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Malcolm Scott Carpen
ter, o segundo astronauta
norte-americano colocado
em órbita em volta da
terra, manteve mujtc mais
conttôle manual da nave

que o levou ao espaço si
deral e, simultâneamente,
dependeu muito menos dos
"'cérebn..)" eletrônicos íns
taiados em terra do cue o

astronauta John H. Olenn
Jr. em seu htstôrico vôo
pionclro de 20 de fevereiro
ultimo. Em outras pala
vras, o Capitão de Corveta
oarpenter dirigiu multo
mais a nave espacial Mer
cury do que o Tenente

.

Coronel Glenn.

o Asuonauta Malcon S�ott
Carpenter que ontem fot
l4nçado ao espaço, 110 mo

mento em que se dirigia
para a sua capsula espacial

CURSO PRA'TICO
,CONTA'BIL
o Sindicato dos canta

blhstas de suonanõcoue,
segundo dados cctbuícs.
realizará nesta capttai, a

Partir de julho. um curse
de extensão de prá ti�I\ con

tãbll, para formandos em

C{)ntabl1idade, a flm ,:e
tornar apto todo :l .utercs
aado a exercer sua P!"OflS_
são.
Outros� im, p.odem,.'s adi

antar, que embora , rr �('ri
do curso ainda .se 1::.1C'Jut.re
em fase de org;al1lzaçaa,
não ultrapa.�mrá 11(. ,ues

::�ersiosen:eor qU�:���(l�a��':
Por conceituados prOlt.;m
tes, atualm�mte militdnc.o
na profissão
---------

Essa maior responsabili
dade de direção resultou
em parte do funcionamen
to deficiente de alguns
contrúles automáticos que
Glenn encontrou em sua

viagem espacial. Por outro
lado, funcjonartus da Ad
ministração de Aeronáuti
ca e Espaço dos Estados
Unidos desejaram, ao dar
a Carpenter maior partici
pação na direção da cáp
sula, ampliar sua expe
nêncía nêsse particular.
Outrossim, o rádio auto

mático levado por Glenn
transmitiu para a terra

informações Incorretas fa
zendo com que Os monito
res acredttassem que a

conraca de proteção contra
o calor. provocado pela re

entrada da nave na atmos

fera, se tivesse desprendi
do. Esse êrro foi atrtbuldn
posteriormente a um inter
ruptor eietro-mecâmco de
feituoso que acionou índe
vídarr-ente o sinal de alar
me. Técnicos em Cabo Ca
navetar revisaram mettcu-

lesamente o sistema de
fiação elétrica de dOis dês
ses Interruptores comuns
na nave espacial de Car
penter. Além disso, o nóvo
astronauta pôde também
usar seus contrôles ma

nuais para se certificar de
que a couraça contra o

aquecimento se mantinha
em seu devido lugar.
Os técnicos substttutram,

também, telas que haviam
perrntttdo que peças de
metal obstruíssem os bo
cais de gás comprimido
destinados a mudar o com

portamemo da nave espa
orar, forçando Glenn a

usar controles manuais du
rance as duas últimas ór
bitas.

Os preparatjvna para o

vôo de Carpent.er foram
semelhantes aos de Glenn.
Tendo sido submetido a ri

goroso treinamento duran
te meses, primeiro como

possível substituto para
ro-nn e d=pols para seu

próprio vôo, Carpenter te
vantou-se bem cedo pela

-------------_---
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t:ANNES, _. O Brasil Presson hei PIOcesso de trálla. que tudo estava
conquistou a "Palma. de Joana D'Arc" e o "Q scnp- correndo perfeitamente a

Ouro", a principal das cts- se", do diretor italiano Mi- bordo ,da nave. Meia hora
tinçôes cuncedídaa no Fes- ehelangelo Antonlon!. depois, Carpenter se co-

Premias de jnterpretação rnunícava com Guayamas,
foram concedidos aos ato- no México, quando a nave
res principais do filme se aproximava do contl
norte-americano "L ong a nente norte-americano.
Viagem Para a Noite", Ka- Em sua segunda órbita,
tharln Hepburn, Ralph Ri- carpeneer manteve contac
chardson, Jason Robarde e tos com estações de rãs
Dean atockwelt, assim co- treio das Ilhas Canárias,
mo os principais atares do de Zanzibar e, depois, de
filme britânico "Gosto de Woomera, na Austrália e No tíaçrante vemos

"Mel", Rita Tushlngham e (continua na 5.a pag.'A delegação do Brasil

recebeu alvoroçada a noti

cia do premio e seus mem-

��� ����� Em�rêsas Eswaogeiras: Govêrno nécretOD Encam�ação
Eis a lista completa dos G�:;'�a_metragem, Palma de���::LIA� -e�a�;:��� �:�e��� :;l':::�sol�a�e ad;:�� :a��:��o 1��UI:::am��Ct�bld�� ��sse�mp)�;::tim��t�:,dU��� �:�:es. a medidas

::e�����s c���:alt����fiCOS de Ouro: "O Rio de auno'', das empresas estrangeiras ser encampados; b) nego- indenização, os quais não

Palma de ouro do Festi- �:)�o:::!iO:ne���cla�:ra,�� �����::!�n�s m��ta�:;ViÇ:= ��arree:b��::,d�Õ:�b�:�:_�� �1��e�:i�;.:�:�m��eg::O�a��vel _ o rüme brasileiro "O

Espera" (Polonia) de Wj- indenização a cada uma ao Conselho de Ministros. tlcipação societaria de

���:t�� �:a�messa'" de
told Gierz e Perskl e delas será objeto de acor- quaisquer empresas nacjo-

PremiaS especiais para o "Pari", filme holandês de do, com pagamento a toe- A desapropriação não naís já. em funcionamento.

filme francês de Robert Herman van .der Horst. d��e:::l�'a�, o e�es��:� :f_o ::��g�: q�:asope��r::P��
gum. mais de 10% do to-

.

ambito murtjolpal ou regio
tal ê vista, ficando as em- nal, desde que não eras

presas obrigadas a retn- srücadas corao de "'interes

vestir 75% da Indenização
em setores bastcos do de
senvolvimento econcmícc e

social.

O decreto, aprovado pe
ia unanimidade do Conse
lho de Ministros, durante
a reunião desta tarde, é
fruto das conversaçôes en

tre os presidentes GouIart
e Kennedy,. realizadas nos

Estados Unidos durante o

mês passado. Sua publica
ção no "Olaria Oficiai" de-,

verá ocorrer sexta-relra,
I1ma vez que o projeto so

freu algumas mOdifIcações
e a redação final somente
ficará pronta amanhã.

Uval de oannes, com o

filme "O Pagador de Pro

messas". A produção brasi
leira obteve assim uma ex

traordiná na vitoria sobre

as melhores obras apre
sentadas por países com

uma antiga tradição na

índustria c1nematograflca.

Murray Belbín
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manhã e ingeriu alimentos
de lacil digestão.
Quando a contagem re

gressiva atingiu zero. mi

lhares de espectadores em

cabo Nanaveral e milhões
de norte-americanos diante

dos aparelhes de teíeereêo
assurnam o arranco do
Atlas elevando-se vagaro
samente, e deixando atrás
de si enormes chamas e

tremendo ruído.
Durante os primeiros

minutos do voo, Os cinco
motores do Atlas
miram mais combustível
do que um avião a jato
atravessando todos os Es
tados Unidos, de costa a

costa.
A estação de rastreio pe

lo radar, localizada nas

Bermudas, pouco depois
comunicou a entrada da
nave espacial em órbita.
Após ter passado sôbre o

oceano Atlântico, Carpen
ter eomuntcou-se pelo rá
dio com a estação recepto"
ra de Kano, na Nigéria;
vInte minutos mais tarde.
o. nevio-estacêc ee rastreia,
em pleno Oceano Indico,

o "Atlas" momentos a7lles do seu la1lçal1umto e em seguida, já com a capsula espacial, no

exato momen;o em que era diSparado rumo ao cosmos.

se nacional", permanece
tão nas mãos de sues

at�ais profrletarlos.

Termo de Acôrdo Celebrado Entre o

Sindicato do Comércio Varejista de
"Um passo à trentev

qU�au::r��c�p���m �i:isrt��� Florianópolis e o Sindicato dos Em
;��:o d: ���t, CO,:,O n�:: pregados no Comércio de Florianó-
relações com o capital do

����':':::..,,:,d'�'�:�'id'���: polis, Visando ReajuslaJ:llenlo salarial'
dos", que a formação de Aos nove dias do mês de deradc como teto máximo

capital brasileiro deve e
Maio de 1962 (mil nove- o aumento de Cr$ 6.000,00,

pode ser suplementada pe-
centos e sessenta e dcís}, entendendo-se, _portanto,

la participação de jnves- na Delegacia Regjonal do que os empregados que na

timentos estrangeiros e
Trabalho de Santa Cata- quela data percebiam salã

que a enculhpação não de- rina. tendo comparecido de rio acima de Cr$ 15.000.00,
um lado, o Sindicato do terão aumento igual de
Comércio Varejista de Flo- C.S 6.000,00.
rianópolis, devidamente re- 2) Serão compensados
presentado pelo seu Presl- todos os aumentos expon
dente Senhor Joao Batista tâneamente concedidos a
dos Santos, e, de outro lado partir de 15/10/61.
o Sindicato dos Emprega· 3) O aumento vigorara a

dos no Comércio de Florla- partir de 1.0 de Maio de
nópolls, devidamente re- 1962.

. presentado· pelo seu Presl- 4) O presente acôrdo foi
dente Senhor Anibal da homologado pelo Sr. Dele

ve��:��� r�e'I��ce�:�l�;' u�� PuraJcação, declaram vir gado Regional do Trabalho

mensagem de es',�tjantés �:Si�::m� ��es:::esega:::rdo, �:::�sE�!:{�;. par: tados os

de Valença. Estado Jo RiU,: 1) Sera concedido um Ass. João Batista dos
que passamos a transcre
ver. na ínt.egra:
Exmo .�r. Celso H�n:os
DD. Governador li) K,ta

o pagamento

Quanto a forma de pa
gamento, a comissão Lerá
sua capacidade de nego
ciar Ul;11itada por quatro

Comisspo triplice deverá exigir um mínimo
de encsrgos cambiais; d)

Compromisso dos conces�

cionarios de reaplicar . no

pais, em setores ou atIvi
dades definidos pela Co

missão Nacional de Plane-

Santos _ Presidente do
Slnd. ComérCio Varejista
de FpoUs.
.Ass. Anibql da P...urilíca

ção _ Pre�idente do Sind.
dos Empregados' no Com.
(Ic FpoJis,

__ ... _�

A tr&llsferencia para o

regime de exploração dIre
ta pelo Estado das empre
sas de serviço publico, será
articulada \:por uma comis
são de três! membros (no�
meados pelo sr. João Oou
Jart, m.:lS suobordinados ao

aumento de salârlo de
40% (quarenta por cento)
para os empregados no co

mérciO varejista de Floria-

1101)0Ii:; que em 15/10/61
(�e('('bialll sala rio .�uI}('rior
a Cr$ 7.200,00, sendo comi-

jamento como prioritarios
par.a o desenvolvimento - do de --Santa Catar'n'!

cconumko f> social. nilo Vania FiliPVi C ·'I.:ll'l

(].o 7:;', (las illlJlUr- (continua na LIIL :';;'1'".)�I'. Tnncrr-rlrr Ncvc.�' que

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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esta deles _. O interesse

No último domingo, um quodt+motor de Fo-ca tardio

dde:nt�stra:o POtAéreo Argent.ina, tra�sport.:.ndo turistos (cmiqos i' 1::1_ �i�un�la �:o�t: ��s :OJ���SO�rentes de gordos, esta cloro) depois de sobrev-o- PAr-' p
"PM' t' dto Alegre envolvido em denso nevoeiro, procurou oi ��f::t���dade' ep:ra tpobot�

��noC��t�,n������r��t��t�d�;�fo����ge���1�s��:;���� dormt-. Em dez anos de

contrundc (I pista seguro. Dispondo de mais lO,mlm �:�;:vêr;��nb��so ���������d������s�:�:�;gd:e�:Jmpo�r�iÇno�1 �e�hC'��a�;����I:�� gtarjosa cerporaeúo. o que]
hô c+çuns decênios otrcs, ooerovo o Air ,Fr'l"-' r.s_ �o�d�in�s�::ç�� ���O."R��,
�:�c�t�r.t��:��ú;:n:ofse s��uSr:g��d��s�: naae(���;,�� um ano e meto. O dcputa-]
do ove uma pista asfaltada por aí. �� :U� f�.�r��'b�f�lu��li����
emc�a;�pf2�tn���e�:��1��:aq��rí�r�'r�o�ód�n�= f�J�� sisieuve irá retnoíonar os

d d A F d
. benefícios d

.

ados à PM P '1<);��i��t��ef�c��h� n�rgr���,ep����CJ�dv�,r�:'::��T�'�: r�� atual governo e comrr'o-,

I ubic,>moda _ Como Cresceu. , . . ���'�d; que estamos aflr-:,
rcnc')� <0; ���������o: ���d�ÓpC�I:�e���(' ú��"'�,:�7;� qnmuc a proo(,llp'lÇ�lll (I"

fck ndo enorcccdo. darem marg_m óque!e c-iroc.ro ��i<;��J('r��Zto c..:�o��.iV�i�·I;�' IIICrJ·,c,lc: - Baixou um disco voador na Ilha, ":JIl" 10
nos nunca pensou anteso-cc.onos.
em nctx-u de dar trnbnthcIsso foi ló em Ccmpecbe. onde � civilila7ã,) a�'l_ ao nosso Corpo de Bcmbe!da não S2 fez de tódo presente. Aqui na Copít I '-'00,
rcs. !oqui o gente já é m�lis eSçlarec�da. Quanto P_'"J'.iSrJVO RESISTÊNCIA DO G0VERpeles ruas ooueta bando de ,"chlc".s"" �Ob-r€"lve�tes NADOR causa admir::tção!(I�c-: t��S��Jo��itlo;��Oc��;n�i�I�, uc�I�a u��;ê, ���I� � �� º�l:co��:paer:�����2

çcs ccmcrtdos que decididamente nlnguem_ crvcn-rto
rugtona! de Rio do Sul.

por
- v � processe ti corpo entrou nelas, de tC::0 HJ .r . s

causou verdadeira admírn-

�I�'�. �!s�;O��C�O:x�i;:�dn�:s�er.ã�e��:·��o� ': \��;r��� �ã�e;n;'��:l;;e�s� [j���nl��l
se comr

. d-cessc delas: - Caiu do avião, co tm.inhn
que em apenas 'doi!; diax

- E ninguém aparou? atendeu in[nLi!;'à;'ch�1cntOu advertiam qcnfilmente: - Não vai se res.,
prefeitos e vcrescorcs def:'i"r cem essa roupa. Quentão carccvornmcs. com
17 munioipiOS.10 »xpedienI'''--'� -t--ncôo desnertada nem mesmo por lndto , de
te do «ínere do Executivo

ton-o em Porís e lnter roqnvorn assim como quem nào
que se iniciava as 8 horasestá vendo nada, ai de leve:

.

da manhã se o.oíoneava
- Nõo tem mêdo dos canibais, não? até 21 tiaras, só tnterrom-

MARIO BRUSA na alianca: Nos corredores do �:;:, ;:;:J':e�eJi:�i�� �I�A!':5-<>n"'l-,léia Legislativa alguns deoutados cnnf?:i�(Jvam
suos descrenças nos resultados do Aliança POIU o Pro _

gresm em Santo Catarina. Houve �:sm,.., ':'l!.e·", c<;$e_ JI D."FO.P...JIIA
gurosSe que o Presidente Kenedy Iro deCld,d:1f".r:;I',te
mal no suo política com as países sub:-dese�v(JI�I;:h; .. O presidente da Federa-;
se o denutad('l Mória Bruso não asSumir o dm�su'-' cio:;

cão dos II'ra'balhadores n:tS�
oplicaç:õo da oíude americana, principalmente I1C QI)'-� indústrias, Sr. Avelino da�
se refere ':I aquls�cõa de aram.e farpado.

. 0,'7 Silva, anda por Blumenau,.E f"or(lue noo (l assessoria do deo. Amido
onde a politica sindical a-,Par Cento de Carvalho, de mÉtodos tão operfeiço:Jd-?s presenta-se com fortes a-�

paro fr:Jcionar grandes somos? • restas. A presença do ).l�esf
tjgiado !idrr c1assh-,ta na-'
q\ll!la cidade. é tida e_amo
derlf� ação definitiva cl!)S

problemas,
'E nós que nüo lH'rNlil.:i.

vamOfi no MetJ'op'll. j()�;l,n
do na "lli.!�:!i\, temos (rUI
lhe .ilI'ibutar respeil:J pdo
seu StlOCSSO na 'Europa. Al
minerada de ICriciuma, lelll
dad:l o qa::> .fniler plll"a II'>

gentlis homcn6 tio velho
conlli.ncnte, .1'10 campo e r_'l

canfirmlu;ão do l'l'rslj,';o
do homem b,.f.t�il{Jir'l (':1Il1

as mulhe.:es europeias, (lue
adoram cocares e apitos.

E". el" ,e ,,"u,"m·am �
de publ,jcwr, mas o jJnvi),
cQl11'imnou as gargo.fhada"
que o ü)jhetim que !lO fa�
na mesma e:iCola onde eu

trElda se confeccionavl fi

ve!·gonha. do jornalismo (!a

tarinense, 'estâ de pleno II
côrdo com a n:.Udttílça de
nc1me sugerida por nóS.
nós. Pena que rnltaram

Minelrlnho, se não ele
também seria aproveiLado
na redação do folhetin
SETE DEDOS;

Hoje em dia, até mesmo os agiotas, estão perdendo
dinheiro. se não o empregam em morcador.::ins e, princi
palmente em propriedades,

Aliás, a compra de terrenos, sempre rol mna gra:nd{'
ap1Jcação de dinheiro. Mesm:J no tempo em (IUe a moe

da tinha o seu valor estável e sôlido. Quem não crmheoe
um mundo de pessôns que fizeram tor�unas, sô com

prando propriedades?
Par::! darmos um exemplO: no Rio de ifancil'o 11m

terreno situado lem Cop�cabana, Ipanema ou lL6bJan.
custava hã umas dezenas de anos, menos de oem COO'
tos (daquele tempo), São terrenos que .f.jcam a J6 -.22
e 26 quilômetros do Centro do Rio. Hoje valem de2le!l8S
e dezenas de' milhôes de cruzeiros!

A mesma causa deu-se em São Patllo. ;Pôrto Alegre.
Curitiba, etc. A mesma causa. ainda, já e","'tá tomeçando
a se verificar em Florianôpolis.

SÔ os que dormem a Vida é (lue nüo. se dão conta
dessa realidade.

Em Florianópolis, o melhor loteamento, o mais prô�
ximo do centro, o de área melhor, o de pllJ,nejnmento
urbanistico mais 'perfeito, ê o Jardim Atlântico, Nin·
guém pode contestá-lo, As suas condições de venda são
mesmo de facilitar, O prazo ê de 60 long:>s mêses. Quan
do a adquirente terminar de pagar, o terreno, sem dú�
vida. valera muitas vezes mais.

Agora,. para os lotes vendidos dw:anle o prõxlmo

l'
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!'.tenâno - Wa,t.er t..'lil!h
"'ho

Com incontido !l"g,,<>' :i_

pesa:' de algum a�rd. ;iI. :�o

t:cio.mos. antcotem, 'I :�,-,,,"

curso do pr1m2�tO ,minha
de vida do galan�e ;:d:do
Walter Lemos l"ilh'J ,lIlcto

lar nm:go' s.r. '\'I.'a1t�r l.en-.!.IS

e (Ie sua e:--:!l::! eS?,)il ci
MlI.rilefle Machado L"::·.• us.

\Vartinho, que .'jta.H�p.l
mos na [nto ;Ir mA. 1':) '1:;
de' !>.'Cu an:versâr�{)'! ti ze

cç�eado do earin"rlo ,�

apreqo ,dos seus i9.',,\ li'll"l'

c. amigu:nhos.
"'Ao aniver·'arian'2.

com:> a05 .'::e11S gen:tJ):'Cs (J,<

n{).�o/.)S efus:\lOS cUnlprrll:rH
to�."

DINHEIRO OU TERIA!

Rua Tenente Silveira, 15 --'- Nesta.Constará de varias tipos de apartamentos com ga
lerias que cortam o eS'paço 1 das duas citadas ruas.

Nas galerJas serâo montadas lojas de todas I
as mais

variad.as promoções comerciais.
Como se �. Edificlo "Jaqueline" apresentar-se·ã co

mo I'trande no:vldade no .gênero para Florlanôpolis. resol
vendo pr:Jblemas cuja tmperlosa necessidade .ia se fazia
sentir, embora o crescente desenvolvimento que vem do
tando a Capital. graças â inicjativa palticl!lar a que se
deve incontestavelment.e e�sa!; grandes realizações, por
que si a Cidade esperar P')l" ,,"x,e"1plo pela BSlncO do Brasil
e Caixa Econômica ficará pa�ada. olhando seus terrenos
abandonados nos lugares mais centrais c bem no cora

ção da capital.
É cwe não temos a sorte de ser Curitiba, onde essas

duas poderosas organizações têm seus liDClos edifícios nu
ma eonsideraveJ ajuda áquela Capital v1sinha como ou
tras em outros Estados e mesmo no Interior

Felizmente que a Iniciativa particular ...não pensa..da
mesma forma e ainda há catarinensE's ('u mesmo os quc
mil) tI'ndo nascido aqui. têm dado mostras de seu :lIllOr a
Ilos,�a querida ilha ..

27-5

SOCIEDADE PROl DESENVOLVIMENTO.
DO ESTREITO - EDITAL

Pelo presente ficam convocados todos os membros
dest·9_ Sociedade. pan a reunião de Assembléia G�ral
Extraord�ná1"ia. a realizar-se no dia 12 de Junho de
1962. às 20 ,tiaras, na Clube Recreativo "'6 de Janeiro",
à rua S3.ntos Sa�ai\'a' nO 49, neste subdistrito do Es
treito. com a scguinte ordem do dia: REFORMA DOS
ESTATUTOS.

Não havendo número legal para a prirneil'a convo

cação, fica desde já e por meio deste. convocada a

Assembléia para meia hora mais tarde, quando fun-
cionará com .Qualquer número.

.

Estrcito. 23 {II' M:lin dr 1!l62
Pe, (Jnillln Deli ide Bnl(/�',\'S(/(

Prc:;idcn�e

I'MDIAS ARGEHIfNAS POLITICA RETROATIVA

smJfE DA AMIZADE
DIA 2 DE �lJ1'lII'IO - NO CLUBE 15 D�

OUTUBRO
..cO

(J)s Gontcua<lrondos de 19G2 da Escola Técnd�; ,

de ComérciO Sõ!!) Marcos, sentir_se-ão �onro;.1
rom o presenco de 'V. S. no gr:mdioso .

bode P
""

TormCltUT"a que farCio realizar, dia, 2 de JunhO,
olube 15 de OutU�fO, com iníC:io as 22. horas. nvile�Aos nõn SóCl0S ,estão sendo vendIdos co

L-J..
i 19rCSSOS, A-s m�sos poderão ser reservadas na

)0 "A Sedut(1ra" ,

--_ --------<--

CURSO DE ALfAdtJIlAÇAO
llUS IIA'JIS

f' J-ntmo.""'il; firmA, proplie:tiu:ia coop�rar:á com '.'HIOO cir Bt'Tlvenutti

Na.l'scola Industnial de FlorlanQpdJis
Fundado pelo (JQUtro Tecnieo Indufl(,.r.ial

'f TNF'OR'MAQOEB
Av(;nida M:IUl"O nnmos !;/1J..� ,-séde do CTIMDJ

I :,i,d()� parn {":mstf\l(.;ão eh ca�;1 pnlp,.Ll. I:; U1IIa ("fOnl,1"i
IJlli(::w valiosa pura ,sulu{;,HI du lH"üLllt:lHa da Ci.J::ia prú-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Campanha de Controle e Erradleaeão da Malflrta
toma publico que se 'acha aberta.

.

a Concorrên
cia Acl.mir\iAtfaLiva, com o encerramento no dia 28 di'
Milio de IUG2, para o fornecimento do material abaixo;

a) - I arquivo de aço ('./4 envctns, tamanho orteto,
com as mMtdas mínimas de 4(1 x 133,5 x 71 um, côr ver
de oliva.

FI()rl�nilpoll,�, 22 dr Maio ue 1!)ft2,

Dr. Márl" de Ollvetrn Ft"rreira
Chefe do Setor Santa Catarina

-�------------- --

EDITAL

Concorrência Administrativa M,o 8/62
A Campanha de contrõte e Erradlcaçâo da Malária

torna público que ae acha aberta a Conccrren
eía Adminístrativa com O encerramento no dia 28 de
Maio de lD62, para o fornecimento do material abaixo:

a) _ 3 máquinas de somar, manuais, impressora,
r-npncidade minjma de 9.999.D0999.

b) - I mimiógrafo manual a tinta para impressão
de papéis- de tamanho oficio, memorando e carta.

.c) - 1 retógtc para conto.

Os interessados poderão adquirir mrormacões e de

talhes Rua Artiata Bitlencourt nc 36 - stonanopc
[Is. - Estado de Santa Catarina, no expedíentedas 8 às

12 horas e das 14 as 17,30 horas, nos dias úteis, excluí
dos Os sib.1.dos.

Florianópolis, 22 de Maio de 1962.

Dr. Mil'io de Oliveira Ferrelrn
Chcfe do Sctor Santa Catarina

--'-------_ --------

EDITAL

Concorrência Administrativa M,o 3/62
A Campanha de Contró\c e Erradicação da Malária

torna púb!1co que ,<;c acha aberta a Concorrên-

��loA��I����I:a��� �o��r��:i��:���mdeont�a�:rl�llaa::i.x��

a) _ 3 máqulna,� de e,�crever c/cnl'ro 68,6 em no

minlmo, e,<;paços varinndo enlre 250 n 317, tipo Elile,
Teclado anatómico,

bl _ 1 máquina de esrrrVCl' C/C:\l'fO dI! 27.9 em no

mlnlmo, espa.çoo 'varl�.T'dO dI' 250 :\ 312, tipo Elite, Te

clado anatômico.

c) _ I catre com 300 (tullos, côr vêrde oliva.. com

u medidas mí.nimafi de 110 altura x 44 largura x 40 fun

'0.

Os Interessados poderão adquirir informacõe� e de

talhes Rua Artista Blttencourt nO 36 - Florianópo
lis, _ Estado de Santa Catarina. no expediente das 8 Rs

12 horas e das 14 às 17,30 horas, nos dias úteis, excluí
dos Os sábados.

Florianópolis, 22 de Mala dc lDG2.

Dr. Mário de Oliveira Ferreira

Chefe do Setor Santa Catarina

fDITAL

Os IntereAAndos poderão adquirir informações. e de

talhes à Rua Artista Bitt.encourte nO 36 - Flonanópo

�l<I, _ Etltado de Santa Catrulna, no expedlenteda.� 8 às

d2 hora.� e das 14 !tI_ i7.:\0 horas, nos dinH útl'ls. ('xrlul
o.s

o� st\bndos.

Florianópolis, 22 dI' Mnio (1(' 10G2

Dr. M!\rlo rlp 01Ivef'M'!, ""rrelra

Chefe do Setor S:lnta C:113.rln:l

A CamJ)lll'lhn de contrõle e arradícecêc da Malária
iorM pú'Uco que se acha aberta. a Concorrên

cta Admll'llliratlVQ, com o encerramento no dia 28 d

Maio de 1962, para o romecrmento do material abaixo:

n) _ 1 máquina de calcular elétrica tmprcssorn.
b) _ 2 nrqulvos de aço r./4 gavetas, tamanho oü

cio. com as rnedídndx mínimas de 46 x 133,5 x 71 r-m.

côr verde oliva.

EDITAL

Concorrência Administrativa H,o 1/62
A Campanha de ccntrõ!e c grrndlcaçãn da M:lI�rla

torna público que se acha aperta a co.ncorren
da Administrativa, com o encerramento no dia 28 cl

Mala de 1962, para o fornecimento do material abaixo:

a) máqutnus de escrever, e/carro 68.6 cm no Ir i

armo. espaces variando entre 250 a 312, tipos Eljte, Te-

clado anatômico.
. .

b) _ 2 arqutvos de aço, c/4 gavetas tamanho oüctc.

cem as medidas mínimas de 46 x 133.5 x 71 cm, côr ver

de oliva.

c) _ 3 fichários de aço, c/2 gavetas, para fich:?s de

9" x 6" côr verde oliva.
d) .:_ 1 flchâ.rlo de aço, c/2 gavetas, para fichas de

a'' x S" eôr verde oliva.

e) .:_ 1 fichário de aço, c/2 gavetas, para fichas de

6" x 4", rôr oliva,

O.� interessados poderão adquirir informaeõcs c de

to.lhes Rua Artista Blttencourt· nO 36 - Florianópo·

lIs, _ Estado de Santa Catarina, no ex�edi�nt_c das 8 ��
]2 h()ru� e dns 14 às 17.30 hora�, no� dIas uleis. exclul

dos os sábados.

Florianópolis, 22 de Maio de 1962.

Dr. Mário dc Oliveira Ff'I'l'rirn

Cllrrr do S{'l/H Ran1.a C:dndn:1
" 'li'

- , •

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

LIRA mm CLUBE --26, SÁBADO - Com o canlor JOÃO GILBERTO o cria dor da "bossa novi Reservas de mesas na Joalherra Müller,
._____ _ '. � � • a_�� u .-__�

E·D I T A L Certame Salontsta Interr0mpi4cr. soda caPusl.·caE D I T A L fi Jogos Abertos fO����':Z���dO� ;n�:;�7:
.

Concorrência Administrativa M,o 1/62 Concorrência Administrativa M,o 5/62 .: d;�:�ã':��� z ,�� ��,:n.:,asea d�",;,:�!;:;:�I"�:
terromptdc pela prónrte capital nos Jogos Aõ'ertos

Federação Catarlnense de de Julho em murocnnu.

b) - 3 máqulnns de escrever carro 33,0 em no mí-
nimo, c,�pa('� vnrtantto entre 120 n '44, Upos Elite. 'rc- Os interessados POdNttO ndqnlrh- mronnecõcs e cc-
dado nnatômleo. talhes Rua Artista Blttcneourt nO 36 _ Plorfanópo-

c) - m'qalnll. de somar. normat. impressora, ca- elo, com as medidas mtnímns de 46 x 133,5 x71 ('I"

pal!idade mmlma de 9.999.999.00, 12 horas e das 14 às 17,30 horas, nos dia:> úteis, excluí-

Os lntetf'�IHt� poderão adquirir tnrÓ!'maçães e de- �SÓ.b�doS. o __ ----.."

Iti��he� E.'1�I��) �;t����t:����:!� n:<l ('!'�e���:���� FlOrlrtn6poUs, 22 de Maio de 19G2.

12 heras e (hH 14 :IS l?:to h()fa,�, nl)ll. dilf.� úteis, exclui- Dr. Mário de ouvetm Ferreira
rtos os !'Il\bftdOll.

Chf'fe do setor santa Catar!nn

EDITAL

Concorrência Administrativa M.o ,!/62.
A C:tmnanha de Contrôle c Erradic:1ção da MnHria

tor1l.n. T)'(lh!le() qUe se arh:t nbertn. a Cnncorrên

ri:'. Admlnl.�tratjvn. ('0)11 o eneerrnmenlo no dia 28 d�

M.:tlo de 1962, pnr:\ o fornecimento d�����:?a��:
n) _ 2 mnf1l11nn de rscrrvcr r/rano dc 68.6 em no

mlnlmo, espfl(';M varlnndo ('ntre 250 n 312, tipos E!iLr,

Teda.do. anatômi<',o. ,

b) _ 2 'm(tQulnrl.::: dI' ('.�crf'v('r r/rnrro fIe 33,0 1'111 n�
mln1mO, f'fll)a,COS varinmlo cnt.rr 120 :t 144 1'.�p:1<:o.s. lt

pOS tllte, Toclado rl.natómlCO,
.

Cl' _ 2 arquivos de aço c/4 r;avctas, tamanho oh

elo. com as medidas minhnas de 46 x 133,5 x 71 em,

eór verde ollva.

Os intercssados poderão adquirir lnform:1cões e d('

t"11hes RIHl Artista Bitlencourt nO 36 - Florian�n(l
Ils _ Estaelel de Santa Catarina, no expediente das R R'l

12 horas e das 14 às 17,30 horas, nos dias úteis, exclui

dos o� sábados.

F1orl:m6polls. 22 de Maio dc 19G2.

Dr. Mârio de Oliveira Ferrcim

Chefe do Setor Santa catari�a
______• .

- ----r---

A Cnrnnn"'ha ele Contrôlp e Erradicacão da Malária

torna "úblico que se acha aberta a Concorrê"

ela Adminir.:trativa, com o encerramento no dia 28 dp

Maio de 1962, para o fornecimento do material abaixo:

aI _ 3 máquinas de escrever c/ carro dp fi86 I'm

J1() mi'llmo espacoc: variando entre 250 a 312, tipos
Elite. Teclado anatómico.

bl _ 2 máouinas de escrever c/carro 27.9 em no

Mínimo, cf120 espaços, tipos Elite, Teclado anatómi-
co.

Os Intl'res:::ndns pOrlprâo adnuirir !nformnl'nrc: e dp�

f"1lhf'<: Rl1a Artl:::ta Blttencourt nO 36 - Florianó.",
110. _ F.�t,nMo d(' S:1111:\ r.ntn,.lna. no pxncdienle dnsRR.<;

1? hOl'n� f' rla� ,14 :\,� 17.3(} hnr:õ.s, n(),� Mias úl,l'is. f'xf'hJi

do.� os sábados,

_�tI:lnópol!s:-=��n���-�!)G2
nr, Mfirlo dr 01lVl"'r:1 ,"prrrlr:l
Cllefe do Setol' Slnt� C�t:]]'in�

Futebol de Salão que dt'Elg
nau o sr. Paulo Cabl'f\l na

ra servir de trein1.90!' ,la
equipe de Florlan�polh que
p:trti('ipnrá ôos UI J(l!to,c;
IIbN1.0S etc Santa cavn-rnn.•------

s HORaS" 'f

80 CAf'[ Zll'J

A PREVIDEMCIA SOCIAL NO IAPI
Benefícios Concedidos

No. dia 19 do corrente, forom COncedidos pela
DelegaCIa do IAPI em Flqrianópolis, 7 benefícios
referentes oas soquintes segurados e dêpenoenres.
Auxílio.wnçlO - Dio\'jo Felipe Ccmtlo, Joôo Albi
no do Silvo. MouriCi RMs e laudelino Froncisco
Fumes:
Aposentadoria por in."alides - Absalõo Alves;
Apost"n�dori. pOt' tempo de temço - Helena Do;
be" e Uoouro ����Ci��ue;��eferidos

Na mesmo dolo, foram ipdeferidos requeri-
mentes de benefícios, csstm distribuídos:
Auxílio.doenco - Voldevino Cezor de Melo, Redu-
zino Fcencndo Severino e Agostinho Schcroo. •

Pagomentes �
A escala de pogumentos de benefícios, no cor- '

�ente me.s, na Delegacia do [APl, em Florianópolis
e a sequmte, ccrresoondendo

'

o algarismo, final ao

número do benefício de cada beneftelér!o:
Finol 1 - dia 2 QU 22

2 - dia 3 ou 22
3 dia - 4 ou 22

.4 - dia 8 ou 22
5 - dia 1 I ou 22
6 - dia 14 ou 22
7 - dia 15 OU 22
8 - dia 16 ou 22
9 - dia 17 ou 22
O - dia 21 ou 22

�idm� I
':LORIAIoIdPoLlS I

O MAIOR CONCURSO DE
CAM10 P')PULAR I)() BRASIL

I
I

EM l'OlABOII,tIÇAÕCOlllA VASP
L_

I
! I

gartaze
Clne SAí! JOSE

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO IIRASIL PElA
PRIMEIRA VEZ

elA. EtETRO Ql)íMleA flUMINENSE

Embalagem lndud,i.cd:
Socos multifolhOI (Popel e Pl6slico) de 50. I:IlIilol

Embal9sem Doméstico:

Coj"os de po�do.. COM 2A pOac»Ol p16wi<:01. de I II..: .b

Represenklnles para o�
Estados de Santa Cotorino.e Poran6

BUSCHLE &- LEPPER S.A.
Joinvifle • Bl",rnenou • Curitiba

-·---·COMUNIUÇAO
-- •

SELMA, ccbeteretrc -comunícc à suas amigos c

freguesas que mudou seu' INSTITUTO de Beleza poro
à roo Crtsctm Mira n 43. Corrtínuendo o drsocstcõo
de todos em seu novo endereço.

Compro ou olugo coortcmento no centro, Trotor
com Adalberto, no Hotel lo porto.

.. - -----

Associação Catarinense de
Engenheiros - EDITAL

o Presidente da A.C.E. no uso de sues atribui

(.ões e por derermtncçõo do Assembléia Geral Ordi�ó_
;',0, oorá o dio 24 do corrente, os 20 horas, no sede
(lO A.C'-E. com ° seguinte ordem do dia:

1 - Posse do Diretoria eleit,a em 14/5/62.
2 - Outros Assuntos.

.

Florianópolis, 15 de maio de 1962.

i
Volm)' Bit!e�court - .P�e���t�

V"'*�' ·AO 'EATli}

Dia 2 e 3 de junho às 20.30, 10 e 16

horas respectivamente. no TEATRO

ALVARO DE CARVALHO. a peça

infantil de' THAIS BIAMCHI. "Brin,

quedçs Sabidos"
----,--�---

Pelo Esporte
do Bolão�o dia Será realizada no próxl
mo sábado dia 26, :Jmfl. par_

tida Intermunicipal de bo

Ião, entre as eqnip!'s 10.

Associação Atlética Barr;�:.t
Verde e Sociedade V��;!,J1l

eelas Drumont da \'izl]�hrt

cidade de Itajai.
A equipe da eaplt(ll ,d.;,

verá fonnar com su:_\ Corca

máxima, ou seja '.1 C'lul;')"
campeã do E!o\tado, ;'I1;1�;':1
ri com, Euriro - 1\ I', -

Alfredo - r........-.-o - T-":l

co - Didi - Allibal - LlJ;�
_ Osmar �e Dôa ou !'('r!'c!1'[;

Centro Fone: 3635
-BAíJIOS

tine GLORIA
ás 3 hs.

Audle Murphy
Gia Scala em:

N,\ ROTA DOS PROSCRITOS

CincmaScope Eas�manC')lnr
Estreito

Danielle Darrieux em:

ás 7Y:z - 9Y:z hs.

2.0 Filme do 2.° FESTIVAL DA

FRANÇA FILMES

Fone 625'

Censura até 14 anos

ás 8 hs Pré.Extre1a,

"Pró Quartanistas do Insllt uto ó(

Educação "Dias Velho",
Glenn F.ord
Maria. ScheU em:

CIMAltRON
CinemnScope Metrocol.Q�·
Censura até 14 anos

Bernard Blyer

EDITAL .. -

Concorrência Administrativa M,o 6/62
C

A' Ad
'

't I' N0 2/62_ oncorrencla miniS ra Iva ,

A Campanha de Contró!e e Erradicação da Mala_ria
1(lrna publico que se acha aber�a aberta a Concorren·

da Administrativa com p encerramento no dia 28 de'

o de 1962, pnr� o fornecimento do material abaixo:

•
a) _ 3 máqulnag de escrever c/ carro 33,0 cm .no

;:::�, ae��::�iC��riando entre 120 a 144, tipos E�lte,
b) _ 2 arquivos dp. aço c/4 gavetas, tamanho oficio,

tom as medidas minimas de 46 x 133,5 x 71 ('!m,· côr ver·
de oliva.

e) _ 1 maquina de sorpar, manual. impressora, ca

Pacidade minlma de 9.999.999.99.

tine IMPEliu
CiD••1T1 Estreito

OS OUIOS DO AMOR

Censura atê 18 anos

Fone 629:.

Domingo o

Clássico
lIajaiense

MarcíUo Dias e Almie,ln

te Barroso será :l d9S"ict"

itajaiense marcado p,1t:'\ ri

tarde de domingo, em pel!)
ja váHda para o Campl!t.lla

to regionl da tem9;Jf'\d:� lie

1962.
Como se sabe, os Estivn.

dores e o Clmenport so:ici.
taram e obtiveram' da Liga
Itaja.iense licença pelo e.�

paço de um ano, .esum j n

do se .o certame ('m 1I"laru

lia e BarraRa.

Assim sendo, os {10i� r�,l

didOllals clubes praiano<>;
vno iniciar � luta uelo ti til

]0 citadino de 1962, visando
" 1,::;1:1(111:11 ([I' Futehol.

Centro Fone 3435 ás 8 hs.

2.0 Filme do 2.0 FESTIVAL DA

\ FRANÇA FILMES

Bernard Blyer
Danielle 'Darrieux em:

ás 5 - 73,4 - "% hs.

3.° Filme do 2,0 FESTIVAL DA

"FRANÇA FILMES"

Raymond Pellegrin
Oiselle Pascal
Magall Noel em:

CHANTAGEM DE MULnER
Censura atê 18 anos

OS OLHOS DO AMOR

Censura atê 18 anos

Dean Mrl.rtin

tille IAJA (S. José)/
,

•__"'BII.!
Cble BOXY
CENTRO FONE 343'5

ás 81/4 hs.
3.° Filme do 2.0 FESTIVAL DA

"FRANÇA FILMES"

Rnymond Pellegrin
Ol.�el!e Pa.scal
Magali Noel cm:

f:IIAN'fAGEM IH;; l\-nn,flF.R
Cl,;n .. :ur:l :1te 13 anos

Judy Holliday cm:

�STA I,OlJlti\. VALE UM '\1((,11,\0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA PAGIN/I

Atende s6 com horo marcado dos 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13

"Telefone 2891.

Dr. flávio A'�erlo de nmorim
; ADVOGADO

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

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

zstomegc, ínteeunos. figadc e vias b1l1ares.

Consultório:

Rua Jeronimo ooemc. nO la eetes 21 e 22,

acsrdôncte:
Rua uao Jorge 32 fone 2721,
Diàriamente das 15 às 18 horas.
... tende das 8 à.s 10,30 horas no Hospital dO! Caridade,

DB. LAURO DAURA

Cl:i1ica Geral
--U.Drco-

Especlal1e+..a em moléstia de Benboru e vlas urt

ni�tal\. Cura radl"'.8l.,.,...�......� cr6
mcce. do "parêlbc. eemro-urtnêrtc em ambos 0$

sexos. ncencee do aparelha DliEfltlvo e do siate,
I ma nereeee.

trorano: da.s 10 11 II ,Si) MrBS e da� 14,30 k.! 17.00
horas, _ Consultório: Rua Saldanha Marinho. 1

i 1,0 aodpo;. (e!lll. dr. Rua loão Plntvl • Fone; 3?:46
Rflsldcncla: Run Laeer1a C"..outlnbo. nO 13 (Cht\

cara do Espar.ha) - Fone: 3248,

Dl. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO�DENTISl A

Preparo de cavidades pela alta .,elocidode.
BCRDEN AI110TOR C; S V\tHITE

�adiologia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruv Jerónimo Coelho 16 _

1° ond'lr - Fone 22:::5
bclUlivomente com horas m(lrcat.h.1

7"---'-

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
��-� t6�n��aE��riç�0 ú��co";oU:5�o::�s���R���=
cic;II�CJ.dos.

Rua, Dr. Fúlvio .Aducci, 748 Antiga 24 de Maio.
ESTRITO - FLORIANóPOLIS.

NO HOEPCKE TEM

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terros, pequenos chócaro') e

óreas pqro indústrio� em

BARREIROS
nn_"qAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar locol

Os inlf'rcs�ados J')odprõo diriair sr direlomente 00

ESCRITORIO DE VENDf; DE IMOVEIS de

0110 Julio Manna
_ RLIO F�!ipe Sc:hmidt, 14 - Sobrado - Fo,...

2347 _ Flnrianópnlic:
_ SERVICOS TlCJ.;ICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZACÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RU,� CONSELHEIRO MAFRA - l{;O

fLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
.,.• J '

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAfiA
POR CORRESPOHPENCIA

.;

O Instituto N,JciÓMllt de Ta,q\.litrofio, 1I!IiIn�. �.' ,'JoaD...4l' ,
rio componho de rtifusõc do taquigrafia brospe!ro; 0- Veq�e';s'l de 4 portas eon
briu inscrições 00 seu curso por correspondência, c- rádio.-'

traves de 12 lições. Escreva-nos aindo hoje dando : M9tor, pneus, pl1j�ura f
nome e endereço poro o Caixa Postal, 2.500. 'São estpf;uncnto tudo em es

Paulo - SP tadolde'novo, ótimo carra.

,·Tt.�r eoni Danlél
R\.ul.' Deodoro, 35A Nesta

DR. MARIO GENTIL (OSTA
Mi:DICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANT'"
CLINICA E CIRURGIA

.

ESPECIALlZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOS! KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOPOLIS

HORARIO DE COl\"SULTAS:' - Das 11 às' 18 bot&!
Pela manhã, hora marcada, Inclusive a08 sábados

'reíercne: 2989,

ÇUNSULTORlú, - Uua 'ren. snveire 15 _ Conj. 203.
- EOJ,FW10 PAltTHENUN,
-------_ .._-----

(LlNICA SANTA UTARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Mania. _

Proeíemáttco Atetlva e sexual.
't'rutamenco 'pt'io gteuocncque. cem >lUeSLeSH\

tnsunnatcramc - Cardiozoturapte �on(jt�J ...pra �
Psicoturapta

Direção dos PSlqulátras _

DR. PERCY JüAO DE SOrtSA
DR. JOSIt TAVARES lRACi!:MA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS; Ln"", to tt,:; UI heras

Endereço; Avenida Mauro Ramos, 288
\Pra ,a Et.eJyula Luz) - Fone 37-53

"Curso Preoeratórto Continente"
DATILDGRÀFIA

TAQUIGRAFIA
PIE-GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O ANO
AULAS PARA CO""CUASO�

CURSOS ESPECIAIS
PAR� PROfESSORES

DE DATILOGRAFiA
- Boseodo nos mai, ....ordeno. próCeuoa A.d�

gógicos.
_' Equipado com maquinas no,"o.

\ Oil'iqidu ,..elo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SIL�..

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço .ua in"crição o Rua Dr. Fui,•• AduccI

antigo> '24 ee Maio, 748 _ 1" IIndOf.
ESTREITO t:'1.,iii�I�.

CURSO CONTINENTE
Preparam Se alunos poro oS concursos de'!

OFICIAL ADMINISTRATIVO. ESCRI rURÁ�IO E
Df.TILOGRAFO Faça 'Sua inscrição no

_ "CtJR�O
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _; 10
andor - Estreito.

A

andor - Estreito <\indo há olgumas 'vogos: '

pela RADIe GUARÚJA de FI!)rianôpoJis
de 2.a a Sábado.

. '"

\
8,00 - Correspondente Columbu!o
8.55 - Reporter Alfrtd
10,55 -II:lLrmo o Rádio Guorujó
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
J 2,40 -Político de Desenvolvimento
15,00 - Corresponde-nte Calumbu::I
16,55 -Repo�ter Alfred
18,10 -Resenho Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - C )rrespondent� Columbus
12,05 - Grande Informotivo Guorujá

Deportorr,er-to de Notícias: Tels. 3816 -:;- 3822

:tl��o::�i:ndo C:�;o �é;;7SK!:2� :;��
- -------_.._._-----

A.VISO
Prorrogação de Prazo

o Departamento Central de Compras do E�tado de
San�a Catarina, avisa aos interessados que a Concorrên
cia Pública nO 17 04 01, referente R aquisição de máqui·
nas e outros materiais para sapataria, alfaiataria e tipo
grafia do Abrigo de Menores, m!\rcada para 23 de mala:
foi adiada J:larR 16 de junho em virtude da falta de publl·
cação no prazo devIdo,

Departamento Central de Compras, em 21/5/62.
Hermes Justino Patrianova

Presidente
---- ------------

A VISO

FluriulIÓpolis. 255·62

Dr. WahD. Zamel

J
i

.
AvVOGADO

R.UA �,i..vA JARDD4 1�

• parecer em virtude �e um corupro.nlsso

• ���ti::;u��!� e a��:iO::::i�I�;es fe!��'I�a :
• contcctmento e agradece a aenuteaa do)

• convite.

,

ii
•
II
•
•
II
•
•
•

Vi8.jarâ hoje, pela Varig, pare Pa-a

• naguá, o Com te, do V Dtstrtto Naval,

Dr.)i�yrloR Rcilllalho • :�:i::�t:s::�r:rn�rM�n���:� d':� !�::��f::: ��:�:b�,:�saAl�:IU�:lJt�I�:
CLtlllltA DE CRIANÇAS .. Almirante An',"elo Noiasco de ôtmef ãa de Morais, que' repre.'l'lllto.a
Cllft'<U'tas: Pela manhã. Amanhã, ambos estarão ínspecícuenoo a o Clube Lclen, no Concur

DO"8:����1 ,�,: �:���,��,.e�, • �e�;�:c�it:����:;: �tda�:o eF�l�n�i;�� ne ::I::iS�:oc::v�t:e::e��:la:�
.a. 15,30 hs. ... 17,311 Ls. • &O irão para a Foz do Iguassú. sis a festa de Miss Guana
CODlIllllorlo; Kua NUOM

•
.. • .. bara 63, que accntecee.r no

:Cr�:�O'2;Rt-:- I" andar -

• (hO"H�e�O�3� �:�t;�e�':I;:��!an�:n��:'�� dia 9 de [unho.

Retldlncla'
.

Rnlt P,,�.... a sua extréra na "Floriacap". O filme brasileiro "PAGADOR DE
MAma. 63 - 'l'eJllfoDe 17M .. • • PROMESSAS", no Festival de cenues,

.,

'

, No Clne "São José", boje, às �O horas foi premiado com a "Palma de Ouro". O

"S$mpre �.Jerta
q

.' acontecera a pré extrêia do' rume "e, seu D!retor, Anselmo Duarte. ne,ll� mui.

, ��a��s�;'tuf:Ó::O��:���:od'��i::�,����l�'�,�ar !�:��:dO�mocionado com este exp,�llcilGl)
r

.'� ..

L-OTES II
,

• gral�ar�IU:ad�e�t�17:�I�:ss:�:���7.t:,�r� com

O

aD�e::ll�:n�:�:s, ;::an:!��,Ci��
,
V-E�DE·SE ACEITANDO J que declarou ao COlunista c Sr. Ewalc;o troe nomes também serão agraciados. De �Fl,l��NCIAMENTO PELOS. Mor.tz, Presidente do mesmo, po.s eu conto". Jf

" �oJ9'pTUTOS. .. • .. .. • .. •R: �YA Á���:' Maria Lêde Lisbôa, convidando pam A Indús�rla Ma!llot "Catalina·', r,ll:
$145

-

• festejar amanhã, os seus quinze unes na Rio de J�ne ro, envíou há poucos rll:'l�"'

• Associação Atlêtica Banco do Brasil às um belissimo maillot para a Srta. wãura

II
20,30 hs. Agradeço a gentileza do convite Moritz, Mi�s .Radar de Sa�t� CatarlD� d�_
e prometo estar presente, 1063, O acadõmtco de medicina, setor, tot,

• ... ' o po; tadOl' � bonltOf pJ:e6ente.·
.

• cm �:�::Ô��ls c�e:�t�;:m��::llej�O� Os noivos Dr, Esmeralda oessetanc .�,
• Gabinete de Relações Públicas do Pai á Marlene Costa amanhã, apôs � Ce:lmõ,
• c:o do Govêrno, Sete filmes estardO pre n'a e Recepção do seu casamento, Viaj"".
, ::.�Su�:Cl���Onao �:���:rCA)d; ���:�:: ::odeP:ra�s�r�Q�1 ,,���e��oM:.�eçuda�:.
.�---_ ...._-_ ......_�- -- -� ..� ;;. "

,.:., --.

Dr. Açíitio Garib�idi
$. fíliag"

"

,ADVOGADO
Escritório espcclo.Uzado em.

Ques�Ães t.rabalhlstps,

A�tP.l�.�a�âo ..<�e ,bens
l�Ô",�ts:�\' � tlefesas fjscats,;
tt�rFelipe Schmldt, 14 _

';f{i�ar ..:.. Fanei: 2511 • ','

:���-�.�-_. ::
üi( itULDEMAB O.

.

91MEHEZES
,�. peJa Escola de
Medicina II Cirurgia jo Rio

I" laaeb o. Ex�lu'eroo d,
Hospital da Cambôa _ Da
Hauraidadolo Clara Sas.
.... - Da Maternidade
IIie-Pobre,
ElIpeelaUdade: DOENÇAS

D1: 3ENUQRAS _ PARTO
- CIRURGIA.
(;oDsulta: MaternIdade

ç.i'DJela nutra. pela ma�

nh�.
Rutdéncla: • E,.,tevea JoI

nio�, 62 _ Te): 2235·

"

• Cia. "'Johnson & Johnson do Brasil
'. Colgate Palmolive

�"'"
• Cia. Gessy Industrial
• Cia. Cervejaria Brahrr _

• Cia. Industrial Farmact:<ltica
• Destilaria Medellin
• Esso Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• Fábrica de Tecidos Tatuap�
• Gilette Safety Rasor Co of Brasil

!
_ : ���i���� ���i��!�n�:a��ntoura

� \
':' ti Indústria de Pneumáticos_ Firestone

t • Laboratório Anakol
,

• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório'Phymatosan
• Laboratório M.iles
• Leite de Colônia
• Laborat6rio Silva Araujo Roussel

RÁDIo GUARWA'-
DE FLORIANÓPOLIS.

• Martini
• Minâncora
• Maizena
• Perfumaria Lopes

I
• Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
• S. A. Moinho Santista

\• Philips do Brasil
• Toddy f.• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbe
• VIação Aérea RlO Glandense {VarIg)
• Vick Farmacêutic,a

,Local de reunl�e3
Clube 6 de Janeiro'

Gas. feiras, 20,00 horas

O R S,

Ii:NNIO LUZ

JOAO JOS!!: R. SCHAEFER

ADVOGADOS

Têm :- .... "'�.t'l orazer de coml'nicar a mudança de seu

esc.ritÓrio para a

Rua. Felipe Schmidt., 21 _ l° andar - conj.

ZVJ-7· Ondas Mcdi ...s - I�-!O Kilociclos . 5 Kw
ZYT-44·0ndas Curtas. 5975 Kilociclos � 10 Kw

�'i'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUINTA IpAGINA
______________� • • _n �

FlurinlJÓlluliS, 2!)!)-1i2

Clube Doze de Agosto -- Dia 9 de Junho - Sábado -- Elegante soirée com esco,lha de "Miss Perfume" -- Patrocinio de Elizabeth Arden e Jornal "0 Esta
de -- Abrilhantada pera famosa Orquestra "Los Cavianes de Espanha", Reserva de mesas na Secrelaria:lo Clube - CRS600.00
c-=---�= --- '-�='---'==--'-------' .

. _.__
R?- .__ � 'r'

_--'- .. ,

. _; ...... ........_

Segundo- estro- Financiamentos para Diversas Obras dp.lnlerresse
nauta Norle •. ,I�,�I����, ��m· :�i����;o t,�,�:�:,��e!�s�;,:���:���Lg!��:.��91�!r!�!:.

de prõntidão para mergu- Impulsos pelos eaminhoa para aplicação [10 campo gia, trataram, al.ld!1. os

Ihar nas águas do oceano libertadores da tndustríatí, da energia elétrica a im diretores da CELESC do

a fim de colocar um anel eecãc num notável nUma pcrtãncte de quasí 5 ml encamínbementc do plano
Inflável de borracha em de energia, ctnemtamo e tnões de cruzeiros, 'de apllcação da Usina de

tôrno da nave para garan- progreso que asstna'n a I Recentemente, empreen Santa Cruz obj,e�lvando o

tr sua flutuação. Hejieóp- sua maioridade como pcten dend.o viagens ao Estado recebimento da vert-a fede Desenvolvimento l".cono.
cta moderna. da Guanabara, onde estão ral de 50 milhões df: cru mico para a I�Oi1..�eC�

Para exempüücer o de. localizadas ainda, algumas eetrcs, c!estlnada is obras ção de empréetrmoe 'i
senvolvimento da pr:)duçio das principais reparbíçf=s dessa gr�de usina catarí conta do Fundo Federal
industrial bra.sllp.!rll. é o da administração publ�a. nense, localizada no muni
suficiente citar a evciuçêc federal, os srs. Júlio tr, za cípíc de Campos Novos,

ter à belonava que o espe- upe-ada na índustrta auto drozny e Hermelino Largu com cepecídede t:)tal de
mobilistlca, que é hoje em ra estiveram conrerencíun. 6.000 KVA, em construeao
dia uma estupenda reanda do no Itamaratl sobre o n de suas etapas da 3000 ..

de nacional, superando � nancIamento de �ive�sll.s o KVA cada.

as nessas necesstdedes la bras ligadas ao problemn is.fi usina, que terá co.

ternas e procurando eu- de energia elétrica cm nos mo zona de innuenr.l:l Ca
centrar mercados erternos se Estado, através -O Fun. plnzal, Plratuba, Joaçaba, cem para o desenvotvtmen
para a colocação da sua do Alemão de Aux":o aos Videira Tangará Rio pa.� to de suas rtquesas econc

produção em' saldo. Países em Desenvolvlmen. Antas e Campos Novo,;!- es. mícas. :-::...
Não existe dúvida de Que to. tá Inclulda na preVisl\o?a vê.se, pois que a CELES

o Brasil superará os urale ? empré�timo p.efendJ�O ra a futura Iste�ligação O, .peloe seus dirigentes Ilb.
ficlos causados p�b. inrla:. em 6 milhões de marços, com o sistema êctetcn e' 'negados e dtnãmtccs. 'vem
cão, decorrente de uma st tem pleno apolo cio gover Chapecózlnno, boi iht.cLrrié ;sobrepujando todas ai In�'
"rte ae sltu�ções Ciu,!oa!\:rà l.o�de·Santa Catannu e. S! eMa de lublta9ão::sba.txactc, J_",nções; negatlstas de pro. .�::
mo 'restrições ,:·catn9fãl:;1 destinara a conclusão. ,da ta a ser montada em Joa. ,tiresso, por uma. aclDlln4t&.::!:
c,ompromi� otiça:m"��ál Usina Palmetrés, de 24,000 . çaba e P' inicio' 'dâs ÔP�tIL çâc de ceracterreuces ,pvo.1

, .

;::� �:di��:: 1,' e�!:�:�� �:� �:�;:c�:�ar�n:O�:\: �:t� �����, está ptayüto ���I:� :;�n����::� Q�: d'!-
'���clas' �I: BI��:�a�rodh���ei!�:� No. O. N; ���: ir. conse. :;::��vii�::t�icada P��%lt'�
pelo p missão e distribuição de gulram os.n�.- JUilo H, ze, realidade econcmíea .cue' o'
brasíleí r energia eletrlca para toda. drozny e Hertnell'1o. Largu ÕoV'�rno Celso Ramo� vem

parecer a região do Vale do ItsJaI ra a liberação 'da� verbas Imprímtndo- ao Estad'J de
pllcáv.el, os

.

pr<;b "f'l de vital ímportênc:a para provenIentes do rmucsto Santa Catar41a.
àamentais gera rel' (la..i

a economia. cat!'.rjneose Unlco, no montante de cr$ LEGENDA-
• fIação são c ad P'" pelo seu admirável par!IUe 18.'195.648,00 (saldo da q:.;,o
rítimo acelerado

.

pro industrial, e a sua popula -"- _

gresso do Pais de "er'.a> lo ção de 430 mil habltantf'3 VENDE..SE'ma desordenado, mQÍ.iUi representado cerca de 20
cando compldam�nte % da' população gernl elo Maqulnârlos para fábri- mirante Lamego, 25

problema anterior dt) Bra Estado recolhe aos corres ca de balas. Nésta .

..sll, cujo aspecto principal públicos estaduals apro�L
Ver e tra'ta:r à rua, 'AI- 27_5

era o da acumulaçãji.di madamente 1/3 de sua H', COMPR'-O-O-U-A-t-U-GO----riquezas 'e não o da r�ll �elta.
����:��. o da expans�d Um apartamento no cen sr. Adalberto Campelll.

E' e�te .o p�nsarhl'llltJ' dlls troTrata.r domingo, com Q' to 2����S�:' Porta, quar�

senhores Diretores d;l. Cen
trais Elétricas tie' 8anlil
ca.........,...._·c__.·

C), dr, JulIo H. Zadrozny
e sr. Hermellno Lal'l$ur,l e

Eng.o Helnz Llppel, Calo.

preendem queo tato!' p:-in
cipal para. a cpnso:lrlagão'
do progresso indwtriaJ bra
silelro e o seu incremento,
também, nas regiões do
Pais menos favorecida;;, ('s

tá na depedencta. direta
do problema. de tC!lllsCe!L
denta.l magnetude, que é' o
da energia elétrlCI:t.,

• ...)SrInei
pal preocupação de toàos
,os governos dos Estados
membros da Fede.-açáo.
Homens estualo.�os, ·do

assunto, imprlmi,ram à ad
ministração da CELElSC
um aspecto moderno e ·di
nâmico, asessorando t) go.
vernador Celso Ramos em

'seu magnitico programa

(ccnt. da r.e .,)<1.;;.)
da Ilha de Cantão, no pã,
cíflco.

ProssegUindo em IPla pro
veítosa estada na' ex.Cap!.
ta� da República, os drre,

tores da' CEJ..E&C e�tlyo·
ram no Banco Nacional de

Ao disparar os retro-fo
guetes de sua nave, para
fazê·lo retornar à terra,
Carpenter agiu com a eons

ciência tranquila de que
milhares de bem treinados
militares dos Estados Uni
dos e de outros países do
mundo livre estavam pre
parados para ajudar sua

recuperação, especialmente
em caso de qualquer emer

gência.

teros e navios estavam

prontos para prender um

cabo de aço na parte su

peior da cápsula, de modo
a Içá-la e concuaír Carpen-

de Eletrificação, cesunedos
a solucionar diversos pro.
blemas regionais que em,
da dificultam o eperteíçoa
mente da pruduçâu e do

fornecimento de energln e.

tétrica às diversa� regiões
do Estado Qu-e dela eare,

A bordo de aviões pron
tos para decolar para qual
quer local na rota do võo
espacial, encontravam-se

pára-quedistas da Fõrça
Aérea dos Estados Unidos;
homens- rãs da Marinha
norte-americana estavam

Agora que o segundo as

tronauta norte-americano

realizou nôvo vôo orbital
com pleno êxito, experi
mentando prolongada im

pcnríerabilídade sem qual
quer problema. todos os

demais astronautas conti
nuarão seus intensos trei
namentos para futuros

lançamentos,

IlNDEREÇO
A RAINHA DAS 6J(JICLETAS" fica na li' ",.
Conselheiro Malra n.o 151, de um lado a' ada
I'ftção de PEÇAS E ACESeÕRIOS, ti do outro a

.cçio de PINTU&'u B CONCERTOS. _

.....,.... aU1.

". PARTI(IPA�ÃO''\ '
"

Jaime Abraham e Sro - VVQ. Tito J.osé Peixoto
Porticlpam aos parentes e p�ssoos de suas r6>�

loções o contrato de casamento de seus filhos
MARIUIDE • REIiATO,

FlorianóPolis. 18 de Maio de 1962

LIRA TENIS CLUBE
Comunicamos aos nossos cssoclcdos que a con;

tora E!izete Cardoso, embora com contrato ürmcdo e

pcssoqens pagos nÕa se apresentará na data onun

ciada, por motiv� de sua enfermidade, segundo ca�
bogramas e telefonemos da Guanobara,

Em substituição foi contratado o cantor JOAO
GILBERTO, criador do "bossa novo" e de "CHEGA
DE SAUDADE".

A DIRETORIA

QUE FA·CI·LI·DA·DE ! .....

• EIIIIMfllf.
o Capttão de Corveta Seott Carpenter e suas reações ao

deixar a atmosfera.
CONSORCIO

TAC
CRUZEIRO DO SUL

v J>Q<l0 Itr:. do 'e'ol O" �"='i�"" no <lN do

con,p,,,_O,eoloma. d�c 4 ole til p,,,,,,,,,,o..s
m.n"",S, como V oC"<I,moii,,,, ALI, PUBLICIDADE

rEl. 24·13
a femando Machado. 6

AGt:NCIA

KaaFelipeSc.lidl,U
Flnes2111t31111J

fiDHIAMÓlIIUS os. C.

� SOLUCAO paro o seu PROBLEMA esla

no CRUZEIRO � PRAZO, do CONSORCIO �

TAC·CRUZEtRODOSUI..

•

A diretoria dO Aval Fu.

Dia 18 - Futebal de Salão: Doze x Paula Ra;"os'
" 20 - Encontro dos Brotinhos '_ Orquestra de'

Costelon
" 22 _ Cinema
" 23 - Bingo em Beneficio do Sac. de Assisten_
cio ao Pequeno JornaJ�iro.
" 25 - Futebol de Salõo: Doze x Bom Abrigo
" 25 - Bingo
" 27 - Encontro dos Brotinhos, Orq. de Castr
lon
" 29 - Futebol de Salão: Doze x Bocaiuva
.. 29 - Cinema

";:ro 3óO t;jh?d�.gO em beneficio à S�iedade de Am_

Observação: -As partidos de Fut�bor, de Salóo sêio
reolízados no Est6dio da F. A. C.

-----------------�.,-_-----

O Avaí Em
São Francisco
do Sul

i ·
i'
I
!

I

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CI'VE�'
DE FLORIANÓPOLIS

'

EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE DEZ,
no) DIAS

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS ! ... E, ('.

gORJEIO cr

�SEU TAlÃO
.

tebol Clube oonl.ir:lUa aguar

dando um pronuncill.men�o
'. da diretoria do Atlét!-;" df'

São Fran�scct ao Sul '4UJ>
" deseja um ioga do cl'!Jce

"

azzurra naquela cidade, rea

Jiazndo duas partidas am's.

tosas. Em vista do club!l

não dispõr de datas, f!nviou
uma contra propos!n ROI'

mentores atiêtlcanos, vi

sando a, realização de a',Je
nas uma partida, .estanct.o

ag.or� no aguardo da cr

de ru; do clubé francisquell.

O DOUTOR CLOVIS AYRES GAMA,
Juiz de Direito da 2a Vara Cível desta
Comarca de-- Florianópolis, Estado de
Santa Catbrina, no formo da Lei,

FAZ SABER aos que o presente edital de pra

��e���e�t�r���r��,d��e(l�� �i�s ;ir�:JuOn��ê��ó��:
mo. Õ. 14 horas, o porteiro dos ouditórios dêst.
)I,lzo traró à público pregão de vendo e orremata�
çõo, o quem mais der e o maior lance oferecer s6
tre a avaliação de Cr$ 120.000,00 do bem abaix�
descrito, penhorado à NELSON ANDRADE no A_
ção Executiva, nO 296 que lhe move WILs'ON Dr.
MEDEIROS:.

Giro dos Juvenis
Barrigas-Verdes
Pelo Interior
A seleção juvenil de tu.

tebal, que se prep.lrl\ para
o Campeonato BrasUeiN, a "UM balcão frigorifico, marco Bacelli S/A,
ser realizado em São Paulo, usado, com duas portos. nO 283021, ano 1960, em

vai Iniciar desta feita a s'é,_ �;�:��. estado de conservação e bom funciona-

�!�m�:I��:�: a:�tt�S:\eil� E, paro que chegue 00 conhecImento de todes

çõe� de Blumenau, B:us- �oa��:r e�:e���t�ofer-e!e,��ebl�:�:� ��ef���� ��x���
que, Jonville, CriClUma, e Dado e possadb nestõ cidode, de FlorilOnópolis Co.outras:"' DitaI do Estado de Santo Catarina, aos dezoitó dia�
As datas foram marcadas do mês de maio do ano de mil novecentos e sessen_

devendo agQ_ra ent.mr a 5,e, to e dois, Eu, (Ass.) Jair :José Borba. Escrivão o 50'
leção em outra fase de l·rc bscrevo. (A5�,) Clovis Ayl<fJS (::an'to, Juiz de Direito.
pur::�:H.:;. C r ..

I I
. �_M ,Ji', ::;'J cc:n c C,'l:;jC,J •

-.----.-�,�.lt��- .........� "" ."", � , """"_
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Além ria ... \'"r';'l� (·olaboraçõe:o.:, o Dopar
'amen!fl de J:.;pcr. � 1,\ Guaru,iil contará &..
'c ano <:UI11 a "l1r -rvisâo geral da "cdcracão
AUé(i('il C�I r' c nsr-. entidade m a-

�r : '

[�

REOÁTOR:

PEDIO PAULO MACHADO
RIDATORES-AUXILIARES:

MAURY 10R"U. RUI LOBO'
MO SlTOI

GILBlUO MAHAS
<SPORTIVD COUBORA'DOII'S: DIVERSOS

O Grêmio POI'tQAlc�rc;1S:'
encerrará sua cx-ursâo 1;0:

e-amceos europeus no pró
xlmo dia II, quando enrren

tará ern Paris o conjunto
rIo Racillg local.

x

O atarnnto tnruo que
pertenceu durante long,[j
tempo '.1.0 Plnmengn ,ia GUi<

Babara, rr-ceocu passe livre

(:0 Espanhol de Mar.:!elona

Adianta se oue 'NDJO .c

tornara às fileiras do lU

broncero carioca,

O"G'
M...,.�. Md djog,a ue-cru x Tcrncndcré, vencido pelo clu- MUfld

o o �enos o que 148 jornolistol de t040 o
be do Esrelto aprese,:,au uma orreooda<;õo de CrS, . ,. do Co:'e:tarao no Ch','e P41r. realizare,,! o cobt-rtura
250,00, sendo vend,.d0s oprnos cinco arquibancada fe d

p anoto, Mundial de Futebol, o sétimo a let'
no valor de Cr$ 50,00 cada. €. tua o, � mOlar contingf'nte é ° do Brasil co," 142

Em .v�s!a dessa crrecodccôo ínfimo, �presentou Vinda em �rguid� � Argentino com. 132, UrvgDoi 70:
se um défrc.r de 2.995,00, ficando os clubes debito

-

AI���n�� 4�O Itolla 42, Perú 29, México 14, Sui�o 10

��su�:Conf\a,s Corrente'" do FCF em CrS 1.497,50 ca-.
e o m ICI •

•

,

Vejamos então a lista dos despesas: ,Os po�ses que envtorôc o menor número de íor.,
J UI.Z do principal - c-s 1,000 00

nollstos soo:,A�stria I, Bulgaria I, COSIa Rica I Ho
JUiZ da preliminar _ Cr$ 40000 londo 1, Repóbüco Arobe Unido I Trinidod 1 Po
�uxiliores da principal _ Cr$ 600 00 guai I, Porfugol " Bolivio 2, Gua'tema1a 2 Finl��"
Auxiliares do preliminar _ Cr$ 3ÓO 00 �:;�o2'SoHv�,e,ntg,;o;o32., Israel 2, Panamá 2, Turquia e U�
Porteiros - Cr$ '00,00 - Cr$ 200 00
Bilheteiros - Cr$ 150,00 - Cr$ 150,00
Marcaçõo de campo _ Cr$ 500 00 .

Em cada eltádio, dr..,'onte o compeono" mun
Blocos de ingresso Cr$ 70,00

' ,1101 de futebol, haverá um serviço médico pe�mcncn-
Taxa do Federocõe 10% _ Cr$ 25 00 te, poro otender o teeeedoees e �esrno jogodo·cs. Fas:

�
Somando_se teremos Cr$ 3.245;00, êste o bcr.,

lerrormente êste servi�o flG'llrá à disposi�ão di Jort1o.
' .. creoux do motch Guarani x Temendo-é listas e arbltros, Ilto e, nas dias em que nã" hou.,,,r

, Ilort1das de futebol.

�,

A diretoria da Associação dos Cronistas Espcr� "i{l
, ,

•

tõ:vos de Santo Catarina programou poro tarde de sé., .?er� no maxima 40 o número de pessoas que po.,
bede, em suo sede provisório, altos do Confeitaria derôo fiçor dentro dos conchas de jôgo, durante o

Chiquinho, uma reunião de Assembléia Geral Extro� <ertcrne mundial do Chile, incluindo-se entre elos. fo

I"
ordinári.a, cujo principal objetivo é debater o coso do tóqrofos, pegadores de bola, enfermeiros e médicos
pagamento dos séeles que deverá ser em fó'",o de o ..... ,"_
nuidode, A reunião estó previsto poro às lS,OO Ias: A Toço JUIeI R',:"et, O famoso ToCO de Ouro dn';

; rampeonotos mundiaiS de futebol vai permanecer no

"Pode escrever: ° Brasil seró BiComp!!õo Mun" Chile d"'onte 30 dias oproximodàmente. Vomol o ..

oilol de Futebolz, Com esc frose o conhecido desocrtts ,

terecer maiores detalhes 00 público, o respeito da ta.
to Hamilton Berreto, presidente licenciado do Federo- S,O Que levo o nome de Jules Rimet, antigo Prf'sicleftte
CÔo Cotorinense de Futebol de Salõo, iniciou um ró_ da FIFA que faleceu o 15 de outubro de 1956, tendo
pido bate-popo com o reporter, Hamilton Berreta o. perl'l«lnecido no pôsto 32 anos.

';.rmou à reportagem qUe assistiu 00 embote final cn_ o) A toso de Ouro é representado por urno fjguro

de�tre Brasil x Pois de Goles, fioondo vivomente impres_ mulfier, GOm os braços por. o 'alto, sefuro.do Ur.'l

slonodo com o padrõo de jôgo do seleção brasileiro. í.: g,onde vaso.
.

terminou: O Br<lsil seró BiCampeõo MUl"ldial de Fu_ b) Suo posse é temporário, ficando'" o responsobi-
tebol"! Assim seja! Ijd';:,de do entidade do país que obtiver o

campeonatO.1c) A posse do "Jules Rimet", no en"",,o, .,oder' !<�r

Figueirense x: Paulo Ramos será o clássico de do- definitivo, le um pois o gonhor duronte 3 mundioi ..

mingo, pelo CaMpeonato l1e!lionol de futebol. O Fi. consecutivos.

gueirense' é vice--líd., com 2 pontos no passiva, .en. d) Mede 30 centímetros de oltura e contém 1 quilo e

quento que o Paula Romos, comonda o pelotão que 800 !)ramos de ouro de 18 quilates pe!londo c.;!rca .te

luh em busca do titulo lI'Iáxi..,o do futebol metr()pe. 4 4uilos.
. 1

litona. Acreditamos que o clássico entre tricolorcs e.;1) C custo atual do JuSes Rimet é colculodtl, oproxi.
ol'lin",rot. tem tudo para ogrador à nosso exigent8 modomente, em um milhão de cruzeiros.
torcid., pois SÓ o ponto que seporo líder do vice·lidt'r Comentam os jornalistas brasileiros credl'ncio.

bosto po.ro que possomos prognosticar desta formo. dos que se eneol,tnom no Chile, de Que Ayml'lré Mo

Cremos oue será o cl'!llico máximo da atual tempo. rrlrQ devúrá lançar o quinteto ovon<;ado, contra r., Mé.

rodo oficiai. fi.:_, '(j((', ossim formado: GarrincMa, Dldi, Vovó, Palé
-

e
,

Zf]ÇJalo_ Portanto, o mesmo ataque que l�antO\l .1 C,.

Diretores do,Avo; � Atléticó desejavam onteei' r<l do Mundo de 58 em campos do Suécia. Quanto à

por o cotejo ;tomondoré x Guarani poro o tarde de aefl'so ainda há algumas observações o faur, comen·

� fican a o çote,jo entre ovoio��a!etieo,..os am os jornallst.as,
rxa _ =

de rootcan encor-o. 1 cu

O· setecronedc t-a- ':n!1'J' E cunha irá às flna ie."

preparativos na

terce feira com "'1.';1-15 3G

cotejo de Quarta retra ii

noite frente ao s..:h',·!r-:!l:l.(jJ

representcttvc '�:1 M"'x"'),

Falando fi. rcportev-.»

preparador Aym-u: Mn

retra a.jtnntou que a l.bna

atacante nara a !lC't'� de

quarta rctra será

que se sagrou catnp

dial em 58 na 3 I' � :' (,\1

seja, Oarrtncna. Didí, '::l.

vá, 'Pelé e ZaJ.;"ala, U, �(
ainda Aymoré QU� soment

na defensiva exist-i-i duvi

das e que por isso ,," ;! c.;

calará, após-à patuvm fln'�'

do dr. Hilt.on G::Jj1ir:T,
x l(

A «elecão juvenil -tc rc

tebol da capital est.ir. l'ri

bindo se no próximo (11� Ul

em Hajai, frcnte1:0 $<': '

ctonado rrprrll{'nln.: :t',)
vrnil daquela cid'd,'.

No dia 17 O� 11<);

pazc;; cnfl'l.Hlt.ul'il.o n

cionado de igunJ ,.:>\ _,nori� �---.,---.....,

e modll,lIdadp dn. Vl�ll',l C�FEZI�lHO, NÃO!
CHE �1�'O!

cidadt> dr Joinvil!I>,

x

Vai'õco da Gama (> .JU'/I;n

·.us é o eot"J') is"',�! :l'i,r_-l

Amistoso programa0'.) I�:)r'\

a tatde' dI> liomill,� n,

Guanabara,

,

F:llando ,I ITP'H J.!','I'1 (l

pf('pár:Hlor rio ,(li" .i,l

espanol adi:tli'f,o'u (lU!' "n;,o

��r ���IJ:a r�1�C d;�O�;I'�� rc,'�::�II;
nárlo", Dl',sl' :ljn�a qlif',
"O Br:l<;J! p. um ,ld .. ,'n'trlO

xlr

x x

O presidente Osni Melo

vtcjnrá dentro (Ia:, lJ1'ÓXj
mos dias com destina a

Porto Alegre onde fará en

trega no Grênuo Portoz.Ie

grense do troféu Governa
dor Celso Ramos, Que o

mf'smo bem o mf'rf'l:(!ll em

virtude de haver 'len('ldo o

n�rlame "Sul Brasileiro de

Fulebol",

né�ja,

DOMINGO

G, E. O ESTADO

X

OSVAL'DO CRUZ F. C.

�,
�_.,-,...... ---,--_ .. '----�.
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D�p(ulamenle Ce,utra.d em r
Edital • CIIclTêlcia PíIIIica I. 18-05-53

o nepartament-, Centra

I
guroe ete.:

de Co •. pras jD. C. C.), d d) condiçie6 e 'praaos de
confonnidade com o ar! entrega do 1iIlIftectaI., 'DO 10-
11 item III, de Rcgu!amm cal Jndjcado: 1IOCA!IS :m-
lo aprovado pelo Decl'8t;. IDICA1JClS .JK) 'EDr.rJ\L, OD-

SF 2); 08 6J 1382. torna JlJlli' ·de será ,pt:OOe(Udo o exame

púb}icO que fará realizar «íe reeemmemc:
no dia vinte cinco de ju _

nhn de J002. na sua séee e) ôecreeacêc 4e conhe-

i�. P�'�C:(' L3��;�� ,����: i ���::�o dê:te B���:lsã� :�
m:;HC1A FlUBLICâ. na, l .Leaillll'lr.ll€l re(cl'Ontc a con [1::-; do dia :lU de junho de
e,mrlif.,;JC,� Hcguintcs. ccrrêncías. 1962, mediante roemo. em

� 1 - cerre. de aço, tipo Se
r rMil ou similar, cór entr

c!n:m c vorde-ouva. tntc'
rtcc. IlltJdêlo l"{'f",r(':tdo, po
t:l. dr trl[-lo l'nf':tixc. dua \ tirada urgr.J;Jte, "hamamcn
(''1,'''1'1'' IIltt'rnn� pratelel

t
lo do sc,trlmdo rol()cadQ

I IS r.' 1\' ! fr' hnduru tlPt ' ['x,"t n( Ia ela d,rrrcllea (J(
'r dr d "'1"1<1 rXlcrnnllH" p�f>ro pelo faltoso cnucão
te 127m x 045 x 028m OI :1 fntula suspensão do re

;���1
e �nt�;��;n�n�e28 o

.... Ist.r0 de forn.;:cedor, etc

mal, pes 1'1do n[)�'lXlma i 2 _ Na parte externa do
d111'rn1c 300 k]l:>s 011 mal� ''m''elopc r:ontf'lIedQr' da
m1rllatnrn'-' a p ova cI 'lrnlln�ta drvrr'if') con�t-?r
fn""O u'1!dade - um, qual "'" �<'''!'mt,,� (lJ"'''''''''1 C01"-
Udade - 36. ('r'RR-":"'CIA, flDTT"RJ,TCA 1>1"

J fi 11" "1 .. (AQtnST�Ah Dl!:
() m:ltf!rial n('ima espcr! Çf)l"RII'<;; DE Af�O. PARA

flradn. deverá �Ct· entre- r-rVr:'RqAq EXATORIAS
V"I', n"l<; rxat.ol·in'l das S"- DO ESTADO.

localidades: AI-)-

T - OBJETO DA
CONOORRIS"NC1A

AQUISI<;:AO

Pati�t:"t A'!t\a� dI) Cf]a
p .. rÓ !\"111� M'lrnas, Alfre
eh Wa""w'.... Hom Jpsus.
P"::!"'! do Tr"'llh"d') C'l'll
pn Relo rio Sul. ('"lI'""1:) F:rê,
Dal Pai. D')ls Innfi"s. E�
tnu]n �"hr(>{'riror Frf'vbnr
f!O Gnl'.'ào. Tp"r:1 Ipul1(')l.
I�wel"'tlno. Lib""'flttl.. Lin
dóiro Hir'ld<')r M"r';;I". M'1r
m Gr:"!nrlf> Qt'lf'ili" Costa,
(lnrfJ Vf'rrt". Piritl'1"l. Prf'
�;rlf'l1tf' "'''''''11 pr'nrf'.�n.
Rio rif, Cn"' .....) Rin do Cam
pn. l'l'i., M_�i."t, Rio P1"!>to
rl'l <;111 R"m('j··''1''ia. Sal"te.
Sal!n Vf'l:l.�n_ Sin Louren
cn d·()<'�]f'. VOJ"lreãn. Var
j!rm, WiLmal"sun. com exr:e

r�'l cI.")s rhaves e �e"l"cdos.
(I1Ir rl<>vf'riio Sf'" f'ntTegtlf'.�
no Tesown do Estado.

IT - F.STTPut,ACõES

Os inLf'I·ess:).(I"s (!f'v",'i",,,
aprf'H'ntn1" os c!fJ("l'Y1enl ).�
nlf'nrionnrlnQ :). �e,Q'uir.

NOmA: -serêo recusados

116 .nultedaN:; com dimen
sões e outras car:acteJú�t.i_
cus aouér- oas ('�rifka

• ('�('�. o nne ora�i"narlÍ. exr
gencra da subsuturcão, te

3 - Em envelope .�rp'l
r'11". ront�nrl" os di"'f'r;"�
fi., in"i",,, 'lTl�""'''''' ,,1';m rI'l
t;;"mo DOOTT�"'lT08. f>m

( .... r� ... j"r"'1 h"m dp�tnrarins
rnrf>"-Fl",._�,._;in n" dflCumen
t,,�· f'nmnr"""'rr�nr' .... " ri'! iden
tldflde e idoneidade.:

g) rertirFio de Regi.stro
na .T"ntn ComerciRI ou OiIÍ
.rio Ofir.l:JJ nue trnh"l. pub'j
.':ldfJ fJ documento de cons

titlllção;

b) atestado de idonf'i'1")
de .. pa�sado por Banco ou

duas firmas de comprova
da Idoneldflde comerrial;
c) prova de ouitrlf'Ao Nim

ns fazendas Estadual, Fe-

dnl'nl c "'NJunklpal;
dl l}\'oe\lração. �e fôr o

!''1�'''. 1):l!'lSuda a p�s.'!oa re·

I) "�r"ll-l11!f" dI) p1"oponf'll
le ü nb!'rtura das pro))'ls1.as

1 - Pr"l}fJsla selnd")fi fim 4 � Os documentos acima
b:ts :l� V:1� f'om Cr.� 12.00,yu p:lrte dêIes) poderiioser
dI' si'lo P,«t'lclllal f' mni� !1 subsliltuidos p�lr. Re 'II:tro
T::!��n ele' Eclnrnf'fin r S'lÍl- dn fir:nn no D�pa:'t3mf'nto

Cen1r:1.1 dr. Comp!"a� do
dr eh' crS 10.00. por fô- Est:HtO dr Snnl:1 C:rlarlnn
!ha, rlD rnv('lope fechado
e latr:t(lo. contendo:
a) Dr!sjr,-nação do nome c

:�����;:o da fiml:1. 1)1"0]10-

IJ) ('�per:H!l"'a(':10. a maL� _

df'tlllhada p')�HíveLinclusl-
v� mnrl"'a. do mlltcrlg[ flue
sr propõf'm fornf'Ccr; ,------,.

C) pr<,ço uni'úl'io e glo- • Oesenhos
bnl, I'om fi explicaçiio de
qUe rslão ou nfÍ') incluidns
as despesas de ImpÕstos.
taxas, fretes, carretos, se-

5 - As prop'lsLas deve

rã') srr n"pre�entadas em

duns vias, com a rubriea

dos proponentes em todas
as pAcinai;, seladas na .fo:-�
ma do Jtem 1. d� T�-.:
rc.,

-6 - Os enveIapes, ecn

"tendo propcetas ou doeu-
rnentos, deverão ser entre
gucs no Departa:mento
fOenwl de C:lmpru.s, il
P�aca Lauro Muller, nO 2
crcne 3410'), até us ']li 0110-

que se mencronarü data
e hora do recebtmcme, as

sinado por fundumi.rlo do
.D.C. C
, - Ai; pr()post:ls serão

abertas, as quinze hora,
do mesmo dia vinte e oilo.
par funeionárl1� ccstana
dos pelo Presidente do D.
C. C. e na presenca do�
proponente'! ou seu's r('p!'('
.�entantr.� 11·I�ais.
fl Ahertos o.� "nvf'lo_

t)e�, cad:! um dos inte!"ps·
l;ado.� tem o direito de apãr
a sua I'ubrlca na� fõlha<; de
propostas dos demais- con
correntes.

9 - As proPflst.a<; (modê
lo 001, a vonda 1111 lmpren
sa Oficial do E'nado), de
v<'rão obr.dccer Íl_s condi
ções estabeleuidas neste E
(litaL nas in�l.ruçÕcs ('ons

tante� do vcr�o ,bs n1C.�

mas, bem como :lS e�i?(n-
elas di) Def':'''lo n" BT"

25-0B_61/:l;\2. cle 1!)61.
e demais .c.','�p().�I{'jif'''l F:�I a
:tuals e Fedcn:I.i.� súbrc C-)!l
;otl·ências.

III - iJULGAMENTO

1 _ Pela -oeeueeãc Jul-

�adora, restenermenee, se

rá declarado vencedor O

proponente .que cterecer:
a) Menor preço, conside

i-ando-se descontos, ooní.

ncacões, impôstos, despe
sas e outras vantagens:

b f memores conutcões
de cntrega ;
(") mcjncroc condroõcs

de .pagnmento.
2 - .Em igualdade de

condiçõ�.>, será dada pre
ferência a üsma estabele
cida no Estado.

3 - Em caso de absoru
ta igualdade de prepostas,
será sorteadc o vencedor.

4 _ A Concorrência po
derá ser anulada, uma vez

que fenha s.ido preterida
fOl"maHdade exp!'; .sarnen
le exigida pelas reCe. d:ls
Leis e a omissão Impel1.e
em prejuizo aos concorren

tes, ao Estado ou à mOI'ali
dade da Concorrência.

5 - A Comissão 'Julgado
ra reserva-se o direito de
anuln:r a Concorl'ência, ca

so as prQposta» apresenta
das .,ão corres9r:md'lm aos
interêsses dO Estado.

Florianópolis, -em 19
de maio de 1962.

tHermr<; Justino Pa
·t:-!anova.) ·PTc�id('nte

_'------ __ ._----_. __ ,_-

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

RA'mo P,URU!.HA: SOCORRO
POlIClf.L fiE rR6E�(lA TEL. 3911

-------,--

ATENÇIO
SERVICO DF M1J["'lJ\.NCAS lJRBANA� ItHFR

MUNICIPAIS __ E fNTER[STADUAL
Não ê n"'''''' �tÍro " "nQrodamentn dos m/,,,,,,,,.,

InfMma("'''�''' -1 ruo Fron('isco Tol",... tino, n''';;4
fone 1R05

� .. �1� ���! �a�,�.e��'i ",aç•• ,,"pafnéls
em to 11 Edado

R_ Farnendo M ...hfldo." - "It andur- -fone: :2.4 1':'
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PERftI�ÀO-RAPU'ÊZ

Jijólos Grátis Para (onstrução
Dondo mais uma demonstracõo do interesse peio
�"olvi.mento dü Capirol, o H;mo praprietário do
1,,", Atlôntico _ sem dúvida, o mdiS belo loteo_
a e o melhor planejado de FlorianÓpOlis - e cu'

Ihoromentos, terrapl<Jnogens, boe'los. ruas, e1c.

feitos exclusivamente o suo custo, resolvem

Outr? valioso coopf>raçõo. .

ASSim, 08 lotes adquiridos no correr do mes de
, rrceb�rõo como cooperaçõo, inteiramente gra�

,Q quantidade de 3.000 tijolos, desde que a resp.ec._
construçõo seja iniciado dentro do prazo maxl

clt> 60 dias o contar do dota do compro do lote.

�
Porq quem conhece o topogrIQfia da nossa Capl_

&:
e Q ausência de grandes e boas ÓI""ElCS nas prOX1_

1fp� cio ce,ntro nõo pode deixor de considerar o fa
dr Possuir o Jardim Atlântico uma das mais bel()�

�S, o suo proximidade do %01'10 centnol. a. facilid(l_
� Comunicação pelo asfalto a SGlubndode tle

:C1una, (l ,,1'>1"0 amplo pono tôda O baia norte, uma
-- .praia, limo ('xtensa e ICIrgo avenida e ruas i_.

nt.r amplos e t6das se intercomunicondo. Bem
Qpnnf'.or o Jardim A.tI6nt1ca como o Bairro de

Ikrt!,lr.o da nosso Gapltol,

....I ••vl i

Edital de�C8ucorre8Cia' h�Uea n" 18-'05-52
G Departamento Central zu., c nn tampa, para gat- dos, nns dimensões de 1,50 exigência da dtterênca -de

de Compras (D. C. C.), êe pão, nas dimensões de 0,45 x 1,10 x 0,40 ou mais, unj- preço pelo faltoso caução
conformidade com o artv x 0,60 x 0.30. Unidade - dade - Um, Quantidade � ruzura suspencâo do reata-
11, item III, do Regulamen Um, 'Quantidade - 3. 4. tro de fornecedor, etc.
te aprovado pelo Decreto VI _ Apagadores de .rettro, )..>1111 _ Mesa, com 3 gaue- J'.!a parte externa do

SF-25 08 61/382, toena públi pata quadro negro,Unidade tas, .nas dimensões de 1;10 -erwelope contenedor tia
:::0' qUe fará realizar, no Um .Quantidade _ 5. x 0,70 ou mais. Unidade _ proposta deverão constar
dia 27 de junho de IDil2, na VIl _ Armário com portas Um, Quantidade - 1. os seguintes djaeres: CON-
sua sésc. a Praça Lauro ccnecices ,lirllhos c rota- XIX ....... Quadro, para.u:.fi- CORRENClA P"UBL1CA 101°

.Muller, nv 2. rroec 3410) mentes de uco, fechadura xacãc de avises, nas di- 13 05 52. _ IM@Vl!J'lS ES-
CQNCORRENCIA PÚBLICA une Yale. nas dimensões .mcnsôcs de 0,176 x 1,00 me- COLARES PARA O GJNA-
nus oonctcões scguinV;s. de ,50. xl 50 ou mais, Unido tro. Unidade - Um, Quan S!G '·INDUS:nRl!\.L" lTA-
I - OB.T.ETO DA CQN- _ Utn. Quantidadc _ !J. tldade - 1. JAI.)

CORRENCIA Vil! _ Cavalete, para XX - Porta ohnpeus, com 3 _ Em envelope scpaen
(AQUISIÇAOI mupn. em madeira de Ief i cabides e cxpêlh-i. equipa- do contende os dtaeres tio

."': - cm-teu-a dupla dínn- onvcmtaauo, Unidade � do com rccuptcnto de la- Inciso anterior, ulóm do
tcíra, com tinteiro croma- Um, cuannccoe � 4. tão, para guarda-chuva, tôrmo OOCUM2NTOS, cmp
do, 'untdede - Um, cuan IX _ Escrivantnha, com Unidade - Um, QuanLidn. caracteres bem de.llt.aeadoi
tidade - '6. 7 gavetas, frente c lados rc de - 1. encerrar-se üo os doeu-
IA - Cartotra dupla tru- chados. pranchetae lute- XXI - Estojo, para gunr-. mentes ('(lmpr�l)aLóri"s de
serre, com untctro eromn- rats. fedi i-tura tipo Ya.�:, da. de bandeiras. Unidade tdcnuunoc c \'ioneid3de;
do, Unidade - c.n. Quan- nas clin:ensCes de 1.35 x _ Um, Quantidade - L a1 certidão de Registro
tldade _ 6. 0.30 ou mais, t'n:d:>de � OBSERVAÇÕES: Com na .Junt.'\ CII\lIer,"i:ll ou

IR - C::wtelrn clupla ('('n- Um. Quantidade 1 t>�rcção (1(J..'i jLCrlS em (Iue ni:írio Ofiei,,] (111r tr·nha
traI, com tintriJ'() (·rol):.1 X p.,lirma, V:irall"ll'i:1 llJ.Ja t'!'õ]lJ3eifiear:aC) "Idtnid:t jluiJlil:óWo o dUI·UIt1!·,'I.</ de
do, Unidati€ - UIl! (i"!lIól:1- ('um lJl"a(:u.'l, <.:stafada us móveis uevcm ser em (·"nstituição;
tidade - J6. plústifO. Unidade _ Um, mfldejm de ímbúia, cnver· !l) atestaun d,� id<lnei4a·

OU Quantidade _ 1 ni ada na côr natural e ue. pas�ado por B:mco ,"I
IC - Cartch'u misLa. I:on- XI _ Sofá estofado ('nl n'ontados no local de des- duas firmas de comprova'
jugada, para dois alunc�:, p'á'-'ti'ro. Unidade � Um, tino. da idoneidade comercial;
em madeira de Imbuia, €n- Q":'Intid:lde _ 1. As cal"telra.s devem ter a c) prova d'
ver.nizada na côr natu.1,l,1 XII Mesa, pequena, de cen lar�w'a minll(Ja de 0,95 as Fazendas I!:stnC:uah, Fe-
� metálica, em tubos de e� contímc.tros. der.al e Mur:ic\paJ;
letroduto, rigido, prote�ido tro, redonda, _�Unidade -

d) condições e praz'l de d 1 prof'wr,cfifl. Fe rór o

contra a corrosão, pintado Um, QuanUlil1de - 1 entrega do matcl"lal. .no lo cnso. pn:+�a{!fI a p��lJon re··
em eór semelhan�e >l, JI.,,- Xill - P.lltrona rixa, cal Indicado: GINASIO pre�pnr�J!:" :11) 'p:·qp:mrm·
delrn, Unlducle - Uu1, e�lof:..:da en iljá�tieo, com ·'lNDU�Tr..�.AL'· lTAJid lJf':i alJ'\rllira das prtrpu.�.
Quantidade � 42. l�\':l(:'� Unidade - Um, na eida.de de ItnjaL. cnd('
II - Escrivaninha com Q11.:njdade _. 2. seni. procedido o ,cxame de Os dOl'umcntos ado
duas gacelas, I' \"<t XIV ArmlÍrio, 'triangu- recebimento: 1Il!l fou I)arte dêleSl I)\)de-

p:ofess:)l", fechadura co· lar. port:l ,bandeira. com II _ ESTIPULAQúES r"fJ �er ),1I��tituidos pplo
mum, med,mlo l.UO x 0.70 pélrtus dt; 'lido claro. com Os interessados df'v�rão Reozistro da firmn no De.-
x 0.78. Jrente e lados fecha 2,50 metros de al�ura, Uni- aprf''1enLar 06 documt:ntos pa�tamen�o Centra! de
dos, pranchetas laterais, ue dade _ Um, Quantidade -

!1H'ncion'l.dos a seguir. (�ornJT;J-" r!o Est..ldo de San
madeira de imbuia. e:wer- l. 1. _ Proposta, sel.ad;;s ta Catarina.
n;zada, Unidade - Um, XV - Mesa, para máquina ambas as vias com Cr$.. 5 � As propostas deverão
'Illlnntidade - 2. de esc�ever, com duas ou I? 00 ilf' �;'Jo F.slnnu:l r t>

o

mai� gavetas. prancheta
lateral. nas dimensões de

O 90 x 0,4.5 x 0,75 nu mais,
Unidade - Um, Quantida
de � I.

XVI - Me.'õa. nas dimen

,�õcs dc L:'O x 0.7{) ou mai�
Unidade - Um, Quantida
de-3

.

XVU _ E"'h:mtc com 4 di-

lU _ C:làclra, Simples, re

fMcada. Unld:lde _ um,

Quantidade _ 17.
IV - Quadro negro. ma

deira. de lei, nas dimensões
:le 300 x 1,00 me�r�)!> ou

Cjõladro negro. na:;; dimen

sões de 1,50 x 1.00, Unida

de _ Um, Qu�ntidadc - 5

V _ Cole�OI" çam lixo, ma

d.:.lra de Icl, Pintado de a- visões, fundo e lados fecha

-NOTI'(IAS E ÉfPORTÊfPELA
-

RA'DlO 6UARUJA'

.

mais a Taxa de Efiueação
(' Saude de Cr$ 10.00, por
folha, em ('nvelope fecha
do P Irl'·r:"lrlo. ron'pndo:

n) Designação do nom �

e cndereço da firma Jl�'tlprj
nente;
bl espeeifteacão. a mais

detalhnda possível, inclusl·
ve marca, do material qUI:!
se propõem fornecer:
c) prêço unitário e glo

\)al r'01l1 a explk:1çliO de

que �.�li"to ou não incluídas
as (i('.�pe�as de Impóstos
I.:\.'w..o,;. fretNi, carretos, Se
J.':u!"O.�, cU::

cI 1 roudlções (' Ilra7.o de

I'lltr('�a do material. no 10-
r':11 Indkndo: JMPRF:>lSA
()ji'!GIJ\L DO Jõ:S'l'J\!)(), eltl
1;'lorianJpolis. nnde serã

pl"Ocedldo o r'x:"Une de re

('rl)imf'nto:
el declaração de conhe

r'inwnttl c subnll�sâo il-"
nlll"!n:l.� d('·ür Edit:l.[ (' ela

j,('gi.�!a(,'u(, rl'[l'l'l'r1(p a CIl!'

I'(lrr{'lIeias.
NOTA: S('r:"\{) r(.c�Uoóarlos

o:, lIIatrr!ai� (�om dimen
Sf'f>S P 011:(':"\" .I':l.ract,eristi
r:'us n(]llém elas e�p(,('jllea·
çües, o que oe:l.�ionar:i exi
gência de substiLuição, re

tirnda urA"f'ntr:. rhamaml'n·
lo LI" �""llndo colocado

::_00 Curl"l'spe,ndl·nte COI,UMUUS
a,55 ReporteI" AL!"RI';n

1U.30 R("'.,,,nhn ESpOl·tiv�l C'IN'Z:ANO-FrnESTON1�

lO!)!) Informativo CASA BB.u:'.;QUj·:
11.55 - n(']lorler ALFRgj)

I� :l!) C()rr�spoud('nt(' COLUI\1BUS

1(1.00 - Correspondenle COLUMHCS

1655 _ Reporter ALFRED

18,10 _ Resenha J-7

IR.55 Corr"('�poncll'nl,r (:OI,U\'mUS

19.00 MOl1ll'nLo E.�pnrtiv(l BR.li\T....IA

21,00· R(')JorlN ALFRED
'

21.30 Corrcspondl'nt{' COLU!ylBUS
2205 _ 'GRANDE INFORMATIVO GUARUJA

Dppa�tamenl0.� dr' NOTiCIAS c ESPORTES - TCls'

3XHI _ :W;!2 R:i.dlil (;uaru,i:\ de' F'IOl"j�ll1ó1}(!liS - A

MA'OR POTi':!'JCIA RAI)!OF{jNJCA DEr SANTA CATARI

NA.
Onda média - 1.420 ke!s - :) kilow:l.Lts

Onda CURTA _ 5.!J7ri ],cls'� 10 kil(lwatt� - 4!J mr

tros

PORQUÊ
_. ----------------------------------------

UMFLORIANÓPOLIS
,

E MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGQS PELOS MUNICtPES

i\ li R E C A D A C, Ã O

UNIÃO. . .49,9%

AO ESTADO".,.,,, ,,43.6%

AO MUNiCíPIO, . 6,5"/,

o impôsto arrecadado 'pe'lo Muni
cípio é aplicadO exclusivame,nt.
em Serviços à Populaçõo: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, AssistênCia Social.•1c.

MUNiCIPE

PARA QUE TUA CIOAOf: MAo
FIQU!: MAIS P08RE, PoUU TEU
IMPÔSTO COM PONl'UAl.lDAOE

3er apresentadas em duas

Vias, com a rúbrica dos
proponentes em t6dílS RS

p.'winas, s.eladas na forma
(1" ítem 1, dêste Titulo

6 -;- Os enveI"(Ipe,�. con

tendo proposta,; :lU dQ(:u

mentos, devl'rão SC<,' entre

gues no Dcpnrtamen�o Cen
trai de Compras, â Praça
Laura Muller, nO 2 (fone ..

34101, até as 14 h:>t"rlS do
diu 27 de junho de '1962.
mediante recibo, em que se'

mencionará clata e hora do
recebimento. assinado por
runeioná.-j() d., D. C. C.

7 A� prop1-"tn.� sedio
nbE'rt�s it'\ quinze h9ras,
d'l mesmo d1.1 vinte e Iletl'.
J)'lr fUlwionúri IS d.·;Igna
d0s pelo Presidente do O
C. C. e na presença do.� pl"O
ponentes ou seus repl'cson
tante� jeg-ais.

R - Ab('rto.� 0.<; enveJo
pf'�. I'ada \1111 d(l� inlRres·
s:tdo� trll\ o dirf'lto de a

,1:")r a �\1a rúbrl('a nas lu
lha� de pl'oposta.� dos de-
11nis conr�orrentes.
!l _ A.� propostas (mo

délo 001. ii vr'nda nn Im

prênsr. o l"iri:! I do Estado,
deverão obedeceI' às con

dicôes el:itabelecidas, neste

Edital, lnstruçõea
t;OIl�tn:ntel': do vrr.'O dlll;
nlC.�mas, bem como às exi

gências do necre�o 'Do

SF-25-08-61j382, de 1ge1, e

demais tllspos1çõcs Esta-
duais c Federais. sobre
Conrorrências.
'III � JULGAMENTO
1 - Pela Comlssâo Jul

g o d o r a, posteriomente,
Ilerâ declarado vencedor o

proponente que oferecer:
a 1 Menor preço, eonslde

rando-!:le descontos bonifi
cações impóstos, desj:lCsas
e outras vanlagens;
b\ melhores condiçÕeS de

enLrcp:a;
c) melhores condições de

pagamento,
2 _ Em igualdade de

condições será dada pre
fel'éncia a firma estabele
cida no Estado.

3 - Em ca�n de abgolutn
i!?unldade, de propostas,
será sorteado O ven(,-edor.

'4 - A Concorrência po
derá ser anulada, uma. vez

que tenha sido preterida
formaJidac1e expressamen
te exigida peJas refe
ridas Leis e a omissão im

porte em prejuizo nus con

CMTenteS, ao Estado ou à
moralidane da Concorrên
cia,

"5 - A Comissão -,:ulg:t
dora. reserva·se o direito
de ru'lu]ar a Concorrênc1o
caso as propostas apre
sentada:;; não corre�'I"I
dnm aos inl.erês.'ics do �-

J.a.do.
.

PIO!"irtllópolls. em 27 di'"

.Junho dI' 1962.
f.fTM'tl'I"�.Jll�no 1":1'1-'1'1:1.

IlOVU) ,- PI"t.'sitlt'l\l.e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hospital dos Servidores Públicos>
:Criado O Depl.lulõnomo de Eng�Sanilaria - ODES

..

Ivo �ilveira Refula Crílicas Infundadas da Oposição ;:��l�:t��l��ta"'b'm na

-- -Na sessao de ont�::n foi gUindo_se.Q Serviço de A. rios, mantend.O, por outro mo setor . da engenharia
aprovado, pela maiorla [1,'0 guas Esgotos. O DAES fL lado o maior entrosamen, sanitária. Ivo Silveira Reputa CritL
vernlsta, a mensagem go, ce, pelo,.. projete de 'sua to possível com repartlçôes A estruturação do prcje. cas - Projeto da Policia
vernamental criando o De cnecão, administrando o organizações e tnentuíções to deneta a clara visão de
partamento àutoncmo úe SAE e prestará na sua ea de en�'enharIa sanitária
Engenharia 'Banltárla n. peclalldade assístencía toe, naclonals e estrangeiras,
A.E.S., que tem per fim nica aos muníclprus . com públlcas oou privadas. O or

planejar, orientar a supe, eles colaborando no t.ocan. ganlsmo ern questão seré
rlntender todas as utivlda te a estudos, projetos, cons composto de Conselho Bs,
des de engenharfu

'

santtú, truções e admtnlstraçao de tadual de Bngenharja Sa.
ria do Estado, cerne 6rgQ serviços de abastecimento nítàría e de um ór�[\o '{!xe
nismo llutárqulCiJ, extín- água e de esgôtcs sauttá, cuttvo, a Diretoria Geral,

estando, assim apto a re.

o ESTADO
O "AIS AJl!1CQ D'AIlD DI: SA"lA tATABlfiA

FLORiANÓPOLIS, {SEXTA-FEIRA>, 25 DE MAIO DE 1962

Colonos Jâ�Gneics,i�â �uriH�anos
i �.rJ�.

ceber financiamentos de

organismos nacional- e m.

ternacíonaís ampliando sua

esfera de ação (l trazendo

para Santa Oatcrínn, des.

ta maneira, o máximo de

benefíciOs no Importantíssi

Afim de estudarem as

posslblHdades de i'lcaliza.

çá.o de uma col:J'lh JapoJle
sa na região de Curitiba.

nos, 'estlveram em Floria

nópolis, mantendo contac.

to com as nossas autorida_ consulad(l Jappneses de

des, (lS srs. Teruo YAma- Porto Aleg:e.
kawa, Consul, Nobuma!'3. Inicialmente, no. Instl.ttl

Sato, diretor do JAn.-UC (> to de Ref.orma Agrâ.rja,
Alfredo Yamachlta acÍHlo mantiveram ·contact,o cu·m
do Consulad.o, todo� do o Conselheiro dr .. José Fe

.,...--_ ...-:�--_ .. __ . �'-- .. _-----

O Governo do Eslado Eslá Em Dia
Com PREFEiTURA DE JOAÇABA

Govêrno iu
.

fsta�o �ayou à Prc·
frutura �e Joô�aDa, a im�ortân
cia� �e �r� 1�.�19.41O,OO De

�uotas �e. relôrno
Desmascarados os Levianos Delra
fores do Governador Celso 'Ramos.
Como toda a população tor Estadual desta Cidade.

do nosso Município tomou Pela relação, os prezados
conhecimento, um Suplen- leitores verificarão que o

tezlnho de Vel\fadores da Govêrno honrado do sr.

UDN, declarou na tribuna Celso Ramos,.. em doze me

da Câmara de Vereadores ses, pagou quase dezessete
e mesmo deitou entrevista, milhões de �ruzeiros a Pre
insinuando que o Govêrno feitura de ".Joaçaba.
do Estado não estaria pa-·. E' diante.i:disto, pensar,
gando a Prefeitura de Jõa- ,�.( que ao temPo do Govêrno
çaba, as quotas de retõr- � Estadual da UDN, somente
no previstas no artigo 20,! recebiam a(cit�das quotas,
da donstltuição Federal. com IiUta.:f- e;xceções,

.

as

Pat;a esclarecer a sltua- Prefeituras' :{ju� fossem di
ção e provar que o Govêr· rigidas por PrefeItos Ude
no do Estado, vem pagan- nlstas.
do em dia, as referidas Relação dos pagamentos'
quotas de retôrno, damos efetuados pela Coletada

�abaixo, relação completa e Estadual de Joaçaba à
flél dos pagamentos (em Prefeitura Municipal de

� dtnhelro) segundo certl- Joaçaba, referente ao exer-
-

aão, que a requerimento de ciclo de 1961 - até a pre
nosso Diretor, foi soliclta- sente data. De acôrdo com

da ao sr. Augusto Luiz Ba- o Art. 20 da Constituição
tschauer, dignIsslmo Cole- Fe4eral.

Dia 20 de abril de 1961 .

10 de junho de 1961 .

" 14 de julho de 1961
28 de agõsto de 1961 .

27 de setembro de 1961
25 de outubro de 1961 .

30 de novembro de 1961
26 de dezembro dê 1962

" 29 de dezembro de 1961
2 de março de 1962 .

27 de março de 1�62 .

30 de abril de 1962
.

.._
TOTAL,

5oo.000;Õ0
500.000,00
930.000,,00

Cr$ 1.500.000,00
CrS 2.159.50D,00
Cr$ 2.000.000.00
C<S
C<'
Cr$
Cr$
C<'
C<'

C<S
C<'
C<'

1.500.000,00
2.232.030.00
2.000.000,00
1.167.000,00
539.000,00

1.851.880,00

Cr$ 16.879.410,00

(Dezesséls milhões, alto·
centos setenta e nove mil,
":'!atl'o"e:-:trs e <lez cruzei

I'CS). Coleto"i:\ Est.:'!{lual rlt'

1962. fa). Augusto L. Bats·

ch:luer - Coletor. (a). 01'

\'!:,l'nu A. Zot, Escrivão
mil. 'T'RIBU�A )ifIVRE,

dI' J"u':nba).
.��

� ',-i';;;,L :;�

l1pe Boabald, quanílo o pr�
blema foi debatido, estu
dando_se a 10callzaçl,'J d�

50 faroillas naf!uelfl. reglaa
afim de se dedicawm à [:X

ploração agricola d", plan
tas frutícolas.

Mais tarde tora!ll rec�b:
dos pelo Governa,jor Ceh,o

Ramos, quando :ie tl,et:1orfl.
Iam em cordial palestra.
lfosso flagrante flX'l eJ:te

encontro, vendo.se :.:Iém do

Poder Execut'vo � elos )ius
tres visitantes, Q rlr. Lui:r

de Navarro Stotz, Preslden
te do IRASC, o dr. José Fe

l1pe Boabal� conselheiro
do mASC e o Sr. Franr.!s
00 Altenbaun dlt'etm: do
m.icleo triticula de CurltL
banos.

de organismo de têo t.rans
cedental reíevancía H!'a o

Estado, e a atuação do dr.
Anitto Petry, diretor do

Serviço de Aguas e Esg.-o.
tos na consecução desse ob
jetlvo, onde colaborou o

engenheiro Camacho Lea!
Executor do Acordo da
Fundação SESP, com o Go
verno. Na próxímn edição
daremos maiores detalhes
sobre a materia, -ospecret
mente sobre a atuacao do
llder do governo na

.

Assem
bléla deputado Ivo Stlve!..
<a. e da bancada çovcnus A Politicata na aprovação do prcj e.
to em questão.

�:t"u;:��:IV'�D ��;;:s<;tista do ao». Celso Ramos
Catarmense ,Falando em Sã� ; Paulo, cretízeçâo de ILm ;Jhmeja tratlvas ao sabor cios .nte. xe o seu nome como o '

O deputado J. G' I a. convite do Instttutn Na. menta do sistema de so- resses facciosos. Não o tu. di,cado para cargo d�' ao.
ves na seesâ d 0";5 ;êlnça clonar de Estudos Super-in luçôes definitivas para lOS rte .c Governador Celso �3. vernador.

rente orerertu e

ma<rn�tj��r res, o ocvernenor
..

Ce,SCl p_robl_emas, cujas causas mos,- que, eleito po,' uma
Daí a atenta e .noesvn

���:�":�, ,�a;�����iDCCI��· ��::lsv�:��l���a��::1��� �:,�:� P;�;�::�asa!O ;�l; :�g:��:.;,::tl��;;�c� 'i�� �:lm�;:��'d·c��:: ��:n"O
�:I:i�lev:mn:f:���%_iU�-a ,',r�ll dentro dum plano de me-

ttcos sem maior argúem so :��:;., on��tc:d.od��O�o�: e� promove a execução cio .�CU

• tas calcado nos resultados eíotúgjca. Na verdade, nao
extensão de seu território,

Pleno de Metas, sem cu-ra

de acurada pesquisa sobre
vemos como se poas-i r ealt

sem excluir nenhuma dos preocupação que não a de

��z r��!�::oes d;a�:r��:i��:s; :;� U::s!ooa :o�Ut����C:�l�� áreas dem01ráficamentR. in �:e��t:���l d�es���t�Vl�:;�
o que comp!'eende como de e n.ormas pa:tidar;a., teg-radas no e�forço co'e_

1'1na, que não pode e lião

senv,olviniento. "Falei de
não indo ao encontrv d,IS t�:�c:,o�eC��s�;:�:��eI�: deve ficar à mercê cla.<; e

questões que afetv!l o eie ventuaig contigên�iel.S t: ae1

senvolvimento do J<��t.lt,lo. Ao contrário: govern'\":ldo dentes ca ev,oluçào ;laciv.

nal, mas, ao revés, precisa
me.!::mo l].::J interêsse l"1J'ls
elevado da nacionalid3.de

realiz�r se pelo ::ungraç:l.
mento de toclos os bon:; c�

tarinenses unidos ;10 l'lell
tico objetivo do bem l'Star
e do progressO de no.
terra.

estadista do governador
Celso Ramos, do empenho
demonstrado pelo ir. C'�l
so Ramos Filho, ULular da
Pasta da vtecão e ceras

Publicas e tornar reanda.

nense, conseguindo snen
crer a oposição. Desse pro

nuncIamento, daremo<; mai

Esludanlel.de Va
lençia qU&rem...

(cont. da La la,;.>
aluna da 4.0. série p-I'jm:í..
ria do Grupo ESC01.H ;'V,to
Pentaf.;1la". anex.o ao C'1!ê
glo 1!!sladual "The'�lloú:o

Fonseca", de Vat.enca Es.

ta(!.o do Rio d� janeiro.
re!'!)eitosamente Vel;'l �olL

citar de a V. Exci.1. 1'e\':5_

tas, fotografia,<;, c.'l.rtões

postals e tudo enf'!'l ql'e
possa aumentar " &mhec:.
mento dos a?un:ls aeste
educandário sobre "-s brle
zas do seu Estado.

E, como se trata ele anl
mar e desenvolver a C'lltU
ra de nês, estudant.f!3
guardo atendiment,).
Vãnla Filippl GOIl(a:;.
Aluna do Grupo E�colar

"Vito Pentagna"
Professora: Tr�esinha

Diretora: Lucia de '7rltÚ
jo. Dubor.

Transportes Aéreos Cal�rinense S. A.
Assembléia Geral Ordinária

,
2.a CONVOCAÇÃO

EDITAL
Pelo pr�ente são convidados os Senhores acionistas

da TAC. TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A,
a comparecerem à assémbléla geral ordinâria, a reali
zar'se no dia 31 de maio de 1962, as 14 horas, na sede

social, â. Praça 15 ·de Novembro, Edificio SUl América, 40

andar, a fim de deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1°) - Exame, discussão e deliberação sõbre o relatório
da diretoria, parecer do conselho fiscal, balanço
e contas, referentes aó exercicio findo em 31 de
dezembro I de 1961:

2°) - Outros assuntos de Interêsses da sociedade.
Florlanôpolls, 22 de maio de 1962.
Dr. João David. Ferreira Lima - Diretor-Presidente

desenvolvimento se!l� quaJL
flcatlvo que restnnge. O
desenv.olvlmento eu o en

tendo como um procesSoO'
globol. E' economico. E' 50

clal. E' politico. E' cultu
ral. Por melo do aumento
real da renda media. ubtl
do pela utillzaçã'J ôtlm:l

e desejo�, se tllv:l·c.":;�c

de .tatores da. ;Jrouuç.-w,
dele paea reduzir '). 11l1hito

nas condições que (l contex
das -atividades u1�!jni:'-

to social comport!.!, o de-
.. _

senv.olvimento econombo é
mais do que o simples au.

R d�::çt�o d\����Ze::' '�:� espiaan O
quan�l4.ades ou seja .o aper .;)

:;':'Ç:::::l:�to qu.!l'ativo da governador

O deputado Ivo Silveira,
na sesêc de ontem, refu
tou as criticas do que o sr. �.
vcrnev Oliveira vem prc.

:��:;���e��:�r q�� p���:�_ v,
de beneficios à Policia co
Estado, rechaçando toda
as argumentação que aoue
Ie parlamentar vem crere.
rindo no desejo de envcl,
ver as galerias da Casa. O
Iíder governista demons
trou à' sociedade a cport.u
nídade da prcpostcão go
vernista, e apresentou e,

mendas à mensagem. Do
assunto, nos entenderemos
na próxima ediçâo.

Como se vê Santa Cata.
r;na se acha presentemente
'Sob franco pr.oce:;w duma

evolução Intens�flcv.dl'l. por
que orientada nu sellt:do

Integral de todos os sdo
res da vida coletlv:t e vi

sando ao atendlm"mto de

todas as justas aS;J\�';} J)i>s
da coletivldade. Nãú mais
a sinuosa politica .jos go
vernos dirigidos por dr:spo
ticos chefetêll sem rrlL,:�or

·visão que a. confinada nos

limites de mesqu\nhos in

teresses de grupos. Agora,
a politIca tem a :;raç!l.!'Jhe
rumo para as SUM forças
um Plano de Meta<; que a

Lei tornou Imperativ-o, re

presentando não apenag os

anseios do povo, ma:; o� re

claInQs indeclinávei� das
realidades economicas, 1i0.

clals, culturais e �sp:rltu
ais de Santa Catarina.

Nisto consiste eVidente_
mente o sinal dumu nova

.era administrativa para o

Estado. Superam.se os caro

c.omldos conceitos de uma

administração SUjeita aos

azares da Improv:saçào _

e o que se pratica e a eon

temente a comisão cncur

regada de estudar o nroje.
to para o Hospital dos Ser

vidores Públicos.

No dia 23, a Oemtssào

encarregada da COlls�ruçao
do hospital, e COlllposÍJ. do
Eng. Haroldo Petlerl!eiras.
dr. Fernando Osvaldo de
Oliveira, Dr. Heitor Guima
rães e sr. Waldir êraeueo,
apresentou as planta,; de.

Nem se c.onciliarla c�m �tS com os catarlnenses e:n ge

Bitencuort, aci governador
Celso Ramos.

Neste flagrante vemos o

quando, em companhia da
referida comisão, examina,
va as plantas do prédle.

Agora podemos anunciar

para breve o início rlas O

bras daquele hospi�aJ, que

desénvolv imen-

melhores intenções d�'11t>·

cráticas 'uma condll� t go
vernamental que, ::10 :r,vé�
de com:lderar o pOli') 11:1S

suas legít:mas neci!�s'ria>jl's

ral, acredita o '(>m'mn:le
Chefe do P(lder Ex('(�utivo

que exp'·e�.�a, atravÉ's <10

largo descortino (}(! �U:1.

cotlsclenc'a cívica, 't V\lnta

de de quantos· o ei{'g�l'"m
e assim está certo de que

dignIfica o voto qU3 trou-

o discurso do
São Pauloem

A leitura do importante . de conservador, o senso de
,

nadar de todos. A sinceri
discurso proferido pelo Go- equilíbrio e justiça, que, dadq de suas ações esti.
vernador Celso Ramos, há nunca o abandonou atra- objetivada no Plano de

poucos dias, em São Paulo, vés de sua vida de politiCO Metas, que obdeccu ao

oferece motivo a conside- militante e mercê da qual mais lato conceito das ne

rações que lhe ponham em as reformas do processo necessidades do Estado,
relevo alguns tópicos de admlnls�rativo, por ele em- sem as r:eserhs tão co·

palpitantes realismo. Peça prendidas, trazem o cunho muns aos planejamentol
tão sôbl'la na forma quan- duma prudente e amadu- facciosos. Tôdas as regiões
to densa na substânCia, a recida reflexão, moderado- foram contempladas. TO'

dissertação governamental ra dos embaces de forças dos os problemas de Santa
teve invulgar êxito, como imponderáveis do determi- Catarina mereceram a cOI!

se infere dos comentários nismo evolucionista. Nada Sideração do esquema qul&
que provocou na imprensa. será mais fatal do que o quenal, que servirá de r0-

O Governador falou com pl;ogresso material e cul- teiro indesvlavel na l'IUIf"

vigorosa objetividade e dis- tura} dos povos; nada, po- cha desenvolvimentlsta que
se dos problemas catarl- rém, mais perigoso do que se iniciou na gestão CellO
nenses tais como os vê e a ausência de moderação Ramos. Não foi para outlfi
resolve. Fêz, porém, ant�s no processo histórico em finalidade que, ja na

de mais nada, uma decJa- que são chamados a atuar plataforma de candida

ração preambular, em que os homens de responsabi- concitava a todos os Catt'
salienta as circunstâncias lidade pública. O Governa- rinenses a uma cooperaçft
especiais de sua ascençâo dor Celso Ramos- tem a digna, a uma soma de et

110 cargo de Chefe do Exe- consciência de sua função, forças, "não para a vitó�
eutivo de Santa Catarina. no. momento delicado que de um homem, senão pari
"Nâo participei, no entan- estamos vivendo - e não a de uma Idéia". Tal idé»
to - é o meu convenei_ lhe e scasseiam qualidades era a do desenvolvimento.

mento - de uma eleição de espírito arejado para oue se vai concretizan(il
como outra qualquer', exercê-Ia com a exação dia a dia, por onde qud
acentuou ao alud!r ao plcl- precisa. que um problema _ IigadJ)
to de 1960. "Venho do sê- aI) homem ou a terra'"
cujo p.:tssado. Mas tinha "Inf;ressel na disputa da esteja reclamando saiu
em mim assente, antes govemança com a inten- Não a solução transitóri'
mesmo de disputar põsto ção de ser o candidato do <le emergência, proteladl)lt
executivo, que o Brasil e o malar número e não o de do completo e cabr-1 eJCld'
meu Estado estavam ca- uma facção". Foi, na ver- minio dos males que iJD9l'
recendo de homens que dade, o eleIto do maior dem a expansão do tra

fõssem capazes de abando- numero. É agora o Gover- lho c da riqueza corn

nar as fôrmulas para in- mas fi solução que b

gressar na ação". as callsas profundas,
Assim, per essas pala- removê·las. E Isto o

vras de franqueza ante os "Sempre Alerta
"

se está operando hoje
modernos impe�ativos pa- Santa Catarina.

litico-administrativos, o 00
vernador Cel-io Ramas

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

mostrou·se o espírito jo
vem que, no velho homem
de partido, não se deixara
petrificar na contemplação
do passado - e descorti
nava o panorama do pre
sente e do futuro. sob o

sõpro de ventos novos, que
varrem a roMna e o pre
conceito inconsentâneos à
marcha do d9scnvoivimen

to nado'lll!

C-Çlm efeito. 01 Ç1ClV('Nl<l-
Jul' Cebo R,U1lO .. "Ó pllf'M!i

;l

�

;� .. './f'.

AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETROB
Pagamento dos dividendos relali'.

ao exercício de 1961
PETRóLEO BRASILEIRO S.A. _ PETROBRAS. '"

8a que, a partir de 15 de Maio � até 30 de JunhO
. douro, efetuará, aos acIonistas residentes nessa ci

por intermédio do Banco Ind'ÚStria e ComérciO de

La. aja"in, S 'A .. o pagamento dos divIdendos da.el)il
CiClO <lI' Hl61. relativos às ações preferenciais, na
de 15',:, :>ôbrp o v:11or :oml'!!.uR: c!r.s meSillflS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


