th lta.em pó,
sol,qyel
en"l 'água
• venda em todo o Breall

R.p,...ntlnte, Braz Toledo doa Santol
R .... Joio Pio_, 717 _ Blu�8nau

TIPOGRAFI-

mais a Taxa de Ed�
e aeude de crs 10,00. por
folha. em envelope fecha
do e lacrado. contendo:
aJ Designação do nome

e endereço da firma propo
nente;

bJ especificação. a mais
detalhada possível, inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) prêço unitário e glo

bal com a explicação de

que estão ou não Incluídas
as despesas de Impôstos
taxas, fretes, carretos. se

guroe, etc;
d) condições e prazo de

entrega do material. no

110sal indicado: Abrigo de
Menores onde serâ. prece
diag u."Q-<' êxam� de- r&ebi-

dade - Kg, Quantidade _

10 e' aa sene MANUSeRI L;v.:. a) UUARNIÇôES DE
1'0: corpo 12, Unidade _ .lo·i:.�HV: guarnição 1/2 de

Kg, Quan�idade - 6, cor- a__"-<>-0-1--8-9-lO-11
po - 16, Unidade - Kg. 12 furos, Unidade _ Kg!
Quantidade - 8; corpo - Quantidade - 20; guarni-
20. Unidade _ Kg. Quan- ÇaO a/4 de 3-4-5-ti-7-8
ttdade - 9; f) da: série -1I-lu-Il-12 furos, U
GLADIOLA: corpo - 12, moace _ K. Quantiaade
Unidade - ,Kg. Quantida- 20; guarnição 1 de 3-4_
de - 6; corpo - 16. Unida 5-6-7-8-9-10-11-12'
de - Kg. Quantidade - furos, Unidade _Kg, Quan
a . TIPOS DE MADEIRA: ucade _ 2U;
�) rma rente 2 raros, U,nj- Gllarniçâ.Q:L de..�
dad.e - ctcercs, Quantida- -�7-8-9-10--11-12
de - 8. MATERIAL TIPO- furos, Unidade _ Kg.
GRAFICO; a) QUADRA- Quantidade _ 20; guarrn
DOS SORTIDOS: corpo - çao 3 de 6-8-10--12 fu-
6. Unidade - Kg. Quanti- ros, Unidade - Kg. Quan-

���ee = ��. ��=tI::w�n� noace - �U; guarnição 3 ��:�a�!�, referente li, coe

la; corpo la. _ UnidadeKg :�da:;-=-�l��:��da�� NOTA: :s:rão rec�Sad08
Quant. la; corpo 12 üníd, _ 20; guarnição 4 de 6-! os, matertaís com dlmen�

Kg. Quantidade _ 20; cor .. : 8-10--12 furos Unidade' s6es e outras caracteristi-

po _ 16. Unidade _ Kg. Kg, Quantidade _ .20; c� aquém das espectüca-
Quantidade _ 2ci� corpe auemtçeo 6 de... 1h-1,O�i2 !.(�,es� o que ocasiona�a exl-

20 Unidad
.

K Qualltl turn.-.!, "Unldad;'h�l!I! Kg, g.et'lcla de sqbstltulçao. re

ruicte �;2�7 �;�'o g.:._ 24. �_ Qu;�t\bQdd ,..c- ,.2(1. ::' .. ' � tlrada urgente, chama�n·
nidade' :_' kk 'i;;!uantidad'e b)' B8LAbJDEIRAS1;.:!boJ· !�ig��Ci:.e��ndd�fer���T�
��. ����t;:�d�n�a:o� c; �::e�a.su�5��a���'�d�n.:= preço pelo faltoso caução

po _ 4a. Unidade _ Kg, 2
futura suspenção do regis-

Quantidade 20. b) ORNA-
'

tro de fornecedor. etc,

MENTO CRUZES; corpo _ co� lOC�::A��i�::h� 2
�

Na part� :x��rna :�
36, Unidade - Um. Quan- Quantidade' - 3; cunhf!..'l ���;��: ���e;ã� c�nstar
tidade - 2; corpo - 4a, com 15 cms., Unidade -

os seguintes dizeres: CON-
Unidade - Um, Quantlda- - Um. Quantidade - 4; CORRJ:NCIA PUBLICA N0
de - 2; corpo - 60, Unida cunhas com 20 cms .• Uni- 17 04 01, (AQUISIÇAO DE
de - Um. Quantidade - jade - Um, Quantidade MATERIAL PARA O ABRI
2; c) FUNDOS: corpo - - 5; cunhas com 25 cms., GO DE MENORES,
12., Unidade - Kg, Quanti u n ld a d e - U jm 3 _ Em envelope separadade - 3, d) EMBLEMAS Quantidade - 6; cunhas do contendo os dizeres do I

DO ESTADO DE SANTA com 30 cms. Unidade ',. ,inciso anteri.or. alêm do I
CATARINA: corpo - 50. :Um. Quantidade - 6; cu� ':têrm:o DOGUMENrOS. em
Unidade _ Um. QuanUda- nhas com'35' ems.; Unida'tl� caracteres' bem destacados
de --'16; corPo - 56, Unl- -:- Um, Quantidade - 2; f!Dcerrar-se-ão. os docu-'

.
��dc�:;qU�,7���:t:::: ': ���:a� c��, 40�:���:�; ::���a:;�����:II����:
'���6�da�EPOOL�'ci� bU!H!�: ���!Spa!�,: a) certidã�de Registro

corpo _. 50. Unidade '_ nhas modele> nO 17. Unida-
na Junta omer,'ial ou

Um. Qualltidade - 4; cór- l:ie _ Umi, Quantidade _ ��������fi�ia�of��e:..��n�:
po - 56. Unidade - Um li,' El) PINças: pinças com constituição;QuanÚdáde .::. 4; corPo 72. .pÓntas. Unidade - Um. b) a�estado de ldoqei<l.a
Unido _. 1 Quant, 4; t) EN Quantidade .� 4. f) COM"- de. passada por Banco \".1
TRELINHAS ,sORTIDAS PONEDORES:'- componedo- duas firm�s de comprova'
SISTEMATICAS de 2 a 6FU res de 25 cms,. Unidade - da idoneidade come�&al;
ROS: entrelinhas sortidas Um

....Quantidade - 2; com e� prova de qui
Sistemáticas de 2 a 6 furos, ponedores de 30 cms.• Uni- as FaZendas Estaduais, Fe
l a 20 pontos, Unidade - dade - 2.. g) NUMERADO- deral e Municipal;
- Kg. Quantidade - 2D. RES: numeradores automá d) procuração. se fôr o
g) LINGõES DE CHUMBO: ticoS para maqulna com

corpo de 24 pontos. Unlda- & algarismos regressivos,
de - Kg, Quantidade _ Únidade - Um. Quantida-
20; corpo de 36 pontos, Uni de - 6 ARTIGOS DE MA
dade - Kg. Quantidade _ DEIRA: a) cavaletes com

20; corpo de 48 pontos, U- caixas para tipos _ 97 x

nIdade - Kg, QuantIdade 62 oms, com 20 caixas ca-

20. h) FIOS DE LATAO: da, sistema. FRANCES. U
corpo pontilhado de 2 pon- nidade _ Um. Quantidade
tos. Unidade - Kg. Quan- - 2; b) estante para lin
tidade - 10; corpo USo de gões com 105 cms., de al-
2 .pontos, Unidade - Kg, tura. Unidade - Um, Quan
Quantidade - 10; corpo tidade - 1; c) depósito de
meio preto de 2 pontos. quadrados com 105 x 50
liso. Unidade - Kg. Quan cms,. Unidade _ Um,
tidade - la; corpo Uso du Quantidade 1. ,

�o Kd;' �U:���::deU�d��� �s�n�e�!!.::Ç��:rão ri
corpo contestação de 3 pon apresentar os documentos 1
���;(�n�a�� �r�:'������ m��c�n����o:ta�e����dns fj
oe 20 ponLos, Unid le :\lllb:\s as vi:ls Cr$.
J\:g, Qll"-ntL:-.c!c - .. , ....

-

mente;
e) declaração de conne

cimento e submissão às
normas deste Edital e da

caso. passado a pessoa re

presentante do proponen
te à abertura das propos
tas.

4 - Os documentos aci
ma (ou parte deles) pode
rão ser su6stltuidos Pelo
Registro da firma no De
partamento Central de

Compras do Estado de San
ta Catarina.
5 - As propostas deverão
ser apresentadas em duas
vias, com a rúbrlca dos

proponentes em tôdas as

páginas. Seladas na forma
do item 1. dêste Titulo,

6 - Os envelopes, con
tendo" propostas ou docu

mentos. deverão ser entre
r, .'·5 no""Depnrtamcnfo Cen
11.l rtt> Compw.'>. il,Pr:Wfl.

�;,� t.(j...�
....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iwnr:

2'�, t!'ll

I:ul" ()

Novo

b:l�e tI

dia "O,
foram,

quadras d')
em jugJ qtW o.!\ 1111;1 :�

penúltima rudatl I du turno
Levou a mr!11QI I prJ(JT
al\'iccle_�L lU .t ': IIU:,lf

tarde in�lliracl J, .JI11 '('U�

rapazes jO�'J.lld() um u: ,I;(J!

visto�o (' prát."o. p ..: )rJn
cípio ao f4Jl ,J qtl�;(II';
"azzul'r:l' (' u dl'lini'

t��lco c

sem duvlt.l l ,)1
brilhnnt(! o A

::<Imo jo�

)ura o M'l'Ull'tn I
ainda o ou 11 la

],orl'� on �lvjpl' o

'" A OS DE LABUTA CONSTA�('

PELO PRDGRESSO DF

IoN'A CATARINA

>10 SETOR

IVO

-':���'::í'O��;_l
RED4TOR:

'EDRO 'AULO MACHAoe

ilo!� dianteiros ps rI' mvea

tirem sôbre o arco. tendo

defende, largando a por cm, cnvenceu. asstm como De

do nue se aproven atu -s ttnno Sarará e C:f:J, Heh

Acert,l)u na enutecao tio

fíol atlet.lcanc e na expu
siio de Cláudio: rP.,., nn-ou

punindo da meSlnõl. forma Neri e Mirinho: Gcrdno e r-ará (Ciro), Rog.<)r:\), Heli

�I:d!:�{�f:�:;:��i;�;·,I�; T-ama-n�a-ré levou am el�or no confronto �os '�LaDtefjnds"vcssun rlb: arco guurnecidn
,

por PCI'I:aro.' E com mais de. Luiz, Ortvat e BrUnh'J, u frente ao Guarani pJr J
algumas jogadas <;('1\1 gran

3 O
A arbitragem de O'1IS'Jn 'ramanuare obteve vuona tentos a O.

'

des atrativos, o jogo tornu Demaria _ num jõgo sem _

na: Aval 3 x AtI,;tl0.) 1.

]( !:��:� ;:�:��ô::r j��:/:��

.,fiU_ liIG �
IAprrciaçflo Imlividurll se S. Sia. não se ímportasae

n&V» _
.t

No vencedor: Adcio �:;��o;::��:n�a��t:l�o���
t== sJi;;. I � t';"��. �� ,

bom, ten(:o rene nlgutnaa Em "match", r-vidente 'mos,.o Tamandaré 'lju:>�<.lU de Carlinho I, protesíêuoc
C)�.� �� �

..

� jjJ ��::e:�s�:er:l�I!O·r��;��'I.�o�� ���l��ses�:e ��a�q.�(:� I�l:l�:� �a:a�I�J�or�o;:�s�:�ar:�� sedeo ��::� ���n�;:di:o;�;�I:�C:I�' t.
�

.

.

gol que o vnou. ()a:h o cs equipes procurando (,,�ir :;
�ndo oscorregadto da Mia. incômoda pcslcâo de -ta»
nongo bom, assim "11110 Mi terna" do campeontuo, ia
rinho. NcJ'Í com aIL,}� c garnm dornmgn a tarJe
baixos. Gerclno r-xccten.e 110 AdOlfo Konder a s equ!
Roberto Silva ecencver. Oil pes do Tamanda re e do
SO)1 voltou a sair se bem,
podendo [á ser c-rnstderudr
dono da JJo�idio, Luiz aU'
ser expul�,'J ntuml flJ>l'lllal'
mÍ!nte. RobCl'to fo: 11m ns

sombra, lendo se dC"i�nf'''-J(!
como .() nwl]1or h';mem !"In

eallC'ha. Com])ntl'l<) no Cól(

tremo o ('olllandill1'n "("uJ�,
red". Vadlnho VO,'I'U a a

tU3 r dentro d:l.� �U!l<! f'a

ractel'i.�tic:\s dI' jl)�'l ron

vencendo seu dc�['n'p�"h:>
Eurldes fo! ouLro que H

destacou, tendo dado Ilnr n

50 trabalho à l'ej_:�gU'1H.I:l
adversftria. No Teon("ldo:
Joii.oz�nho teve ori\$iao dI'
realizo r boas derc�:l';, mo.:;

falhou 110 prlmeir') tr'lllo
da tarde, Cláudio, rlt� ser

expul�o, vinha sendo o me

lhor homem da e(Jlli;Je, Mal:
réco excelente. Mi..!Itn lu! it
dor. Mnn.oel bom. RI come.
çou bem, claudicn,ndo, po
rém, no final. M\trcio IIÜO

Hallnho, mais rápnín r- o

portuntstn, chutando unta

o fundo das redes. A se

Ody Varela,
Vice-Presidente
da CM.E.
Tendo a frente o desta

cada desportista depu�aio
Dlb Cherem, a C.::miss.io

Municipal de Esport.:� etl
teve reunida na �éde da
Prefeitura Municipal de

apre�f'nt{l1' um ful(ll}>11 ';l!
alta qlmlll]adc.
Nilo �e podc"", tOdn'it'l., .'1

ZN Que Tamandarê x Otn

ran! foi um encontr<) �.\)t,ll
mentc deccpdonant.e. mal

to çmbora uma equlu� il�

cancha fosse llltldan\crte cio dc uma vltÓr�3. categó 'lardO (5), Irinctl (6) e

:-;uperior à contraria. ,) Ta rica, consolidada j(!o,�:l5 c Juarez (61; Fida (O) f Ori
37 minutos, reWl'divamÚIL "aI (7): Luizinho 161, Rato

(5), Lalão (6) e Dctl

te, d� fase final, gr:H;as anho (5).
dois bons lance," levados a GUARANr' _ C:1rlln!101
efeito pela linha alacan1.e II (4): MáriO CH, C!('t!
do Tamandaré, c.0ne!uinrlo son (3), BeLo (4) e CfI.!""1i
para gol Dorlval � Detlnno. nhos I 131; Osnl 15J 11 RoJ

Deflde os 15 m\l)ul<.l:; dc!) d5..0 (4): Mêgo (jí, Vavi

sa etapa, os pupi!o� de Ma (3), Asteróide (3) e W!1.
em suas diversas linh.'1.s noel Dias jogaral:1 !"llf1i� mar (3),

Mas, desde o cotejo I)TIl que resolutamente, chegando ao Na prelimhlar ue juven(s
perdeu para o Paul \ Ra final dos 1)0 minuto;; regu o Tamandare de(Totoll �...o

lamentares com um U'iunfo Guaraní pela extravaga!':.��

Resultados Pelo que absolutamente nãú dei contagem de 7 tentos. a 4.

xou margem a /!lIvida;o portanto, no cs!:adlO 1\

Inferior quanto a sua superion1a do.��

::��*:2,T�.,,,�L���:� Sele�ão juvenil voltou a exercl
��E�:�:::��'�i���A�RO lar-se: � x � frente aos �rons-NENSE - Nacion'll 1 G.'ê

sionais �o paUla R4M�S

snveno Alves Dlns refe

nho, Oscar e Rogêrio e',CE:

lentes, prjncípalmt.nte I)

segundo pela sua gr-ande
combatividade �el'!"� ro . re

riu o matcn, não uór«(i'H\UO
seu desempenho desta vez

guiar

fenslva, que joga senn nr

bola e, a continuar �I:;.'im

parle alcançar a sohd .. " ne

cessárta capaz de tolher os

passos do melhor quif'L�IO
atacante.

Guarani Abrindo a con'araem nos

Não esperávamos �t.',�I.�ti· -7 ru.nutos por int-nn-odro
a um cotejo onde pontifl. de Luiz - êstc cour;uc1.1 dr
cassem _ grandes ji)!!;Rd:1.� maneira espetacul;L' () IH'

técnicas, mesmo porqllr qu'?lro Carlinhos U -_ l'

são doi:-; quadro,� :1ind�1 Tnmundan' demor,' !"Jll I',

earert.mlo d� vnlofl'� n'�d t.al' disposto a nôo {'{''ln (I

m('n�c PO,�slllt:rJreS c!e j)l'e tl'Íunfo ao untug-II:!';,ila.
dkado.<; que os habiltte11l n Procurou mais �I'l�tos f'

no I'l)tanto, nilO foi f�]I;'
na� -conclusões, nOt,!\lldo s�

em IllJ(UllS lanc�� o !..10m
combate oferecido pela '!c
fenslva do "bugrc".
O IxO rcgistrado n:1 eta

pu Inlcfal, f.ol ut'l premll1

mandaré mostrou nos c:::t;J
tarde que pode faze!"" lrl"11,
te aos melhores advu:1árics
da cidade, se Jogar e::lI,) a

mesma vontade, com ,o mAS

mo ebn verificados eontra
:t equipe bugrlna.
Talvez, lécnlcaml'nt�. fõ.ll

te ajustar algumf1.s pt:ça�

vice presidente d:1 tn'!;1n'1..

FlorianópolIs, opol'funlfjade mio Cidade Azul I
em que foi Indlcad) o nu HerciJio Luz 3 �: Il1lhitu
me do sr. Oty Varelh pa:-a ba I

Ferroviário 3 x

Verde 2

CAMPEONATO
LENSE - Glória
minense 2

AMISTOSO EM

Barriga' 'A seleção de Jnven;s dr

cldade esteve se eX�l'dLal1

dO; no estadia An0lfo Kon

der, tendo compRrccido :11

atlétas, o que diz be:n 6,)
Interêsse demonstrado pe
los convocados qur: V,�,:l

comparecendo aos treina

("I��t Na etapa complementar
Ir.o!Ol logo aos 4 minut,os, :) .''\XCli.

do Estreito 1 pr.lcl) eJeva a contagem por in,
um dos ca: IId ,1�;1(} termédlo de Vadinhú qu'!,
titulo de 62 :;ervido por Euride.;;, atiror

descido de Ih ,
com violência de grande

to coloeado n l:h o.t' distâncla, tendo J, e�f�ra

dias. Por ln, v ,'s t:\ ,1 f'ntrado bem_ no i'tngu!o o:
bêm a nwta :till'U' lI!.\, cu relto do arco sob aguar
quanto quq o J\.v;J,j .ljJ�'n.:;

da de J,oãozinho que saltol.<,
'veio a sofn'I' .o 1" C:r não conseguindo, pvrém
'honra do�, trkol C evitaI' a trajetória ria bola
nisso não h.l rutnÇl ás redes. ÁiJs" mi

uma vitóri 111'0 nutos, Joãozinho é sul:;"ti
,luto dI' ia luido por Perl'aOO. Cresce
muitu (',I U :r em campo o Avaí (fae ex�r

f'e domínio técni'!o � terri
torial, assediando const.1
lemente o arco adv"rsurio

) l Numa das investidas i ri

'I.. dadela atleticana, .lOS 22 m

nutos, Gilson centra, falh;J
:1 Roberto que disput:t "

! p'l. bola com Manoel e Ma:!'p.
('0, sobrando para Gilson
que atira e com;ign!1. o ter

CCiJiP ponto que viria a E;rr

o üllllno do quadro azu[.

ri' 'iH ADI-; 30 minutos, o Atlt'-Ura
consegue seu tento de hOI)
I':l, HeJlnho recebe .l boi'"
no melo do rampo e (!om

t'J[I, avança, estendrn<:lo na.

rlir,,11.:J :::t R.o�I'rio que flll
min;, n� �oleiro Acácio que,

11- ...........
arde inspirada, Avai derrota Atlétic

I

categoria e (onquista . vice do turno

1

melhor o zagueiro :ttletica,
no que recebe foul do dtan.
h'iro (I, Impensaja'nente,

,d. (.'om um pontn;:lé.
lpilo .o jui:>: qüe di!

L"pulsão ::t ambos 09
lles, o que ,:;urp!'I'�n

(1 todos, pois a Luiz oe

ria ter �ido dada a\1pnnS
udvcl'tênciu. Entr,( C!I'O .c

sá! Sal'a:'á, indo aqlJ.à� pa
rn o lugar do cOnlpal1hei,n
expulso. Prosscgué! o Jõgo
ainda com o Avai 'ltt.w.nr!o
com superioridade. Aos H ---,.-----
minutos, E_urides ::hut'l :l�i.O
do seu setor e Vadinh:J ('a

beceia forte, .salta!1do João.
�nho que defende, ceden_
d:) a e!-lcanteio q!le Euridef
bate, enviando para Iara
Finaliza o primeh"} hUlftl,
me com o Avai (!f:l ,'unta
gem: IxO.

F':t" iaoP�'jlEii5iIi
Aos 10 minutos do perto

do inicial vertüccu se a

abertura da contagem. Rc

bertc Silva atirou quast e;·o
melo do campo, num ..ncot

baixo. A bola r.1�S'1n por

alguns jogadores e foi a Ro

berto que de ímeuta;o ;11�
rou ás redes, sem vtoténcm.
tendo .toõcatnno. porem
saltado um pouco tarde e

sem a. xeguranca necessa

ria para agarrar .o outao dE..

couro que foi dorml-' no

tunda das redes anuuuutc
que a "torcida" avtuunn

cxuttava com o feito do co

mandante do ata;m�. Pau

co depois, Vadinttu qUllsi
aumentava a difc�'�nc::t, :\

tirando pela UnIu de f'.m
do. Aos 14 minutos, ') A

tiNira marca, mae; ,) !�ol e

anulado com ju�tiça, vi<;;t<

tel" sido feito COll1 i"l muo

por Hellnho. A'J':! 30 mlllU

los. pela posse da bola (I aI',
Iam Claudio e Luiz. Leva a.

I l,:::t

(1;1; o

(1'1

Ademir Não
Concorda Com
Aimoré

Falando 11 renott,agem

jOlNVr

3 x F!u

ITAJAI
- Marcílio Dias 4 x C:l
xins 1

CAMPEONATO BRUS

QUENSE - Tiradcnte� 2 x

mentos.
A prática da sc;eçao <..ir

juvenis foi contra a ;)QUlpt
de .,roflssionais do Paula

Ramos, tendo o �I!ünlldo!'

Ciro Soncini flcad') satis

feito com a' conduta do�
juvenis pois alcançarar., um

empate em 2 ten003, o G lIP

atesta o ótimo rendimf'nt·
da seleção.

O primeiro tempo If"rmi
nOll com a eonta�e:r. dr
1 a O para os .Iuveni,;, l.rndQ
o Paula Ram.os pas3:::t.do n

frente do marcado: e,<;tab'.)

lecendo 2 a J, Plv:\ fi ,,(:"1
�ào ao final do coletivo
:mot,�t novo�mp8.t....
'r!li (' Cabeça !OI'!Hn 03

momentos antes dp. ser mi

cindo o préllo do (1!tlnlO di'
]7 ent.re braFollleiros e galê
ses, Ademir Marques Mene
zes mostrou se cO!"1t,rári<.l a

certas decisões de Aymoré
}\�orelra, dizendo inc!ushe
que aql1êle preparador in
slstc em escalar Amarildc
no contando do atcHltlC
quando sua ycrdnd"ir:t pó
sição é Do extrema csqUf'l'
da, F. conrlulu ao dil1�r q.IC.
escalado na pontn t'SquN
da, Amal'ildo '11'O:]UZil'l"
milito n1:lI.'l

•

Carlos Renaux 2

'PinqaPediu Um
Milhão e Meio

Ao ser consulta�$r
um empresário do JUV'ôll
tus paulista sôbre a pos,�1
bllidade de Lransff"tir se
para o mesmo, o !l.trt<:lanti'

Pinga, pertencente ao C,
R. Vasco da Oama., pediu
como luvns um mllnfltl '!

melo para concordar I'.;m

:L t.ran!ftção, A dlret 1r1"l do
rl'lh!" h911di'II'BntR neml rlf'

etlud3l" a J)l'opostá,

, ,

,.·f

goleadores da seleção de

juvenis, que para o �,n Entre os convidados da prova, deverá {'S,Gf
do tempo sofreu (!uasi fjt<e .. presente o sr. SANTE MANDARA, chefe de prol'"
total alteração, uma V{'2 gonda do Mon'ark de São Paulo e um dOI mais deli.
que .o 'treinador Ciro Soncl. tocodol elementos" dos meios ciclísticos de São por
ni testou todos 0.0 val:}l"c lo, onde gozo de grande prestígio,

ao dianteiro Luiz que ape
nas merecia uma

advertência.
Os quadros roru.a ra-n

assim:

AVAl' - Acâct j: Bcuga

tenda. Deixou de marcar

um penalti ctnrtssimo cnn

tra o Guarani, qunndc a

vitória do Dare crn Já in

discutível.
Pelo que fez e deixou de

fazer, o SI'. Geíson Domnrtn

merece uma no�.t 5 <cin

C.O), que pDdc .�e.,' 1:1:lior

nos próximos iog'y;, o.liHntlo
for mais austero sem pro
curar ser o dono cio ('..,pe
tacuJo.

O.� doio; quadl'O'>, ('')!1} a,�

I"espcctivas notas ('o!ll''''dJ

dns ao,� jogador{'.;; va nd,)

parn n nossn pt'oj'(ju-�C) :'0,>

melhores do futebol" jogn
rah) assim:

TAMANDARE' --- ]IUml'

(6J: l. MarLlnfl (el, Abe

pre!-lentes a ensa!.o.
Nota se que a sele�f,:l j

juvenis, de treino para trel

no, vai alcançando melhor

rendimento, atuanfro e'lI

sentido mais COllJuntlvO

podendo se já observar u;n

time base para os futuro
coletivos.
A seleçào treinou da se

REDATORES-JWXILIARE!I:

MAURY 10RroES. RUI LOBO •

GILB'.ltTO NAHAS
,

COLABORADOR'S: OIVERSOS

Roberto Silva; Gils'JIl, LU;2!
Roberto, vadínho e Euri
dee.

nno. Oscar e acunuc.

ATLE'TICO _ JOi.'.O?lflt,o

Na preliminar entro III

equipes i uvents cJ,)3 r-l

mos, pelo certame da (·J.te
geria, houve empate (in l1II
gol.
Renda. crs 8.aOO.Gu.

Marréco, Cláudio rVn'o) e

Manoel; Marcia e B;: aa

Moury Borges

A diretoria do Flortcoo, G€ Novo Hamburgc.,
vem de designar um erntssórto para viajar até o '.,.

dode da tubarão, onde entrará em detalhes com
os respooscvets pelo Hercll!o Luz daquela ctdc.Je
cotortnense. o fim de conseguir o· otestodo [rbe. '.
lório do craque Gonzales, pertencente 00 "Leôo de
Sul." O clubl! gaúcho está mesmo disposto o UIS'
pender eerto quantia em dinheiro paro consegui!' o

jogador, um dos melhores na atuolidJd� do 1...11,,' ,:
rubaronense.

A dird-orio da A.s�'!)ciQçáo dos Cronistas EI�
"ortivos de Sunta Catarina voltou a se ,(�uni" poro
trotar de assuntos de interêsS:e do entidade de clo ..
se. Entr(' os inúmeras deliberações tomados, oeu.'
somos Q indicação, por un�njmidodt' de votos da
dr, Jorge Cherém po� servir como orador ofic.'"
do entidade cloSlÍ,sta.

Outro assunto que mereceu real atenção .1c
dir-etorío do ACr:SC foi o coso do AUXI'LlO Fl·
NANCEIRO que pleiteará o Associocão perantf' o

Conselho Regional de Desportos. Como c sabido
o entldúdc vive das mensalidades dos seus ossorlo�
dos e, em vista disso, passo a Associação por sé, lOS
dificuldades financeiros. O ofício deverá !ler Clwi1'

• do ..nos próximos dias,

A festa programada pelo AssocioçãD d,,�
Funcionários Públicosi do Estado de Sonr..1 CotOflnl
que e�tovo marCada para o último dia 15, foi tr'onS
ferida ·".ine die" por vários motivos, Porém, po.
demOI od�''"tor que a festo onde serão entreguClS
01 premio. aosi vencedores do Torneio de VerôO•.
d �verá ser realizado antes do fim do mês.

Vai ser iniciado' o movimento em tôrno da IJ
I-'rova Ciclistica Volta ao Morro, un'a promoção á:
Departamento Espoortivo da Rádio L:,,Jarujá. Apt"O"
va terá caráter nacional dela participando correda.
Tes do Paraná, Rio Grande do Sul São Paulo e S']I"
ta Catarina. A IV provo Volta ao Morro, tero ur:IG
inovação este ano:. Constará de cinco voltos 00

morro,' num total de 60 Km, contrariando oss\s>'l
00 percurso cumprido nas provas anteriores quo.l#
do 'COl1stou apenas de três voltas. Sobe-se de onte.
mão que uma riquíssimo Copo oferecido pelo Mo.
nork; seró um dos prêmios máiores além dos trêS
blcidétos rotulados de G�AN PR�MIO.

O Tribunal de Justiça Desportivo não
:!ou o sua sessâo costumeiro das quintos feiras, e

virtuce de nõo constar nenhum processo em pauto.]
pois os que aguardam um pronunciamento do "CO'

lendo encontram_se com o auditor.
a presidente do TJD informou à reportogi!1Il

que determinou uma reuníão extraordinário patO
hoje o noite, o fim de que sejam apreciados doIS

;_)rocesSos. O pedido de revisõo do atleta Leonito �

Américo de Joinvillte e a documentoçõo refere"!'
guinte maneira:

o situação do Ligo de Mafra que se Encontro erll
Otaviano, Valter :lepoh

crise.
Ladislau, Vilton, Berlnga
depois I1son e Ni.wt,a de Na noite de hoje, ter6 dndamento " ca",�
pois Adilson; Cab�'çn e IIp.

nato salonista da ilha, Com a efetuocão de dois 'r�ra: Tal 'depois I1'�nrlque �Qs, um cI(II!I( quais os moi. i"'Dcu1a"tefl. Na P",Ventura depois Cariam ""'nar .stario t?m luta o� "fjve.... do Caravono
Prat.� dt'pois Palm('tll. o J,r, atual lider com 5 p. p', num confronto de �ef;mnis tarde Lenol' c Cesário d .. .teiro. qlgante•• Para o prélia quI" encerrarCl

ti'/I('pol.� Costa f' 111'.\''1 lar,il1 noitada teremos outro bom cotelo a ser prota�,.PAlmeta, nht:odo 'pp109 quintetos do Atlético e do Bo'"

Verde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E�TE� PREFERE� A
GUARUJA'

,.
-

Cia. '<Johnson & Johnson do Brasil
• Colgale Palmolive
• Cia. Gessy Industrial
• Cia. Cervejaria Brahrr-
• Cia. Industrial Farmace-Jtica
• Destilaria Medellín
• Esso Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• Fábrica de Tecidos 'I'atuapé
• Gilette Safety Rasar Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamentá Fontoura

lO'. Indústria de Pneumáticos Firestone
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan
• Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo RousseI
• Marttní
• Mináncora
• Maizena
• Perfumaria Lopes
• Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
• S. Iv. Moinho Santista
• I-'hi1iD's do Brasil
• Todd·y
• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbc
• Viação Aérea Rio Grandense tVarig)
• Vick Farmacêutica ,.

, ,

,_:__RÁDIo GUARUcJA'--
DE FLORIANÔPOLIS.

ZV.T;7 - Ondas Mcdii--s - I��O Kilocjclos . 5 Kw .,
ZVT-44-0ndlls Curtas - 5975 KjJocidos - 10 Kw ,

11 MIUOR POTÊNCIA RADIOFÔNICA.
Df, !lRNTR CATARINA ,. ,

,

í'iiAQl

EDITAL DE CONCORRENCIA
(Cont. da s.a pâgJ

Lauro 'Muller, nO 2 (fone
&tIO), até às 14 horas do
dia 23 de m:llo de 1962 me

diante rpcibo. em qu� se

blencionará data e hora do
retcbimcnto, a�.!'lnado p::.r
flInCionário do D. C. C.

será declarado vencedor o

proponente que oferecer:

a) Menor preço, conside
I'ando-se descontos borJifi

cações hnpôslos, despesas
e outras vantagens;

bJ melhores condições de

en�rega:
C) melhores condições dG

pagamento.

7 - As pr::.postas serão
abertas, às quinze horas.

:rm;����O��arl!: �:s:���: 2 _ Em igualdade ae

condiGões será dada pre
fcrência a firma estabele
cida no Eslado,

3 _ Em raso de absoluta

igualdade de propostas,
será sorteado o vencedor.

4 _ A Coneerrência po-

dos Pelo Presidente do D.
C. C. c nu presenca dos
l'lopOnentcs ou sel;s rep:'C
lentantes legais.

derá ser anulada, uma vc:>.

que tenha sido preterida
formalidaó" . expressamen
te exigida- pelas refe

ridas Leis e a omissão im

porte em prejuízo aos con

correntes, ao Estado ou à

momljdade da Concorrên
cia,

� - As propostas fmo
O 001, a venda na Izr.

� Oficial do Estado,
ao obedecc� às con

� estabelecidas, neste

Qlllal, nas instruções

'111
�ta.ntes do verso das

.:c�a.'io, bem como às exi-

81'
IIl!; do Decreto nO

dto�2508-(l1/382, de 1961, e

dua
ais disposições Esta

C
Is e Federais. sobre

onel)rr{ozicia.�.

5 _ A Cnmissão Julga
dora reserva·se o direito
de anular a Concorrência
C<l!lO as propostas apre

sentadas não cOI'respon

dam aos inLerêsses do Es

Lado.

Florlan6pol!s, em 23 de

nbl'lI de 1962.
(Her.mes Ju.�tlno .EBltl1a

postirlomentc, nova) - presidente

Bremen n J30ié aorteua, o

que I;(;râ rctto atreves da

cconcrauva de ctcrrtrtce

çúo rural, com ,-l ;1·'.�1 ,LCn

c:c da CEE
2 - Construção -te ma IS

cinco salas de aura.

3 - Agua. e esgoto -- o

projeto para o munleipín
já foi aprovado, 2<:,1,Jl{b a

pto ,a
mente utravc .•

().o trtgc.
<1 _'- ·Coris�l"udi.o -tc urna

ponte ;.�obrc o rio :\1J.'.TJllo,·
na a Itura de N:Hn Brem

menn convento (;')1lI ti pre

feitura.
5 - construcão de urna

ponte 'sobre o rio .ta Praia,
na altura da Bar':"l da

Prata, em conven.u C3m '1.

=rerenura.
6 - Início tmeataco oJH

obras do Grupo Esr_ohr Jo

2 _ Grupo Ewola' pU:1!
a sede, ocpenucn..o vomon

te do terreno fi. 'l::' previ
uencrado pela Pr"r('ill'ra

3 _ Reparos no; ;ncd!:;ls
das escola)! ostauuut. r-xts

tentes e construcac d'lr no

vas salas de aula.

4 - Mobílíúrlo parn o

curso normal 'regid-,�:\l; iit
-u-ovidcnctado

5 - Mnte.tnt rodov.órto.
com nnanctnmcn-o Jc H:J.J�

co da Estada,
6 --' Energia ell'Lr!ca -

scrú incluldo no �i<�cnl.l de

Garcír ou no sí-rtr-ma ue

Ituporanga.
7 - ccn-truoêo do pré

dia para a netee-ictc de

Polícia e Cadeia: ac Pia

meg na-a providcn«!n '

8 - Equtpamentn l,:l,-a

o posto de saúde.
9 - Estação �ó.di,) (h Pc

ARGEHTrNA: FEíHAnO O CONGRESSO
� SUNSPEN5ilS AS ATIVIDADES DOL

rcont. da 8." pá',.!
des de' todos os part.ld is
politicas.
Essa medida marca ma;s

um passo para a tutela de
rato dos -norües' que, nos

recentes aron-ectrncntos
auce rdvnmr-ní c d-t ermina
rum o rompimento de re-

,11:�����;on�c1�1���I�'�' �r��-

dizi, fi protbtcãc de posse
dos gcvet'nudurcs c depu
tndos pcrJnls�"ls c.euos e.

eanm. :1 subida ao poder
(lo senador Guida. sob ea

trlt::. controle das l"orças
Armadas. Outro (1I'('z'('II)
estende o rnnnd.uo ' do
ntlnlt g"o\"ll']'nfT :!tp' :tl)rll fll'

1964.

AUMENTO DOS BARNABE'S:
DISCUSSÃO QUARTA-FEIRA
DAS EMENDAS DO SENADO
rCont. d� 1." pây.)

lator da C:>missão E';]lcCJ:1.!
disse que espera ,"};1 rlUfI;;

reuniões. concluir;) exnlTI.:!

das emendas. Esrusou <;e �l

um p::munciamen'o fobr<"!

as sugestões '(Ia Clm�U"a Ai

ta, afirmando qu!' -:lã:) to

maní. conhecimenLO, nem

extrn_{)flcl�lmentc, do traI'

das emendas.

IMPOSTOS PAGOS PELOS

zinhos: e estudar :lo hlr,{l"

lidade uc auxilia!' na :�'m

rrucãc da pente.
3 No setor .:\a t'� ;"'1]

tum e da crtacâo, deu-rm
í

uar, à Pasta da Agri"'ultu
ru 'mata- amparo

1\ux!Eo para � .nsta

tacão do Ho-uital de Carl

I;ade, ora em cousu-ceõo.
sendo que no cor-ente

exerr-Iclo esse allxiiÍ(_',. rern
de 200 mi! eruaetrco r�rd

ajudar na montag-em do

hospital.
5 � NO setor t'I1S,j"IO,

mais prédios 1'('10
g rupu Executivo de p-é
dia, gscoíares :10 PL_>\

MEO.

PUESIDENTE

1 _ oonstrucão de ruais

cinco salas de aula.

2 - Energia erct rtên. a

través da cooperativa ne

('Iclrif{"aç{io rural. cem a

asststcnc.a da Cfi:E.
J - Construção ,1:1 cc.,n

Rural.
4 _ Auxílio para con

scrvacãc de ostracta., muru

cipaís.
5 - Prédio para:1. ca

deia e delegacia ri( palir-in.
No plano do próxi.nn ano

6' - Ap;énc!n ;10 1):Il1('P

(h Estado. Drj){'l1nt'!I(.lo ()"

autnriz!'1.ç!i.o da gr.;r.,·jOC.

I"rO�ORANC.,\

MUNíCIPES

'lÁ UNIÃO. .49,9·'.

AO ESTADO 43,6%

AO MUNiCíPIO. 6,5%

f. R R E C A O A C. Ã O

-moemunn

••• 1

C"-,TR,\L I

1 - Con.strucão (I" ;nais

!) prédiOs escolare�.

2 Mais 4 sa�ns rle nu

la para o Gt"UIlO E ...cnl:"lr

d.e nuparan�a,

, 3 Ene�'gja ek' :'jra .'\

ca ant.es de (luaJ't<l fei!'a _'i.C linha de transm;.�;;1v Ria

rá atingido o qUI)\"tlln ne elo Sul Ituporan-;" 1:1 Cl'ot:\

cessá rio. E' possl\'ci - :'I'� tom estudos pela CEE.

salvadas fi": natur:\j;; jf'gis 4 - Auxílio par:,. I) lü- J - Transferêl1ch
•

Bara
I

gencias de uma 1"90;:;' ::-r:is m.ino do préd._o ,lu n�s,)ci:\ o E.�lado de duo..� f..��ol:t.�,
lativa _ que alé o flln ('es ção rural munkipai!:. Ita semana a :l.um'"Jü::> (IO� 5 - Mobiliário para u fo 2 - ConstI'W''i_'J dr!. c.�.

servidores seiu l!nrf!'�;inI1:l rum local. tradu Rio do CUIT'p1.BR

21do à preslelênein :1'1 E','fl\J 6 - C;nstl'Ucf\� ele pon- J - Enct"gia êl';C!"ie�\: :1

blica e aos gallilH.'lco;_ 1.:J.l':J. te so))re o Rio Hajaz dr") CEE estu:Tl.dá it IlH��il<,."
'

PORQU�Ê_Q_""��_tOL="���PR_lCn_;_,:_._�_�_,_�_'�_'b_�_'_;�_"_ãO_.É UMsUl'M'��;'�r;��_:;e��;J"."i" I

1 - consuucao ac zr.aisl3 salas de aula no G. $_
Hertunnn Bíumunau.

2 oonstrucüo. crc :J f,ré'
(J! os escol :tI'CS, I

3 - Reparos em r.rc.ucs

pri'tllos escolares.

6 - Ener�ia 1'1,'" .. H���, :.1

r-luidu no Sj�tf'1I1.1 (lt' Riu
du Sul,

pouso REDÜl'mU

1 - Construção de

Grupo escolar.
2 _ Con"trurii"J dro

nrédtos escolares

3 - construcno (lê lII:L',

uma sala de au+r no O.E
Pereira Oliveira,

GETI'I,HI

4 - concrusão ela ostra

da Curitibanos pl)USO Re

dando,
5 - Auxilio pam ('C1

»orvacãc de estradas ;11U

nícípuís.
6 _ Energia elet rtva:

conjunto Diesel " reue de

distribul('üo jâ ui.a u.utcs

peja CEE.

Il·n(>;Sln.:N'r� '<jt:m:u

1 - Construção de deis I

pr;d�S �e:���;;z��o de um I
grupo escolar. IJ - Auxmo pa -n cc-iser

vecão de estradas muu.cl.
pais.

I.()NTIt.� I
C()n.�t.rurau l:c' U b I

pr�d�� �:�����'c:�rtJ" 1J1g("
lado!; que ain�a 'llv.l f')i rc

ce�ido. Reparos no OE. al'_1gente Feijó na :;edc do mu

nicipio.
-

4 - CrIação �ur�. nOJ'

111:11 rl'g:.onnl. r
SAI,I,:n,;

.

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, Assistênclo Social, etc.

MUNICIPE

PARA

FIQUe:

QUE

MAIS

TUA CIDADE MAo

IMPÔSTO COM

POBRE, P-'GA nu

PONl'UAL.IDAOE

u

Rpnrn

A

I

l

p

A

s

s
InformE: se com a ClT
"I\gente Oficial" ou a �ua

AGJo;NCIA Im VIAGENS, e

terá a oportunidade úe
conhecer a mand.·,� {{e
vbitar 13 pai.vs
EUROPA com "-lmn

. passagem.

(IT
AGENTE OFICIAL DAS
ESTRAOAS DF. FERRO

ITALIANA's.
PE'IAS -' PRl\CA D.

JOSE' GASPAR, 22 - En_

clerêço Telegráf:c,)
"ITALCIT"

SAO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encontros Regionais: Posslbil (Jade de contecto direto com a·

comunas no Rio do Sul: Atendimento às eivindicações
M

glonal realizado em Rio estudos dos problemas "in "do Sul, quando rcrarc ten 4 - Campo exper4Dental mento do Forum.

I • • •

t
do Sul dias 17 e IA, ao qual loco" o chefe do zxecuavc didos 13 murucímo's. para a cultura de mamilo

_
8 - Agua e Esgoto - 1

Un'ClpIOS presen es estiveram presentes Pretet, e seu 'sta!!" entravam em RIO DO SUL ca. 'A Secretaria. de Agri� encaminhado projete

I tos e vereadores de inúme contacto com as popula- cultura para, em combina. obtenção de recursos jlltl
ecs mUlÚclpios daquela ções, através de seus repre 1 - construção do muro ção com o PLAMEG. maa às agencias internacio

-a-o-v-,,-na-d-o,-.-'a-deadO

porj
E�ergia. elétrica, escolar! foram alguns dos pruble- progressista região. sentantes mais diretos, is e ampliação (rnals uma sa dar providenciar a .fnstala de fiIl&nclamento, junta.

seus secretários e asses-
eaçac, saúde, estradas, ã., mas levantados e debati Após a instalação do go to e, o� Prefeitos- e vereã lar de Laurentino trenstor ção. mente com, mais 18 P:Oje:

sares técnicos, instala, por
gua e esgoto agrículturn dos durante c encontro re. vemo em _RiO do Sul, para dores das comunas, ouvln lar de' Larentino: transror 5 - Construção de novo tos de vários muníeíp]

dois dias, a sede do oover- a realização do encontro, do suas reivindicações e de mação da Escola. Reunida edlficio para a cadela: ao

R'o do Sul P
�-- o g.overnador cetso Ramos terminando, sempre que Maria Regina de Oliveira captação do antigo prédio

:::'c::::ro
I

regional: V�:�dO� I
- -

... cercado por seus secreta. possível, ali mesmo, as me em grupo escolar. onde funciona a cadela pa

;=;t�: :U�;�c���:;�lI��/��:I·O ESTADO,:�s r:Pid::s;:�:�;���a�s{)�; �����e!�:, S���Lo�:�::m�: ta2 �é���:ÇãeO r��\:��: .1�: �� ���c���a::���u��o c��� metra a ser ccnstruídu.

muna.� que levarct1lt suas • 1- zer das finalidades de tais prioridades. medicamentos para o Pós- edlficlo para o funciona tconi. na 7.1' pág.)
:reivi1tdicações ao Chefe do. O MAIS AtITIGO DIA.IO DE SAMrA CATAII"" encontros E: dos resultados Passamos a dar, em da to de Saúde.

Poder Executivo Catari-
'FLORIANóPOLIS, (TERÇA-FEIRA), 2� DE MAIO DE 196�)lhldOS nos anterfcres. tese, dados rererentes ao 3 - Fornecimento de

n.ense. __...._.__-
_� _ .. Além da pOSSibilidade de encontro regLonal de Rio' energia eletrlca: CEE _

construção <Ia linha tron- GRUPO UNIDOS DO SESC
co Itaiai Blumenau R;o do
Sul. Transmissão de ener

gta de Palmeiras e sub esta Encenará Brinquedos Sabidos
cão abaixado-a rte uucte. o Grupo Teatro Unidos

Levantame�t.Qs topográfL do 'SESC, conforme já vi
cos concluídos, estando em mos divulgando encenará
execução a construção do as 20 horas dos' dias 2 e i
projeto.

Colaram Gráu Assistentes Sociais pela
Faculdade de Serviço Social de

Sanla Catarina
ONZE NOVOS ASSISTENTES
SOCIAIS CATARINENSES

de junho p. vindouro. a

Medida a longo nraac _

construção da u-rna hldro

elétrica � de canoas. rem

capacidade para 300 mil
KvA.

peça de '!'haiê manem, no

Teatro Alvaro de Carvalho.
Essa a prímefra vêz que

elementos ligadOs ao co

mércio se reúnem para, sob

Com a solenidade re:l.JJ

zada no Teatro Alvaro de

Carvalho, sábado últ'mo,
às 20 horas; onze assisten

tes sccía's pela Pacutdnde
de Serviço Social de Santa

. oatasína receberam seus

diplomas, perante seleto

auditório.
Na oportunidade, usa

ram da palavra, pela or,

dem, a o-adora 'la turma,
srte. Terezinha Arves Ma

chado {irmã Alicia, da DI

nina Provldencíaj ; Dr Ro

berto Lacerda, Paraninfo;
Madre Olma êcutnc cae

ses, Diretora d� s'ecutaa,
de de Serviço Social e. fi

nalmente, o MBgniflr.,o Rei
ter da umveraídede de s. ------ .. -

Catarina, Prof. d.·. J05D
David Ferreira Llrnn.
'As 22 horas, um Jantar

no Oscar Palace Hot.'!l,' foi
oferecido pelos Icrmandos
aos Assistentes soctats e ao

sr. e sra. dr. Roberto La

oerda, Diretor Regional 0.0

SESC.
Os novos Asststeotex So

ciais, ora tormaôcs, saco

Amélia Machado, Dagmar
Bat.sta da RQ.:;a, Déa Cll'_

nha, Elisa s'austeno da Si!

va, t.êôma cupeverde, Ma
ria do Rosárto Dutra Fon,

tes, Maria Regilm Scble
raykí dos Santos, MU�'ia
Terezlnha Martins N'2Y da
Cunha Llsbõa, Terezln�a
Alves Machado e ZllmaPrazo Exigências Atestados

De Ensino Obrigatório Pelas

Empresas lruluslria:s, (amerciaís

E Agriculas Prorrogado
A Confederação Nacional pelos estabelecimentos in

do Comércio acaba de dustriais, comerCiais e

tra�mitir, em oficio de 15 agricolas, onde trabalhem

de maio corrente, ao Pre- mais de 100 pessóas, ao

sidente do. Federação do Banco do Brasil, de ates-

� =érc��PI�e ��n��leg�:;;; �::o:e!e :uqeu;n::��;��� A�GENTINA: Fechado o Congresso e
.

��u�:;ão
oc��u�:��st'�av�� �:n�:clo��:ã;omS:Ci'���:� Suspensas as AtlYidades dos

,

�=� P������r���o,areo p��:� �:r���::m��b:i::�
e Re- Partidos Políticos

para a apresentação de
. BUENOS AIRES, 22 (FP)

atestados a que se refere o
_ O governo do presidente

art. 30 do Decreto 51.409, José Maria GUido,. sob
y de 13, de fevereiro dêste "Sempre Alerta�.' pressão dos chefes mllita�

an�efere_se esse Decreto �
res, decidiu, após prolon-

Obrigação tia apresentação, _

I

O Deputado Federal Atílio
Fontana Agradece

o Secretário de Estado colegas de trabalho, auxí
dos Negócios da Agrlcultu- jíares. imprensa, amigos e

ra, Deputado Federal Ati- do hospitaleiro povo desta
lia Fontana, ao deixar terra, agradecendo a cola.
aqueaj Secretaria, sem boração de. rodos e augu
tempo para fazer pessoal- rando-Ihes os melh�res vo

mente, vem por melo dêste tOs de felicidades.
jornal, despedir-se de .seus Florianópolis, 18-5-1962.

Pinheiro.
Foi patrono da Turma (I

Go 'ernador oeisc Ramos,
que se fêz representar. no
ato da COlação de grau,
pelo Stcretârlo de Ed'lca_
vina Providencia); Dr. Ro
ros Régís.

o er:;p:'ego do sistema
elecróntco II\) serviço de

arrecadaçáu de impostos
nos Estados Unidos fol de

tenaunadc por lei do Con

gresso aprovada em lD61.
Nos próximos cinco :mos

serão inst.:.,acDs cinco cen

tros regionais Semf'lllantes
ao que já esta em fnndo

nament-o em Atlanta, os

quais controlarjo um totai
de 62 distrilc:f de a.-r(ca

dação localizados em vá
rios Estados.

gir 111 milhões, e em 19SO,
de Impostos, declarados em 135 milhões. Na foto, ae-

500 mnnõee de documen- pecto parcial da aparelha
tos. Além cilsso, toram gem eletrônica em u

realtzat!..as mais de 40 mi- centro de contrôle reglon
lhôes de devoluções. Pre- do Serviço de Arrecadaçãe
ve-se que, para 1970, a Federal dos Estados Uni·

arrecadação devera atin- dos.

Concurso para
FEl

O Desembargador Arno

Hoeschl, Presidente do
Tribunal de Justiça, fez
publicar Edital no Diário. Concebeu-se a adoção
Oficial do 'Estado, datado desse 'sistema em virtude
de três do corrente mês e do excesso de blu'ocracla
com o prazo de trinta dias, com :1. manIpUlação da
declarando abertas as lns- papelada necessária para
crições para o concurso de controlar a arrecadação.
Juiz Substituto do Estado Em 1961, o departamento
de Santa Catarina, que especializado manipulou 62
será realizado, provàvel- milhões de 'declarações de

mente, no próximo m� de imposto de renda, repreM
junho. "sentando um total de 96

gada reunião, decretar o

recesso (praticamente o

fechamento) do PaI'lamen
to e suspender as atlvlda-

(Cont. na 7.a pág.)
Meu caro Miguel Daux.
Há vários anos, esse nosso excelente Otblll

d'Eça, que tem bicho carpinteiro na sua boUtiqu611.·
terátrla e histórica, regressand.o de NuesLra Senora di
la Asunclon, mandava-me um mit,.) de chale -Cid

bichará, tecido a mão por índias paraguáias. Um bJ.i
lhete sintético, dos seus, fazia a. dedicatória: "Ao J4
que é lageano e intimador."

Minha avó materna, Dona Agulda Dolores

Arruda, era paraguáia.
-

Com essa honrosa descendência, genro que
de um índio, metido no pala paraguáio, para a pel
somente me faltavam as armas sobressalientes
arco e frecha.

Das suas mãos, as _recebi, meu caro Miguel, -
o consêlho de -exlbí-Ias aos lageanos por intim�
Descrevo-as: numa só peça, duas belas facas, CfII.

- �ai��e��:���:' �as::o:�����u�a��o�I�::r�i_caat.
alguns lageanos - Nuta, Amadeo, Ruy Arruda, \Vai
dlnho Costa, Varejão, Renatinho Cícero e outros. J

gual'del-a logo, porque vi neles todos, -0'0 brllbO si

nistro dos' olhares, a palpitação de sementes InfO'

rlores, que Iam da Inveja ao desrespeito à propril'
dade alheia. O Cicero couto, velho amigo lag
chegou à ousadia de perguntar-me onde gua
aquela faca com cria!

Contou-me, certa feita, o saudoso d� Ad

Konden que os gauchos, por influência parag
não rec'ebem armas de presente. É que cultlVeJII
superstição de que ofertas dessa. natureza ac

em briga entre os presenteadores e os presenU
Para evitar Isso, usam a compra simbólica; q

recebe uma arma de dádiva, compra-a com

moeda. Narrou-me, â. ocasião, o ilustre catarl
que, em Iran1, no enc.ontro com Getulio vargas,:,tão governador do Rio Grande, por paga da

��e dl::â��:�t���� �;x:�: ����b:r�r��:c� :;
nha�:oU;:���UáiO, meu car.o Miguel, tenha tIf

�:;��l��o �r��::� J�e ome:��s ::: ��Uí�i:'�
antes de pagá-Lo.

ASSISTENTES SOCIAIS DO SESC
NACIONAL EM FLORIANO'POUS .

PREENCHIMENTO DA C'ATEDRA
DE DIREITO CIVIL: FACULDADE

DE DIREITO DA' U. S. (.

Encontra-se nesta Capi
tal, desde sábado ultimo, a

Dl'a. Maria Teixeira de
Souza Lima, Assistente So

cial do Departamento Na
cional do Serviço Social do
Comércio -:- SESC,. que
vem acompanhando os tra
balhos dos bolsistas dessa
entldade na. .Faculdade, dó
Serviço Social. ,<
Ontem, a Ora. Maria

Teixeira de Souza Lima es

têve no Departamento Re

gonal do SESC, ocasião em

que conferenciou, sõbre o·
assunto, com o Diretl)r

Regional, dr. Roberto J.,a
cerda.

Dois telegramas significatiVOS:
DR. NILSON BENDER

P�ESIDENTE DIRETÓRIO UDN J(:J]NVILLE
Quero apresentar aos presados.' CD.mpa_nheiros . �o

Diretórw de Joinville e aos convenClQnatS dest:� ,muntc:
pio: os meus sinceros agradecimentos' pelo _ vallo1o apolo

que recebi na Convenção Regional da UDN 9ue tne per

mili"u equilibrar resurtados verificados pt Desejo ainda

ma1l:ifestar meu apoiQ a êsse �iret6rio. e decla��r me seu

inteiro dispor cordiais saudaçoes Her1berto Hulse.

DR. NILs'ON BENDER
PRESIDENTE DIRETóRIO UDN JOINVILLE

Solidariso-l1w prezado companheiro e� (lemais co�l..-
ponentes Diretório ante recentes aconteclment_os ver:fl-
cados nesse municipio pt tenho certeza de ��e esse Dlr�
tório vg repositório das 1nelhores t:adlçoes .

udem..s

tCl3 ct reunindo o que há de expressmo na VIda da

UDN joinvillense vg prossegUirá 10rnada ence�ada. s�u
doso João Colin pt Sema1!.árw SETE DIAS esta a mte�ra

disposiÇão caras amigos para a divulgação de qualqu�r
matéria que interesse dar a publicidade aqui na C�PI
tal pt estendo êsse.. oferecimento aos nossos candida

tos vg particubannente ao prezado amigo depUtado

fedtral Laura Loiola pt Cordialmente Aroldo Carvalho.

Esses telegru.mos, ?laS entrelinhas, contam um Em consequência, foram obrigados a atualizar seu

mundo de coisas do RIFIFI que vai pela UDN. Os etni- custo operacional, promovendo o reajustamento de fre

tentes, através deles, dão sua GOZADA no dr. Paulo B�r- teso com a elaboração de novas tabelas que vigorarão a

nhausen e no Senador Irineu, ao mesmo tempo que se dlS- partir de 10 de junho de 1962.

põem à lu.ta contra ambos. Os aplausos e � elogios ao- DestA fOrma as tarifas para a praça de Florlanópo.

órgão udenista de Joinville, aptaudem e �IOglam a ��- lis a partir daquela data serão as seguintes:

GOLA do Paulinho, em revide à declaraçao de qu.e lna S. Paulo - carga pesada Cr$ 5,50;

enfrentar aquele diretório e os que o sacrificaram. A sua semi-leve Cr$ 8,20; leve Cr$ 9,60

dispOSição loi jei:a em termos secos: TER-ME-AO PELA Curitiba - carga pesada Cr$ 4,00;

FRENTE. semj-Ieve Cr$ 6,00; leve Cr$ 7,20

A salid,ariedade ao diretório, de forma tão especial, P. Alegre - carga pesada Cr$ 4,20;

pelOS senhores HulSe e Carvalho é o aceite da provoca- semi-leve Cr$ 6,20; leve Cr$ 7,40

do, já /'(1 rii'!',l es{aàua1. Taxa de Expediente Cr$ 70,00

O (;�IS<J. II,�.,,)'; L'/'esctJ/Uio. m.i requeror (/, Rú,;io P,i' para .çiHla cOllhecimneto

'O Diretor da Faculdade
de Direito da Universidade
de Santa Catarina, dr.
Henrique Stodieck', ontem,
forneceu-nos o horário dos
exames para preenchlinen
to da cátedra de Direito
CMl daquele estabeleci
mento de ensino.

'

Como. havíamos noti
ciado anteriormente, três
ilustres Professores aspi'
ram aquela catedra, e são:
Professores Aldo AvUa da

Luz, Edmundo Acaclo Mo

reira e Dalmo Bastos Sil
va:
A inshalação dos traba

lhOS efetuou-se ontem, às

9 horas e às 21 horas, te-

ve lugar o exame de titu
las. As 14 horas, foram
efetuadas as ·provas escrI

tas. Hoje, às 8 -horas -

Sorteio dos Pontos para as

Provas Didáticas. 4a feira
dia 23· às g horas - Pl'ova,s.
Didáticas.· 5a feira dia 24

às 8 horas - Defesa de
Tese do' Prof. Aldo Avila
da Luz. 61l. feira tUa 25 as
8 horas - Defesa de Tese
do Prof. Edmundo Accáclo
Soares M:Jreira. Sábado
dia 26 às 8 horas _ Defesa
de Tese do Prof. Dalmo
Bastos Silva. Sábado dia
26 as 15 horas - Leit'ura
das Provas Escritas e Jul�

I:!amento dos concu�sos.

,
No próximo sábado, a

dra. Marja Teixeira de

Souza Lima regressará ao

Rio de Janeiro.

AUMENTO DE FRETESi·
SAO PAULO - Em reuniãb realizada nesta Capital

no Sindicato das Empresas de Transporte Interestadual
de Cargas do Estado de São Paulo - SETICESP, Os em

presár10s chegaram à conclusão de que se torna Impra
ticável a manutenção do padrão de serviços que ora ofe

recem ao Comércio e a Indú.strla, sem' uma complemen
tação tarifária, vendo-se impossibilitados de manter as

tarifas ora em vigór.

AÇÕES PREFERENCIAIS Dr PETROBRÁS
Pagamento dos diY1dendos relatiyos

ao exercieie de f961
PETRóLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, avi

sa que, a partir dt': 15 de Maio <J até 30 de Junho vin

douro, efetuará, aos aclonist.as residentes nessa. cidade,
por Intermédio do Banco lndust:'la e Comércio de San
ta- Ca.tariria S/A .. o pagamento dp_s__di ;,'ndo::: do exer

('ido de 1961. l'elrl.t!vos às ações p:·rl,lc!!c;'tl�, na bil:;e

ue lr,';i, ;>!Illl'c o vn[br uoJlliDâl d.,,� mesn::.a,�

Afetuosamente

�, Ad-Vnlorcm IlOL'mnl.

'4';"
·",ó:,? ..
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/.rll{Jw ..
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