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I
missão Politica das Nações Unidas sobre a queixa apre-

mve�� ��:�n;'�!1 :��o;. ����iParãO • • .: a10ria e pe a ;:::�:�E�\!�����::;::�!;���::j::i��=:�:::'���f;� I

candl·'dat ra J Do"I'·o
geflt�n�rimelro orador foi o l'epresenta�te·-de�\�t:.

U • n I ac I do ��:;'::�t:n�::�b��:'O,.�:�,�au I���a:s:;��,i;to en- [. '�
tre os Estados Unidos e Cuba e, na realidade, simples-; .

i-

rente mês. Em seguida, se- sembtéía Legislativa, a Ca- mente o co.nflito entre o povo cubano e Os moncpouoe rI' À ,
.

rã convocada uma reunião mara' Federal e ao Senado norca-amencanos. dos quais o governo de Washington - ,,/,,;,� ,

do conselho estadual pe- foram examinados no en- disse Garcia Inchausteg�1 - é o servidor, e que provo- .: ,'�A
declsta, com objetivo de contra de ontem, presidido curam a colera dos cubanos porque "levaram a Cuba a 'A--

pelo ministro Franco Mon- exploração, a mtseria, o desemprego, o "gangsterlsmo"
I

toro. Admitiram os parti- e as epjdenuas".
clpantes da reunião, que o PLANOS DE AGRESS�O

esquema governamental • Acusou, tamoem. os zs

Dia 19, em nova reunião será apalado pela PDC, tados Unidos de prepara

do díretórto estadual, os sem díecrepanctes, e, ate a rem novos planos de agres

dados relacionados com a data da convenção regto- são contra Cuba e afirmou

nal, as pequenas dlficulda- que existiam bases de

des que ainda reinavam no treinamento de contra

partida, -detxc-ao de exls

til',

J SAO PAULO, 6 (V. A,) -

A tendencf a do P,D,C., pe
la manifestação da grande
maioria dos lideres daque
le partido, é apoiar a can

didatura do sr, José Boni-
marcar a data da conven

ção regional, para escolha
do candidato a governa
dor.

vensou. tomou a palavra.
em seguida. "O problema
cubano é multilateral em

essencta e é Cuba quem
'constitui uma ameaça pa
ra o hemlsferIo americano
por sua politica de subver
são" - declarou.

recto Noguelru, conforme
se decidiu na reunião de

anteontem. O problema da

sucessão estadual foi am-

Alfredo Rodrigues, que

foi revolucionário cubano e

durante algum tempo ser-

viu de "guarda-costas" de
piamente examinado e a

comissão especial, designa
da para apresentar relató
rio sôbre os entendimeà
tos com outras agremia
ções, pediu prazo atê a se�

gunda quinzena do cor- -:-
_

consulta ampla da comis

são especial começarão a

ser coligidos. Os primeiros
nomes de candidatos à As-

Fidel Castro, fugiu de

Cuba, asilando-se nos Es

tados unidos. Rodrigues,
que abandonou seu pais em

revoíuctonartcs cubanos e

de mercenários nos pro

prios Estados Unidos (na

Florida, em Lustana e em

Nova Jersei) e na Amert

ca Central: na Republica
Dominicana, em Porto RI

co, no Panamá e na Gua

temala.

Reafirmou que "os Esta-

dos Unidos não estão pre
parados nem preparam}
uma agressão co n t

rl'"Cuba". "E' certo - acre

centou - que a Amertca
.

ri

Norte tem um legitimo 'in
teresse por tudo que se

passa em Cuba, país tão

proximo, mas tem, ao mes

mo tempo, fé no povo
. cubano, que saberá corrigir.
ele propric, a Injustiça do

regime atuar'.

um pequeno barco. decla

rou que se desiludiu do

atual regime de Cuba por-Um grupo de 15 uníverst- Newton Carneiro Jr. (Uni- »_------

tartes orasueu-os, de vários versrdade do Paraná, cun
estados, partiu para uma tibal, Rolf Rudi Nebelung
vísna ce :l meses aos .1:.::.- (Universidade do Paraná),
tacos Unidos, devendo par- natural de Santa catan

ticípar de' um serrunárrc de na, Iilldo wonman (Uni

liderança estudantll era- versidade do Rio Grande

suerra, patrocinado pela. do Sul, Porto Alegre), Ma
Universidade da Califórnia ria Constança Luz (Uni

na cidade de Los Angeles. versldade da Bahia, Sai-

O seminário, constante vador), Isidro Q t a v i o

de aulas, palestras c con- Duarte (Universidade da

rerêncías. versara sóbre Bahia, Salvador), Paulo

ternas relativos a estudos Agostinho Raposo (UAi
norte-ámencancs, política. versidade do Recife), An

exterior dos E.U.A., cultura tenor Barros Leal Filho

e civilização.
0(;' estudantes brasilei

ros foram seléett511'ltlos na

base de seu potencial de

liderança, cabedal de co

nhecimentos e dominio do

idioma inglês.
São eles os seguintes:

Eduardo Pereira de Car

valho (Universidade de São

Paulo), Gustavo Claudio

Lopes (Universidade de

São Paulo). Roberto Fer

reira Sampaio Ferraz (Uni

versidade Mackenzle, S,P,),

Adiado para hoje o
relaio de San Thiago

BRASILIA, - Alegando compromissos
políticos em Minas Gerais, o ministro do Ex

terior, sr. Santiago Dantas, solicitou ao pre

sidente Ranieri Mazzilli o adiamento, por

24 horas, do seu comparecimento' á tribuna

da Camara, marcado para hoje. Nestas con

dições, §omente na quarta-feira, a partir das

l4. �ocí'l'o e 415, � _ch.;mc� fará seu relato

sobre a missãb 'que �esêmpen'hó'u em 'Pufuli'
dei Este,

.

(ongresso de
Minislros:
Reunião hoje
RIBErnAO PRETO

Atendendo a convite que

lhe tol retto pela Organi
zação pan-Arnerlcana de

aeuee. seguiu para os Es

tados Unidos o professor
Zeferino Vaz, diretor da

Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto. Em we-

=:0�'a1 o�::����:�� lJ;
reunião 'de peritos em edu

cação medica, preparatorla
do proxlmo congresso de

ministros da Saude dos

países americanos, convo

cados de acordo com as de

terminações da carta de

Punta dei Este,

que "Fidel Castro não cum

priu a sua promessa de
. fazer eleições livres, ten

do, pelo contrário, monta

do todo um sistema policial
de opressão do povo". Na

foto, o ex-guarda-costas
de Castro já em Miami.

Em seguida, fez valer o

delegado de Cuba que as

decisões tomadas em Pun

ta Del Este, "sob a pres

são e a chantagem dos

zstados unidos". são vio

lações da Carta da Orga
nização dos Estados Ame
ricanos e da Carta das Na

ções Unidas, especialmente
no que concerne à declara

ção de incompatibilidade
do sistema social cubano

com o sistema tnteramert

e�d.�"'�1Il;
afirmou, tambern. que és
Estados Unidos haviam

transformado a OEA em

um "anexo ao Departa
mento de Estado e em mí

nisterio das ccícotas.. para
lhes abrit:-caminho a in

tervençóei militares na

America Latina, ameaçan

do assim, a soberania dos

demais paises Iatlnc-ame-

As Iueerteeas do dia seguinte não o perturbam;
as horas. para êres. são indiferentes; noites seguidas
e madrugadas a dentro são-lhes como que oportuu!
tu..-;pÍjfi. .,Jbw ��&.f� jasela ttO-"'*'''

guimento da pátria; artista anônimo. trabalha inces

santemente, jamai� se desesperando, mesmo nas horas

amargas dos dias atuais; a sua. fé no futuro o man

tém atuvo e lhe dá animo para. a interminável ca

minhada; forma ao lado dos grandes movimentos,
batalhando pelas bôas causas, consciente de que sua

ação contribuirá, também, para que dias mcthurcs

se descortinem. & ele, o GRA'FICO, cujo dia se come

mora. hoje, em todo o pais. A classe tôda, na opor

i,unjdal]e, será alvo de manifestaçjes de júhilo, 1101"

parte do IIOVO, dos poderes constituídos. O ESTi\UO,
comungando com estas manifestações de alegria
pclo eoseéc da data, ieva ia' abnegada cresse, sua.

mensage� de felic_'d_'_d'_'_, --''---_'

(Universidade do Ceará,
Fortaleza)." Ale�dre Bo
gliolo r trníversldáde de'

Minas Geraisr-Belo Hori

zonte), Flavio Rebelo Ver

siani (Universidade de Mi

nas Gerais, Belo ncneon

te), Frederico Machado de

Amorim (Universidade do

Brasil, .sac de Janeiro).

Aspasla Alcântara (Uni
versidade do Brasil, Rio de

Janeiro), e Odyr Cardoso

da Silva (Universidade do

Estado da Guanabara, Rio

Convenção do P. T. N.
Si\O PAULO, - mação das chapas de can

didatos a Assembléia r.e-O senador Lino de Ma

tos, presidente do direto

rio nacional d'\,.PTN, reve

lou que. na convenção do

dia 17, seu parttdc deverá

designar uma comtssao ------

com o fim de realizar en

tendimentos junto às de

mais agrem�çôes, para

ampla analise dos esque

mas politicas com vistas
.

ao pleito de 7 de outubro.

Desta forma, não será lan

çado ainda candidato à

governança paulista. A ror

glslativa( à Camara Fede

ral e ao Senado será obje
to de estudos aquele certa

,

A reunião em apreço se

rá realizada no perlodo de

7 a !) do corrente,
rtcanos".

FALA STEVENSON.

V d d
tod;;; as tempestades por que passei na

Governar Com a er a e ano do 1961. não peeôt. nem momentâ-

Na conversa into�mal que manteve neamente, as esperanças do destmo des

com jornalistas, o sr. Celso Ramos, por te País".

ocasião do primeiro aniversario de seu Tem sido, efetivamente, assim o Go

Governo, aludiu a uma das caracterts- vernador Celso Ramos, desde que, ao as

tícas de sua conduta _governamental: II sumir 'o exercido do cargo, a ree:lIdade

verdade orçamentária, Nã.o sendo um das finanças estaduais se lhe eviden

pessimista, antes orientando os atos de cíou extremamente agravada por atos

sua admlnlstraçâp por sadia fidelidade que, ao invés de �tenuarem para o,

ao fato, ac fenomeno, ao problema na bem do Estado e do povo, tiveram o fito

sua realidade palpável, o .ooverrredcr de delapidar a herança a ser transmitl

Celso Ramos não disfarçou nem conter- da ao nõvo governante,. sobrecaregando

nou a objetividade da slt�ação' nnancet- o de maiores embaraços para, se possi

ra de Santa Catarina,. que, declarou, é vel, condená-lo a irremediável fracasso.

deficitária, Nenhum governante, dos que TodOs sabemos, porém, como o sr, Celso

neste últimos dez anos,
. passaram pelo Ramos, com a serenidade peculiar a ho

exercício do mandato, foi assim realista, mens de sua estirpe e com O otimismo

na evidenciacão do fato. Ao contrário, a p'onderado com que obedece aos deslg

situação das finanças ca�3.finenSe fôra nios de sua vida publica, vem conduzln

sempre descrita como boa, equilibrada e do a náu do Estado através de tamanho

auspiciosa. Isso era dissimular uma rea· e tão frequentes escolhos, sem vaclla

lIdade que, finalmente. haveria de apa- ções, mas sem preclpltaçao, norteado

recer, depois de acumulados os deficih causa .de Santa Catarina,

Iatravés de tantos anos. Agora, quandO pelo seu hone�to Idealismo a serviço da

empreende um Govêrno proposto a ad- Agora. dispostas as coisas para a

minlstqr com a mais clara verdade, ao� obra una e monumental a que se pro

olhos do povo que precisa conhecer sem- põe no planejamento administraLiv.o que

pre o andamento dos negócios publicos elaborou e ao Qual deu força de lei nor

a Governador Celso Ramos não se con· mativa, não ha como duvidar de que ti

fOrma. com aquela prática inconsetãnea Governador Celso Ramos, apesar de to

à. lealdade para com .os que pagam 1m· das as dificuldades já esperaOas ou mes

postoS- e sofrem' as consequenclas do peradas, estã promovendO a reabilitação

dese��il���!� f�::C�ce�r��ato: a situação ::�:i��, ��mE�:���sd: :�n:���o�r:�e;'
do Estado é deficitârla. Mas, se o mal � no

.

rumo indicado para a. restauraçao
de muitos, me�os .penoso nos. parece: o fiminceira, o _desen�olvlmento econõmi-Inosso Estado nao c; no quadrada Fede- co e a exPansao social.

ra.ção. o unlco que se debatu contra um Por outro lado, o povo catarinensi, I

fenômeno já bq�tantc generalizado: o com O apôio do Qual conta o Governa- I
sr. Celso Ramos lembra Minas, o Para- 'dor, tem sido exato na compreensão da I

�!�:ab�::�����::u��QRII�e�:cao�d�� :!�IC:On�;���s�I:�:�ed:tesr�aC�;ur��� I,
alguns, ê de assinalar maior gravidade ça dos atos de um homem que,

pa,ra
ser Ido QUe esta que defrontamos. , sincer.o a si mesmO, traçou o seu pro-

Todavia, o qovernador Celso Ramos 'grama, converteu-o em lei e o esta �xe-

qUe, falando ao povo com esSa franque- cutando..
.

za, nunca procurou Ilurdlr-se 0._ respeito É assim 'que Santa Catarina, a des
das dificuldades q\le lhe cumpre domi- peito da situação penosa a que Chegou,
nar e vencer, acentua que nào há motl- terá o sua definitiva libertação, a sua

vos para alarma.' "Sou essencialmente recuperção total para a glória de seus

Um homem 'otimista",

O representante dos Es

tados Unidos, Adiai Ste-"Taça Legalidade":
Resultado dos jogos

de ontem '

Dando prosseguimento ao

Torneio Sul Brasileiro, jo
garam ontem em Curitiba,
ccrtuba x Gremlo vitória
do segundo por 2 a O.
Em Porto Alegre o Mar

ente Dias de Jtajai conse

guiu escressrvo resultado
ao empatar com o Inter
nacional em dois tentos.

Mar7arjl.m para os catnri
nenses Rcnê c Idésio.

Reforma Agrária amanhã
Conselho de' Ministros

1/'10

"O ESTADO"
BRASILIA, 6 (V. A.) -

o gabinete do minis,l'o da

Agricultura distribuiu sa

bado "nota á Imprensa
nntu.1cinndo que o sr. Ar-

mando Monteiro Filho apre
sentará na proxlma reu

nião do Conselho de Mi

nistros. marcada para

quinta-feira, o projeto de

reforma agtaria, formulado

pelo Grupo de Trabalho

dirigido pelo senador Mil
ton Campos.
O pl'ojeto - diz ainda a

nota - está ago'ra sendo

revisto pelo titular da

pasta da Agricultura, o

qual introduzirá modifica

ções quanto ao cri teria das

desapropriações, sem ferir,
em nenhum ponto, a Cons-

tituição. "'Também será
modificada a parte relativa

ao financiamento da re

forma agraria no que toca

a constituição de fundos
de utilização de recursos

financeiros".

Em sendo o dia de hoje
consagrado aos Graficos,
êste jornal não dará expe

diente, motivo porque nao

circularã amanhã. voltnn
do a faze-lo somente dia

9, sexta-feira.

Mais um encon

Iro regional
A partir do dia 10, o sr.

Celso Ramos estará na Re I

gião Extremo-Oeste. O mu

nlciplo de São. Miguel as

sistirá, no dia 12, à insta

lação de um novo Encon

tro Reglonai.
É a dinãmica de um Go

vêrno que Se propos "go
vernar sobre o mapa intel

ro de Santa Catarina". Co

mo tal, procura equacio
nar os problemas no lOcal

mesmo onde eles se desen

cadeiam.
Ontem, foi o Sul que,

atravcs de suas tlguras re

prescntativas. !êz chegar
a o governante catarlnense
a sintese de suas reivindi

cações.
Daqui a alguns dias, se

rão Os homens do Extremo

Oeste. Depois virão outras
zonas geógrálicas do Es

tado, A adminlstraçao har

riga-verde nao se prende
à estática. dos gal?lneutcs

•
fechados.

(urso de Gado Leiteiro em lajes para
Agronamos e Velelinár:os

As aulas foram ministra

das pelos professores Eng,
Agmnomo Luiz Carlos 1)1-

nh.eiro Machado e Medico
Veterinário Glacy Pinheiro

Machado, da Escola de A

gronomia de Porto Alegre,
pelo Eng. Agronomo Ro
dolfo Ferreira chefe da Es
tação Experimental de [i'')r

ragelras de Vacaria c Pt'lo
Técnico em latiC!(lIOs Wal
ly Wegner, contratado pe
Ja Ascar do Rio Grande do
SuL ' .

Realizou-se em Lajes,
no perlodo de 22 a 28 de

janeIro do cerrente ano.

o CURSO AVANÇAOO DE

GADO LEITEIRO, destina

do aos Engenheiros Agr'l
homos e MédicOS Veter!

nárlos de Sa.nta Catarina.

Tomaram parte do cur

so cerca ri" '7<1 '"cnicos,

pertencentes a o·Minis'
da Agncl...LU.0.4� ;:,ccletaria
da Agricultara, Usina de

'Benef!Clament�< do
_ J..l1ite

de 'Florianópolis e dos Ser

viços ,de E:!'tensão Rural
de Santa Catarina e Para

na, Acaresc e Acaq)a reS

pectivamente,
O cur.'�Q teve como finl;l

Udade colocat' 0$· técnicos
a pai:. das novas praUcas
da crhi.çô.o de GaLlo Ll;:!tel-
1"0 em llOS�O estudo,

O Curso foi promOVido e

coordenado pelo Servíço
de Extensão Rural _ ACA

RESt. c teve como cola)):)
radares o SENAI, As�oci:\-'
ção Rural de Lajes e a Es

-

c::rla l\:;ricoJa Caetano

ta,. �,
_. '--_ _,....__...J.-...J....-_.....__...

.

i

, ,,,..#i�� al;.h\,���,)iIj.w;�;=""-',,.,;.:._--'.. ,'-..,',.\';b��.)Sb

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" !

turbarei mais os leitore!
das outras cldades, e os da.
qui, que afinal, mio têm
nada com a mmhu ln/fin.
eia e com esta minha "110_
r« da Saudade". Para êstes
as minhas p:!lli"ências. e

para a "Dna. Nídia", ao!

minhas alegrias, paI' tê-Ia
encontra�o. com,) sempre a

vi na -vwia ill!úllci(1
sem politica!

ManchaS. sardas � esplFff;as?' -

Leite de Co/onio
é ú!'�'!Q para suo beleza' "

mentes.

NASCIMENTO
! ris Antônio Campos e Sra. Mary Ligocki Campos,

participam aos parentes e pessoas -cmlqcs o nasci
mento de seu filho Luciano Roberto Campos.
Ocorrído em Curjtiba no dia 6/1/1962.

-----

MISSA DE 1.0 DIA
CONVITE

( A S A

P�imeiro Que tudot quero dizer-lhe que os seus
versos, publicados, sôo realmente belos. Gostei. Se
nõo gostasse, êste seu antigo mestre-escola falaria
cem a mesma franqueza.

Quanto ao sonêto de minha autoria, dado (I lu
me neste dia rio, :._ acho que a Senhora tem -ozôc
de sobro. Alem de fraco no tocante à tosot.ccoo co
éttcc, o tal sonêto é violento no linguagem sôo-e ter
urtigo, vinagre e ácido fórmico.

Mo" explico: Perpetrei-o há mais de 20 coes.
Foltcu-me serenidade, faltou-me um bafejo
providencial do Espirita Santo. Contudo com os defei
tos que tem, êle represento um protesto contra o

berrante rolerôncto dos costumes, contra os lndecên
cios que invadem até alguns lares e outot i aom
grande porte do mocidade o fazer o que faz no rua,
nos cinemas, nos buates, nos escclcs: .nse-rodc,
ainda, por livros, revistos e filmes dissolventes de
princípios. morais e religiosos. --

Nõo levo a mal que me class.ifiquem-tama dia
bo que depOis de velho, se fêz ermitõo . Ni.ncc
fui diabo íntegro I. Apenas fui meio endiabrado Se
todos os diabos velhos se fizessem ermitões corno eu,

imagine dono Helena, a lindo procissão de ermitã�"
a desfilar ali, quem sobe o praça Quinze de ;-.Jov�rrI
bro! Fariam uma filq bem maís extenso que os do

SAPSc,e;o qUe Nosso Senhor ;e",me se ;nd;no.
perdoe- fraquezas, erros e mesmo crimes.

O que não creio é que ele faço causo comurn
com os diabos obstinados, velhos 0 irrecuoeróvers.

Acredite dona Heleno, no meu respeito c .no
minha oamiróçõo, pois sõo verdadeiros e nôc lio·
tom de agora, mos desde os tempos da nosso queri
da Escola Normal.

Com a estimo de sempre,

A Direçõo Geral do Deportcrnent., de Estrodos
de Rodagem e demais funcionarias, convidam os- pa
rentes e pessoas amigos de- Bento José Santana, po
ro assistirem a missa de 7° dia que farão celebre
em intenção a sua alma, do 10' próximo vindouro
ós 7 horas no Catedral Metropolitano.
Antecipadamente agradecem a todos aqueles que

comparecerem o êste ato de fé cristã.

lo terrível que mina a saú
de da nossa população.

�(LINICA 'SANTAUTARINA
-

Clínica Geral
Doenças Nervosas e Mentais

Angustia - Complexos, - Ataques - Manias
Promemütfco Afetiva e sexual.

3 - Babado (tarde)
4 - Domingo
10 - Sábado (tarde)
11 - Domingo
17 � Bêbado (tarde)
18 - Domingo
24 - Sclbad':) rtarder

25 - Domingo

Fa�mácla Vitória

Fa�macia Vitória
s'ermacta Central

Farmácia Central

Farmácia Moderna
Fa rmácta Moderna

Farmácia ato. Antônio
Farmácia sto. AAtôniO

Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe 5chmidt
Rua JOão Pinto
Rua João Pinto
Rua Peüpe Schmidt
Rua Felipe Schmidi

Contamos com a tua
colaboração, BRASILEIRO,
como um dever sagrado pa
para com a TUA PATRIA!

r-OMPR0 OU AU'GO
L;.vtA FAVOR MAftVi\11
F:NTRE'VISTA PF.LO TE
r.F.FONF, NO 161'1

Antonio, Noturna, Vit.órla ..

'rratamento pcto xtetrcenonue com anestesia
0- plantA..., diurno' cómpren dldo entre 12 e 12,30 horas

Insulinaterapla - cnrcaceotorarna - soncter ...pla e
elaa Vitória e Central.'Psicoterapia.

Dlrecão dos Pslquiátras _

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. rosa TAVARES IRACEMA

DR. IVAN B.a.sTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: [}&.lI 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288
(Praça EtelvIna Luz) - Fone 37-53

será efetuada pelas rartné-

4 - Domingo
11 _ Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

ESTREITO
s'ermãcta catarmanee '

Farmâ.cia Catarlnense

nua Pedro Demoro
Ri.a Pedro Demoro
Run 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Farmáeta do Canto

Farmácia Indiana

�,
�. Barreiro, Filho

o plantio not.urno será. ele tuado pelas farmácias do Canto, �"ljian:l oi! CatSU"

ELIXIR DE NOGUEIRA
nense

o GRANDE DEP�ATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA 11 P'O.RI'ALECl�

A presente tabela nio pode
mento.

r;;;: em FlorlenópoUs, fevereiro de J962

Or. Luis 01",100 d'Acampnra..
In1lDPt.n"-d@-r.rmllrlfl.

-

ri ser alterada sem prévia autortaacâo oeste

li venda em tadas 8S �D.rmáeta.s e Droaartas do BrMll

II
':\."':L::.i.:t.J.,(;··:M5��t';:�s�:;;i;·",,,

""
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F.nvlàdo peja Admlnl."trnção Central do rAPC, pas
SOI\ por esta 'capital o Sr. Luiz Robin, Coordenador da
IllIplanlnçfw eh" M;\(llIlll:\/\ (1(' An('('ada�ãn. O Sr. Robin
veio para in�Lrulr () 1)(,)\."Oa/ que (lI.'vl'I·Ú_ (leal' encarre

gado do nõvo ststcmn de recolhimento de contrlbuicóes
ao tnsututo. por meto de Máquinas especializadas para
quitação de guias oc l'ec6lhimcnLos. Assim sendo. após
a írnplnníar'fio desse novo serviço, a quitação passará a

ser (bela utrotnmontc na "GUIA DF. RECOLHIMENTO
ng GONTRIBUIQÓF.S". 11m InLertlll'dio ele j'láClllinas :1.11-

tClltÍ('ac!ora.�. Podcmns ntuanun- ao." s!·.�. comerciantes ('

ronL['ibuile.�, que r-ssn G. R. C. é eomun .stn de duas rô
lhas prcotncns no centro. lendo de um lado exatamente
28 x 21 em clde outro 32.5·x 21 em - medidas que deve
rão ser rigorosamente observadas, para encaixar na má
qulna.- O Sr. esta implantando, inicialmente esse nô
vo scrvtco nas Delormcins de maio!' mOvimento'. devendo.
logo a soguh-, ser levado para as AgênCias,

As novas guias serão dist.ribuidas. durante a implan
tação e adaotacõc, gratuitamente, às empresas contri
buintes, devendo ser apanhadas. por ocasião do aviso
que será expedida. na Delegacia do rAPC. nesta Capital.
Após, segundo estamos informados, as livrarias passa.
rão a vende!' diretamente aos intel·css.."Idos.

Chamamos a atenção dos srs. contribuintes que é
Indispensável a apresentação do cartão de matrícula,
modelo 0-438, que. Já está sendo r�necido pela Divisão
de rtsceneacãc do Instituto.

Ao ensejo da noticia. felicitamos a Administração do
IAPC. na pessoa do seu novo PreSidente, Sr. Pery Ro
drigues, que, simplificando o sistema de recolhimento e

Quitação, muito contribuiu para evitar a formação de
Interminàvets filas de contrtoutntes, junto nos "guichês",
no fim de cada mês.

•• O atendimento dos beneficiários nos servícos de qual
(mel' natureza das instituições será feito de modo a ter
sempre em vista tratar-se de verdadeiros clientes a quem
é divida a prestação do serviço por direito legalmente
assegurado e em virtude da contribuição descontada pa
ra a previdência social, com as limitações acenas das
possibilidades técnicas, administrativas e financeiras.
artigo 202, do Regulamento Geral para Previdência
Social).
••• O auxílio-doença será concedido ao segurado que,
apôs haver realizado 12 (doze) contribuições mensais,
ficar Incapacitado para o seu trabaiho por prazo supe
rior a 15 tqutnaej dias.

(Artigo !.lO do Regulamento Geral para. Previdência Ge
ral para Previdência Social).
� •• A aposentadoria por tempo de serviço será concedi
da ao segurado Que contar no mínimo 55 (cinquenta e

cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de serviço.
(Comentário: É indispensável a concol'rencia das duas

condiç(\cs: 30 nnos de Serviço e 55 nnos de idade. Veja
Art. S!:I do R G. P. S.J.

MINISTE'RIO DA MARINHA
Comando do 5.0 Di.strito Naval

COMUNICADO N° 0006/1962
AVISO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MI

NISTÉRIO DA MARINHA VINCULADOS AO· CO
MANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

A partir do dia 6 do corr�nte, terá inicio no

Caixa Econômico Federal de Santo Catarina, o paga
mento referente 00 mês de Janeiro, poro os inativos
e pensinl1istos.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA

COLfGIO CATARIHENSE
EDITAt

HORÁRIOS DE EXAMES: 8 homo
II' �POCA _ FEVEREIRO 1962

Dia 3/2 ___, Espanhol - Conto
Dia 5/2 __ Geogafia Gearl e do Brusil
Dia 6/2 -.Inglês
Dia 7/2 - Potuguês
Dia 8/2 ---. História Geral e do Brasil ---. De-

senho
Dia 9/2 ---. Matemático - Química
Dto 10 - Farncês
Dia 12/2 ---. Físico ---. Cíênclos ---. Latim
11° CHAMADA _ FEVEREIRO DE 1962

INICIO � HORAS
Dia 3/2 - Espanhol ---. Filosofia ---. Hlstórlo

Natural·:'_ Con�c
Dia 5/2 ---. Geoç.ofío Geral e do Brasil
Dia 6/2 ---. Ingfês
Dia 7/2 - Português
Dia Jl/2 ---. História Ceror e do Brasil - De-

senho
Dio 9/2 - . Matemático ---. Químico
Dia 10/2 ---. Francês
Dia 12/2 - Físico _ Ctêoctos _ Latim _

r Manuais.
MATRICULAS:

Horário: dQS 8 os 1 I, e dos ,4 os 17 horas
lOs Séries _ dia 15/2
2°s séries - dia 16/2
3°s séries e 4°s - Dia J 7/2
Científico - Dio 19/2
Curso. Médio Dia 20/2

NB. O Colégio não se responsa6ilozaró por vogasde olun.os que não se mctrtcv'erem nos respectivasdotas fixados.
Ir .. José Jadir Hartmonn S.J.

Secretário

ESCOLA TE'(NICA DE COME'RCIO
-

SENNA 'PER�IRA
ESTREJTO FLORIANO'POLIS ·STA. CAT1RINl\

ANO LETIVO DE 1962
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO COMERCIAL

Inscrição - de 25 deJaneiro o 19 de fevereiro
Realização dos Exames - dias 20, 21 22 p.

23 dê fevereiro. .

EXAMES DE 2.° E'POLA

. _ Insc�ição. --:- Os alunas devem requerer o J�

cnçoo ate o dl(), ,1 de janeiro.
Realização do Exames - A partir do dia 161"10

f:·.·ereiro
MATPI'CULAS PARA O GI�A'S'O COMERCIAL E
COLt ..,10 COMERCIAL

De 25 de janeiro o 28 de fevereiro.
08S: - ASecretoria do Escola -estará fundo

nondo, 'diáriomente, para atender aos senhores in.
teressados, no horário de 19 horas às 22 horas.

Estreito, 23 de janeiro de 1962
Prof. Rubens Victor do Silva _ Diretor

ClUBE DE REGATAS "ALDO LUZ"
Eteição da NOVi DIretoria A1selRlttéfa

G e r a I- sC;�in� �;��I% ddoo �:intó
De ordem do sr. PI)eslden rio da Diretoria, referente

te, ficam convocados, de
conformidade com os Es

tatutos em vigor. todos os

associados dêsle Clube pa
ra a Assembléia Geral OI"

dinâria. a l'en!lzar-se no

proximo dia 11. á:; 10 ho
. ras, na sede social. com a

ao exercicio de 1!.l61:
b) - Eleição da nova Di

reLoria para o corrente ano

Florianôpolis, 5 de Fe
vereiro de 1!.l62

ENIO SONEGO, l° Se-
cretário .

EDITAL Decreto n· 14,9
o Prefeito Munjcipo� de. FlorklnápOIi'>, no uso

de suas atribui.:;ôes;.. _

DECRETA "A()"REFERENDUM�' do Cômoro Muni-

ctpcf , . ;-, •

AI�. ln - Fica prorrogado até o dia 10 do ,.."ês pró
ximo vindouro, o cobrança dos impostos de In
dust ria e Profissões, Licenças e' taxas cerres-

pondentes."
.•

Art. 2° - êsre decreto entecró em vjgor no dato da
suo publicocão, revogadas os disposições em

contrário.

I. _ Pelo presente, comunicamos às empresas vtn-:

cl\]�as a êste Instituto, que, nos termos do ncc. nr ..

51.103. de 010061, sõ poderão obter a Patente de Regls
rro para 1!.l6'l. desde Que, perante a rosrecuve Coletoria

Fr-dernl, comprovem por melo de Certidão a ser forneci
da !X'lo L A. P. E. T.·C., flue não sno devedoras dextn Ins

Llhllção.
2. _ FI�m, pol�, as f'mprêllfts que estejam em d"bi

te para com êste rnsututc, C'-OIl'lldadas a reeutnnenrcm
sua sl�uo.p,ão, a Um de que este Delegaeia posen ex�dlr
as CertlcWç.<; que aerêc exigidas netos Coletorias Federais.
para fornecimento -dn referida Patente.

3. 0.<; esclarecimento a respeito do assunto. serão
jlf"':4ados no,'; Interpssados, pela Df'll'ftlll'ln do IAPIo"!TC,
Uivli'l:lo dr- Arr('('ndn�ã/) e Flscali?ação, sl(,a h Pmcn T',�
retrn e ouvetra. !1;difido rPASE. 3() andar, nesta ('a!li�al:

,

30 de Jcnelro de 1962

Wald�rnar Vieira
Prefeito MunicipCIl

--P-fffiTI"i>A ç [0-
nosansetc Maria - Ll!ian Margareth e Regina Ma

rn. pru-ttcipar aos parentes e amigos de seus pal.<; HEN�

RIQUI!: IJAClRA) ORTIGA o nascimento di' .�('1I írmfin
amno 1IJ�Nn!QUF. coorrtdo dia 2 nn M:lI.f'rnlcladl' Dr

Fiorlnnópoll!>, 30 de ja,nelro de 1.!l62.

ADIL REBEI.Q-M.2ge, Delegado Estadual

r-::::::::--------c::::::::..- 1

@!t12DEA�__s�
PROGRAMA ()O MES

de Fevereiro

u.u-tos Corrl':I.
_. -_ _�--._-----

-ESCOLA DE SAMBA 'UNIDOS DA
COlORlNHA"

Recebemos e agradecemos:

Dia - 6 Cinema
Dia - I 3 Cinema
Dia -20 Cinema
Dia - 27 Cinema

Em 31 de Janeiro de 1962
Oficio - Circular nO 1
Do 1 o Secretch..,

Ao Jornal 'O ESTADO NéstQ
.Assunto.: Cçln;uniGoção

De ordem do Serihór Presidente. tenho a he-i-c
de comunicar o Vossa Excelência haver sido fundo
do, em 1 O do corrente, neste Subdistrito, O Escola
de Sambo UNIDOS DA COLONINHA.

A SOCiedade em' cprêço, com finalidades Iên-
.

tlcos às das suas congêneres desta Capital, distin
gue-se dos mesmos por ser constituida de menores
até 1'6 cncs. constitutndo-se assim, em organiza
ção "sut gene ris" entre nós e, quiçé, no País.

A Diretoria da Socredcde está assim constitui-

-:�,...Dia - 4 Encontro dos Brotinhos Orquestre Meládico
"Costelon" '

Dia - 8 Noite Dançante Conjunto de "Corünhos"
Dia -'II Encontro dos Brotinhos Orquestre Melódi
co "Costelan"
Dia - 15 Noite, Dançante Conjunto de "Cot'lil)hos"Dia - 24 Sotrrée Ccmcvclescc.

CINEMAS

da:

INSTITUTO DOS -BANCA'RIOS
Presidente: Rodolfo SilvCl ' '---._......'.l
Vice-Presidenre: Notalicio ·SizenQndo da Cunha
Tesoureiro: Otávio José de Olh'eiro
2'" Tesou�eiro: Raul André de Andrade
Secretárío� Antônio Size'nondo do Cunha
Conselho Fiscal: Sontelhoo Alberto C_ MochCl�
do Eradito Siz:enando .do Cunho -. Hermundino
Coêlho. .'

Esperando cantor :com '0 colaboração de Vosso
Excelência para o desénvo!\'Iimento do novd �ocie
dade, valho-me desta oportunidade poro apresen
tar-lhe protestos_ de elevado estima e consider::zçãa.

Codos Slzenanda da Cunho
Secretária

Carteiro lmobtltórtc
Comunico que os relações de classificação dos

candidatos a financiamento imobiliário estão à dispo
. stçõo dos Senhores Segurados" nes�a Delegacia

-

Re
gional, devendo qualquer interposição de recurso ser

remetida à Comissão de Clo.s'sificaçõo Imobiliário
(CCI) até o do 9 de fevereiro de '1962

Florionópolis,2.9 de Joneiro de 1962
Reinaldo Wendhou.en - Delegado Regionol

DR. MAIIO 6Etml (ÕSTÁ
--

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CUNICA E CIRURGIA

BRONCO - ESOFAGOLOGIA
Especializoçõo no Clínico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei:o.•

Atende pelo "1an�i. �o HOJltitol de Caridade

Ccnsultas -:) tarde dos 14 os ; 8 horas, em
Consultório instQlado à Ruo Ten. Silv""rc 15
Edifício Parthpl1on.

CONDOMI'NIO CARIOCA VENDA DE
LOJAS E ESCRITO'RIOS

OS incorporad�res do CONDOMINIO CARIOCA
prédio o ser edificado à ruo Vidal Ramos esquino
com Jerônimo Coelho, estão vendendo conjuntos po
ro consultório ou escritário e lojas.

Os conluntos terão acabamento de prlmelro_
Entrego das choves em 365 dias úteis
Pre<;os fixos, não sujeitos a reajustamentos.
Ver e trotar, diariamente, exceto aos sábados,

à ruo Alvaro de Carvalho, 34 - 1° andar, das la às
12 horas, ou pelo telefone 2272.

• _

Operoções "os AMíGDALAS por processo
MODERNO

EOUIPO de OTORRINO (único na Capilal)
poro exame de OUVIDOS) NARIZ e

GARGANTA
Refratar 8AUSCH 8 LOMe poro receito

de ÓCULOS
Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Dr.·GUERREIRO da FONSÊCA
CONSULTAS Pf.LA MANHÃ E A TARDE

(·�'uIIÓr,c- R�o 'Joóo PmIO, 35 - Fone 3560

Re!ldênCIQ - Ruo Felipe SCI'UTlIdl, 99 - Fone 3560

•Serviço Social do Comércio - SESC
Conselho Regional do Estado de

Santa Catarina
EDITAL DE CONCO�RENClA

O Presidente em exercício do Conselho Reelonal do

SERVIGO SOCIAL DO COMÉRCIO _ SESC, em Santa
Catarina:

1. Faço saber a quem' interessar possa e dêste conh(>�
�imento tiver, que' está a venda. em concorrência. uma.

l(i�d�r����I�tei9���c;a����s����::" C�o;l �e��al��a��
para oito pessõas.

2. O prêço minimo para a venda da mesma é de .

Cr$ 500.00000 (quinhenlús mil cruzeiros). acrescentando
se à proposta vcncedora as importãndas decorrentes da

transmissão do veiculo.
3. O veículo estará ii. disposiçáo do<; interessados. dià

rlamente, no Centro SESC 1;)ENAC desta cidade, na Pr!l.ça
/ da Bandeira.

4. As propostas deverão ser entrel!ues em envelope
rechado, na. sede do Departamento Regional do SESC, no
Centro SESC-SENAC desta capital, no dia 19 (dezenove)
de reverelro, às 15 (qulnzel horas. Quando serão abertas e

jUlgadas na presença dos inLcressados.
5. O pa.gamento devera ser feito no ato da entrega do

veiculo, o qual não I'xcedl'rá a cinco (51 dias após a data
do jUlgamento.

fi. Não havendo proposta que atinja o mínimo estabe
lecido. ficará sem efeito n presente con('orrência.

Florian6poUs, l0 de fevereiro de 1962.
.. HAROLDO SOARES OLAVAM

Presidelüe em exrreÍo'in' dn COl1sl'lllo Re[':ion:ll (lo SESC

WALI· PUBLICIDADE

LIa
femmo Machada, 6
TEL. 24-13
Florianópolis

�'uLelJol discute-se,

porenl Qualidade co!n- I

prova-se. Pneus - Ca.- I

��:AD��OPBI;_ \.
CLETAS - Telefone: \
3137 - Rua.: Conse- \
lllf'iro Mafra. 154. I

!.r---------------•••

DR,

Transfere-se um. Telefonar poro 2348. MOTORES ELÉTRICOS

ARNOLAURe DA08A
CI:nica Geral

____ MmDlcO-
Especiali:::�a em n.oléstia ete Sel'hor8JJ e .Tlas ur1-

r").-ias. Cura rad'�a, das ;nfe("ccões alUdas e cn).

nlc:..s. do �llarêjh{. O'enlto·urlnár1o em ambos os

.,exos. Dof"n�at: do aparêlho D1�estlvo e do B1ate

ma nenroeo.

Horáno: das 10 '" 1l,3i) horas e das 14,30 U 17,00 •
horas. _ COI'sI11t6rio: Rua Saldanha MMlnho, 2

1.0 andrlp. (ep.o. da Rua ':-oào P!nt"l - Fone: 324&

Rpsidêncla: p.ua Lacerd:\ Coutlnbo, D.O 13. (Chi-
I r,ara do Espanha) - Fone: 3248.

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

* Eis os Irês fo;ltôres d� gorontia qU3 05 Malares Arno represenlom poro o

consumidor,

* Os Malo(es Arno sóo rigorosamenle controlados pelo Sistema C. I. Q., Con
trôle Integrol de Quolidode,. o �njco que osseguro perfeiçõo '"óximo no

produçóo em série.

MA'QUlNA DE IMPRESSÃO
Vende-se uma máquina de impressão de fabricação
alemã marcà Froukental formato 56 x 73, próprio
para'jimpressã" de jornais, Revistos, Livros etc.

Vêr na Rua Tiradentes 53 entre 9 e 11 horas

CURSO PARTICULAR SÃO JOst "Diretora - Profl. Maria Madalena de
.

Moura Feno
DIRETORA _ MARIA MADALENA DE MOURA

FERRO
CURSO correspondente aos Grupos Escolares e o

C'eita olunos poro os seguintes classes:
• •

Pré-primário, 10, 20, 3°, 4° e 5° anos prehm1-

nnrespreparo alunos poro O exame de admissão 00

ginásio mont.endo durantp. o ano uma classe especial
poro êsse fim.

.

A matricula acho-se aberto o ruo Saldanha Mo-
..

rinhoFlo��n:o��s,o� �:jo��irS� de 1962.
Mt"jo Madalena dê Moura Ferro, Diretora

* 11.010.., "",,,,,16.,,", ot. I y, H p.i ®
* Molares Irifósicos até 300 H P .

-

ARNO SA* Motores pmo méq ...inos de costura

* Moia••' especiois

."

INDÚSTRIA COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS;

�'EYER & elA.,
Ibo Fof:�ipe Schmidi', 33

- --._----,,_
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__Q_t(AR_'l_'A_pJ\._a_'I_N_A 0 ESTADO O r.�bis ont-igo Diári,J de SCJtl�'J Cotei ill(J

LIRA T. C. - dia 10 de feveeriro � Festa de Confraternização da Sociedade 'Catarinense - Desfile das Garotas RADAR com um "show" de elegân-
cia, beleza e graça - Uma promoção do cronista social Lázaro Bartolomeu. As Rainhas do Allântico Calarinense e Misses Esladuais participarão. -

MESAS .NA RELOJOARIA MULLER. Não será permitida a enlrada a menores de 14 anos. Os menores de 18 e maiores de 14 poderão enlrar
Acompanhados dos pais.

FELHOR ALlMENTA�ÃO t.>ARA MElHOR SAUDE ,

o MARIA SILVEIRA �t DIRETORA OA COZINHA ROYAl� 'I'••trftt:>dllfilm.UdUUIJlJ'h..

êste delicioso pão, originário da Irlanda, é uma

especialidade. Prepcre-o uma vez .. você c repetirá
./sempre!

PÃO IRlANDES COM PASSAS
.

1. coJh._(sop'o) de Fermento Sêco ou 2 tcbletes de
,

Fermento Fleischmann
1/4'xic. de batatas amossodos (cozidos sem casca)
1 xic. de águo em que foram cozidas as batatas
8 colh. (sapo) de oçuccr
4 xic. de farinha de trigo
1 colh. (chó) de sal
2 ovos

4 cofh. (sopa) de manteiga ou banha
2 xic. de passos de uva.

Ponho a fermento em 1/2 xic. de agua morna.

Deixe repousar 10 minutos." Mexa até dissolver.
Junte as batatas, 2 colh. (sopa) de açucar e l xrc. de
farinha. Boto levemente. Cubra e deixe crescer a

té formar bôlhcs. Mexa e junte o oçucor restcnte, o

sal e 1 xlc. de farinha. ,Bata de leve. Junte os ovos"
batidos, e o manteiga e o restante do farinha. Pol
vilhe uma superfície com 1/2 xíc. de farinha. Co
loque oi a mossa e trobalhe-a até ficar liso e soltar
completamente da mesa. Dê à mosso o feitio de bo
la. Coloque numa fôrma untado, cubra e deixe
crescer até dobrar de tamanho. Sove o massa e di
vida-a em 4 portes iguais. Abra com o rôto. Recheie
cada uma com possas, e enrole corno roccrnbote.
Coloque-os o poucos distâncias uma do outro, duas
a duas, em fôrma alta, retangular e deixe crescer

até dobrarem de tamanho e ficarem unidas Pince
le com ôvo batido e asse em forno moderado du: an
te 40 minutos.

NOTAS E SUGESTOES
Você está certa de que suo fomilio está =onsu-'

';'indo quantidades suficientes dos alimentos ade
quados? As mõos que têm verdadeiro interesse pe
lo -otrmentoçôo de sua família muitos vêzes se inda
gam se os necessidades alimentares de seus filhos
adolescentes e ativos estão sendo ccnstderodcs. E
uma peno qUe a maioria dos crianças nõc consumo

o suficiente dos alimentos adequados e muitos cu
menros-oté prejudiciais. A ótimo sa�de é extrema

mente no idade da formação, e afeto a aperência do
adolescente muito mais do que se imagino.

Se vodê convidou algumas amigas paro o "há e

sobe que elos virõo acompanhadas dos filhos, pre

pore algo de "especial" poro os crianças. -Este "es

pecial" nõo preciso ser cornoltcodot E as mamões
também apreciarão a brincadeira. Faça scndutches
com recheio de geléia e corte-os em formo de bich]

[lhos, ou outros figuras. Ou entõo, sirva um bóio cu

docinhos, guarnecidos. com glacé levemente colori
do e enfeitados de chocolate ralado, e bolinhas tipo
"jujuba" Quanto ao chó, e tão simples! Encho 1/4
xic. de chá quente e complete com leite também

quente. Adoce a gôsto com melou oçuccr e junte
umpouquinho de canelo em pó. Ou, se quiaer mois

originalidade, substituia o colher por um paú de co.

nela. As crianças odorarão .. e os mamães tcr-ibérn
Você sohe bater leite evaporado? É tão simples! O
leite deve estar bem frio. Ponho o loto fechado na

parte frio do refrigerador e deixe aí par várias ho

ras. Bota imediatamente 00 tirar da refrigerador, u

sando um batedor de ovos. Em climas multo quen

tes, coloque a tigela dentro de outro, contendo gêlo
picado, enquanto estiver batendo.

.

Agora, no verõo, chegou a época de foaer sorve

tes! Sorvetes de côco. chocolate, frutos, são todos

deliciosos e são uma sobremesa róptdc e fácil de

preparar. Eis algumas ligeiros Instruções de como

congelar sorvetes: l°) no refrigerador - Nos gave
tas congeladoras com o temperatura mínimo, 3 ou

4 'horas são suficientes paro congelar. Se o seu re

frigedor não tem regulador de temperatura, r'onqe

le de 7 a 8 horas; 2°) com gêlo e sol grosso - Encbo

2/3"de um recipiente apropriado, com Q misturo.

Feche bem e prendo o tampo com um pedaço de pa
no embebido em banho derretido. Coloque ôsse reci

piente em outro maior, contendo 4 partes de géla
picado e umo part \ de sol gr(Jsso. Feche e deixe por
4 horcst

.

--.
-- -- -'--------_

D3. SAMUn FONSECA
�IRURGIÁO,DENTISTA

Preporo de covidada rela alto ..elocidade.
BC�OEN AIROTOR �, S. "'HITE

Kodiologio Oentórl0
CIRURGI;, E PRóTESE IUCO,FACIAL
Consultório: Rue Jerônimo l.('>"rho 16 -

�o andar _ Fone 22Z5
,Exch.1,jvomcnte com horas marcac. ....

�loriallópolJs - 7/:.!!l!JG3

I FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CATARINENSE NO LIRA T. C: PRÓXIMO SÁBADO

LETíCIA MAYR GAROTA RADAR DA
GUANABARA

A Diretoria do'Clube Doze de Agosto reunida, tomou
as seguintes resoluções, que vigorarão para os fest.ejod
carnavalescos:

PROGRAMA DOS FESTEJOS

OS BAILES COMEÇARAO;

Para Adultos das 2?,00 horas
Para Infantil das 15,00 às 19,00 horas

MESAS - PREÇOS:

i,l'I '

Na Séde Balneária - 3 noites - Cr$ 1.000.00
Na Séde Balneária - uma noite _ CrS 40000
xa Sede Social - 4 noites - CrS 1.500,00

'

Na Sede Social - Uma noite _ Cr$ 50000
OBS. - Cada sócio poderá adquirir uma mesa em cada

sede.
.

ROLHA: - crs 400,00 por noite.

CONVITES:

Casal - Cr$ 3.500,00 para todas as noites
Casal - Crs 1.500,00 para uma noite
Individual - crs 3.00000 para todas as noites
Individual - CrS 1.0QO.00 por uma noite
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 2.2500,00
para todas as noites.

.

Estudantes devidamente creuenc'ados Cr$ 2.500,00
uma noite.
A posse da' mesa não clara direito à ent"r.àdif:' sendo

necessértos a carteira e o talão do mês ou tanuídade de
1962) ou o convite acompanhado de documento compro
vador da identidade.

INTERCAMBIQ: crs -500,00

RESERVA:

A .- Apresentar a carteira social e o talão do mês.
B - Fazer-se acompanhar do convidado.
�o - Os convites só poderão ser fornecidos pela Se

cretaria.

ga :0p-;:rt� convlt�nã{} dará direito a mesa que- será pa

7° - A compra da mesa terá que ser feita peru pró-

��� :��i:n��e;�l� �e���eune�p��!ea�d�m�O v��t:�!�e�c1:=
da pelo associado.

8° - SÓ SERA PERMITIDO QUATRO
POR MESA.

DETERMINAÇOES:

}O _ É rigorosamente vedada a entrada de menores

de 14 anos nos bàiles noturnos.

2° - No baile infantil não será permitido o uso do

lança perfume.
3° - A Cnt tctra Social e o talão do mês ou ( anui

dade de 1962) ou o convite serão rigorosamente exlgtdu,
ii. entrada.

4° - Os porfndoreg de convites terão que apresentar
documento de tdcnüdade.

Dr�alm�r �omer 57- aniversáriD/ do Rolar,
Garcia Há cinquenta e sete unos Reuniu quatro nomous pa- globo, com os 511.000rrot3o-

atrás, teve lugar em Chica ru conversarem sóbre uma Rota.ry CllAls em 124 países

���i::ldOJ pc�a I</.��hlad: go a primeira reuntão do Ideia que um dêles. Paul nanes cm mais de 11.000
e ,.1ed c a d

primeiro Rotary Club do Harrls, um advogado, havía que consideram o desenvct
u�lversldade do Brasil mundo. ruminado durante cinco vimento de amizades como

zx-tr-ternc por concurso da

Maternidade-Escola. tser __ .. ,. •

���;u�� ����,. o��_���te�l�� VENDE-SE LOTE
do Serviço de Cirurgia do Vende-se um lote a rua

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio urbano aenee. Area "O�
de Janeiro. Médico do Hos- c-etros.
pital de Caridade e da Ma- 'rratar a rua Felipe dc!. _

ternldade Dr. Carlos Corrêa. rf'ldt. 21 _ ,"'onp 31"1; _

PARTOS _ {)l'F.RAÇOES ----

�O:=���SD:E:E:�r:'�:I! Aorenda Música

5" - Os Bailes do Departamento Balneário (Praia)
reger-se-ão pelas mesmas instruções.

6° - O� cartões de frequência não terão valor para
o carnaval.

ONIBUS:

PARA OS BAILES NA SEDE BALNEARIA ESTÁ'GA
RA�TlD.� A VOIJTA EM óNIBUS ESPECIAIS;

�F.RA RlGORO'5AMENTE PROIBIDO O USO DO
L.ANCA PERFUME COMO EM TORPECENTE (CHERE
TAl.

Ar'onsetbnda neta prâlica, a Diretoria. exclarece os

sC!!II;nt('s n-mtos retattvos ao Carnaval:
iv _ Niia serão atendidos. no decurso dos Bailes.

('.,�n:<" d!' f'�n',,'f'lm!'ntos de r-nrtetra sociais ou de talões
de tl1f'nsn1\eladr� r anuidades) .

uma oportunidade de seranos.
E:·a símpteemen-e isso:

que as retecões pomr-rqinis
poderiam e deviam fomen
tar relações amistosas. Ho..!
Je, essa idéia circunda o

vir os outros.

Aqui em Florlanôpolls
no Estreito o Rotary Clu

munldade.
:111 _ NiíQ 1'('1':10 atendidos. no decurso

J'f'rI;rt"s ou afl\.11�1('no ele convnes-tngreeeos.
::l" _ Não serão atendidos pedtdos de

fotó""ra,fo�.

Florianôpolls, 1 de fevereiro de 1962.
Mauro Julio Amorim
.2° SecretáriO

Dr f>n :ídin (io
AlT'":1r,,:\l n C'Hva

lOTES

dos aancs.

ingressos a
metOdo pslco.prorilatic., Em sua própria casa.
ConsultórIo: Rua João Pln- co� o prof. IVANO GIUS-

to n. lO - das 16,00 à..<; TI.

18.00 horas. Atende com I Ensina acordeon, vlolao,
horas marcadOR. Tele'fone solfejo e teoria muslral.

3035 - Hesidência: Rua Tratar pplo fone 3553 c

Gel1cr!ol� Bit�encourt n '01. 3BDO.
_
I':",

Mn�Jst.rnl;O apo��ntado
A ,111pnacfa f!'1n Of!'Ta!

�s(';. e Re�: Qua Sald:Jtlha
Marinho.2 __ ant.o 301

(esoulna J.)�o Tlinto)

VISTO

.I".�(; t-:lias

Prt!siu�lll!::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, iAvai e Tamandaré farão amistoso hojeà noitei
.-�---------------------,----.-- ....-------- ..-- ...... -------,. Aequipe do Avaí, que terminou a tem-'

'l1--e--m-b�and'c@_�----I M�r�tona de )·og08 "umpre :r.:r��al!:�::;;,ge�::':�/i:��:d�:n::o.:I j J!l\./1 U U li'em curso, apesar da perda de dOIS destaca-
- • dos valores Alair e Betinho, fará um amistoSf'

Dois clubes, com us mes- sentada 'P,lo "selecionado

M A R C I L I O O I A 8
'na noite de hoje, no estádio da Praia de Fo.'mas côree, o mesmo nome paulista

() "e com um quadro sccíet 05 ��iS paises disputa-
-

.

ra. Enfrentará o "onze" d� Tamandar�, �Ufquase idêntico,. existlam no ram vinte e nove jogos, ga _ vem se preparando para a disputa do pro?,lmo'
�:ir�� �:g���:t:oOt�r�g� � nhando os brasileir�s, 24, • certame citadino, •
o Botafogo Futebol Clube. ��l�:��le:oo:, 12xeO�::s pr��� A representação do Mar- conforme poderernus enu- partiu de rtajaí dia 30 de �o�::ã d��ádac�;��:es:�, A pugna entre os azuis e os vermelhi.'
o p.1melro foi fundado gaçao da Taça "O'Higgi�s", ����d�l:ara���:r�e j�::' m�a�elegação marcütsta �����o�ro:soamon�e:t�:o nOi� Grêmio, encerrando a �érie' uhos, embora não desperte grande interêssf'
�: �o d�. j�.lh�. deG��:;bs:� ;;:: r��r:se��:��op�a B;�:i� DerrCllado -O Ma-rC-I'-'-I' -o--Em- Lill'eS: 4x2

te do dia seguinte ou seja de compromissos pelo Tor-' poderá vir a ser sensacional e renhida, pois é'31, enfrentou em Ponta neto Inter Clubes, alem, d •rense, que, criado em ção baiana registrando-se Grossa o elenco do Operá- fronteiras. grande a disposição dos dois qua ros que,181-1, teve como seu d)rl- ainda 3 empates. A equipe do Mavcíüc Hoje à noite o clube ca- rio pelo TOrneio Sul ara- Ap�S cumprir o
_

com- � querem brilhar na temporada de 62.
.

...
melro nome, Grupo de ,Re- NUMERQS Dias, atualmente em gran- tnrtnense de Itajai, p�+ suetro, triunfando por prormssg com o Grêmio a.. .. VI .1'" , �'" �.......... _gatas Botafogo. O Bota.'ogo Vejamos a sequência dos de atividade com os jogos atuando em Pôrto Alegre, 2x1. Em seguida deslocou- delegação do Marcillo Dias

��::.��::��'��ol�i�n���: ::::'�F������:oAi", �:te�t�!�0:!:����:��;, ��:��::::����:�?:loT"::: ��,�::�:�,�f:;I�:f��:�: ��;;t:��::f,:;·:��!,t!:�:
.

U �B�� �A �A!A MALCHER

�:��: �: 8g�:n�:zef�S�:��: �::� =:= :�g .:��ntev. cumprindo desta feita dto ��rn���,lt��:�a��I� Ul:es:� ��lioe�uiubna�ã��ôxlmo dia

;�: :r�:;.:�:���;::j:; m: ==! == ��: -=!i�:::: ::�::����:I;:;::Ii:�
I c&rtazes de ;!::�::u:�:;;�a:':'��:� :�:i� :·e::l��io:�i;::�; �: 2���;:�Jl�;��:�iuIª�;�:i:ªt;��:I;f��

go de Futebol e Regatas. 1942 - B - 6-1 - Montev. :�: ar::���:dl�ue �::ic���; para cumprir um amístoso praiana para serem hbe- tério próprio.

pe��:� aC::I:C�od:o ��:= :::� = : = ��l-=-S:����� Vldal Ramos pois foi batido �IDl1Il@{l®ú:\@� !�:;t�a!�eãoI��e;:c��al� ���:sr.e�:�u�d�:�l�s t��= não �u=:e�d:�ri�a�:r d:;:arP��c��m=�o.mp:�:�: d�����a�boi, em 1906, o Fluminense 1949 - B - 2�1 - Rio :�:pl:�:n�=J.ea�:lOpor v��e;. delegação marcllista ru- tar, uma caminhada for- bido porque do contrário irá criar sérios problemas ao
vinha sendo o campeão, 1953 - B - 3-2 - Lima mo.u para Pôrto Alegre, çada do clube praiano que mediador da contenda. '

Em 1910, o Botafogo tinha 1956 - C- 1-4 - Mor.tev :o!ri�e�:r::��� ;:�:ri�:e�, onde na noite de terça- em 12 dias cumpre nada A regra VI é clara e precisa, quando diz que a Iun-
como mela esquerda em sua 1957 - B - 4-2 - Lima feira, dia 6 enfrentou ao menos do que seis impor- cêc do auxiliar if indicar quando o balão de jôgo sai pe-

�:h:e��e::a:t::'IS�� gca��= �::a--;x� � 3��I�à�' ::r�� ��� �:�,rac�:ga��:arii�:l::�� ��te��:::�dna�e, pelo torneio :;;t;:IOP�é��O�r�:�!�o.lua- �aesr 1��h�l:�I�!t���: ee aosq��:e���:��:s o ::r:��:t::g�:mado Mimi socre, hoje o Paulo. ve aos 4xO quando entao
em diagonal. As demais tarefa-s que lhe forem incumbidas

Almirante Benjamim Sodré CAMPEONATO MUNDIAL verificou-se uma pequena
deverão ser previamente combinadas com o juiz antes

Grande esportista e gran- 1951 - B - 2-0 - Santiago reação marctlísta dírmhutn Aos Remadores Principiantes de ser iniciada a parMda.de artllheiro, Mimi socré 1954 - B - 1-0 - Rio do para 4x2. Para os ser-
O auxiliar deve cumprir de modo perfeito as instru

e seus companheiros con- CAMPEONATO PAN-AME- rance marcaram Osvaldo 2,
ções recebidas, levantar o bastão no momento exato,-

seguiram a taçanha que ItICANQ � - - T!'1mthlli &-.G.rir)8o e.uCiU3ojI1- lo Qwwl .nunca sentou em vindO" para a frente e vol-
sem estardalhaço e sem penetrar ,no campo de jõgo pa-) Poucos esperavam: trazer 1952 - B - 3-0 - Sàntiago to 'Que para. o vice Jider do um ,ba.rco de remar com tAindo para. traz, e S"!'Us
ra assinalar qualquer falta, salvo em casos extraordiná-

para o Botafogo o título de 1956 - B 2-1 - México Sul Brasileiro, ·golearam assentos mó,.ls náo saOe olhos brilham pensando rios e quando está seguro de Que a irregularidade não
campeão, Campeonato difi- (Seleção gaucha) Antoninho e Renê. quanto é laboriOSO o pre- que em pouco tempo ele foi percebida pelo juiz.
cH, que fez o público vibrar SUL AMERICANO DE A- O onze marcllista jogou WALI·PU8LICIDA/)E paro para constituir uma poderá Imitar os remadores Hã. casos em que o jogador leva a bola com o auxí-

:l!��f�:::�nlst�: ��i:r�:� MADORES �;:�ari�ct;erd:�d/��' m�i� TEl. 24-13 ��:Ul:e:�d�:e�,uatro ou de

dec�l::::ã, 'J �ndubitavel- �;b���. b�:Ç:\��dde�i:�Oses�áess:O�����n!�eéov��� p��
so", nome que a partir dés- 1949 - B - 3-1 - Santiago to o seu poderio de reta- Rua femando Machado, 6 mente a ser um bom re- partida não viu, realmente, a falta, deve levantar sua
se dia, acompanha o Bota- 1949 - B - 3-1 -Santiago guarda, advindo dai o In- O espectador profano Que mador, sempre que seja bandeira com decisão, fazendo ver ao árbitro a Irregula-
fogo. TAÇA Q'HIGGINS sucesso. vê passar pela. água as capaz de ter constância e ridade. A harmonia entre o juiz e seus auxiliares é um
O Botafogo foi campeão 1955 - E - l-I - Rio pás dos remos de um "01- dedicação, a 11m de que aos principais fatôres para o bom êxito de uma arbitra"

�:r::;�b��;d�;�set: e7 dU�� ::;= � '=-1��l-=-s�'n��:�

�- _oe ��'�c:oeIn�a�lt:e��: a �:� ;��;f:��se �:c:���ot:d�;e� ,em. (Do "Diario de Noticias", do Rio) 4l.
durante o profissionalismo. e 1957 - C - lxO (prorroga-' ... movilnentos necessitou �e: adquirir a fôrça e resisten.
Ao tempo da gmnde oI,ão ,ão) - santiago.)' [ti r· \,��

'" , talvea anos. de laDo' ,ia lndi'p""Ovel, paca qu,

ro �:g�u�::�í�a�i::ih�rB��:=, �:�:= �� 7;�0 -=-��Pau-

_

--=-- ::.:!�n�o:a��ed���O�p�� f:�s�r:��:r::;ôrço�itorioso, notícias ...
��� :oan��i:�� :e�s:iC���� ��61 _ B _ 2x1 - Santia- quarta-feira la noite no �;;� �:;ã�: e i��:rvs�� C�;::od�iS�:;:: ::�:ti:: pela RA'DIO GUARUJÁ de Florianópolis
tracampeonato do Rio de go O atacante Telxeirinha' estádio da. Praia de Fóra te que desenv.olvem esses indicações de seu instrutor

d 2 a Sáb dJaneiro, Em 1930, 1933 e 1961 - B - lxO - Santiago ainda não conseglliu junto e do prêlio intermunicipal remadores, quando o àta- .. e com um método de vida e. a a o ...
H134, pela Associação Me- AMISTOSO

ao seu clube o Garlos Re- frente ao Guarani, pois que é uniforme e poderoso, sã e bem controlado (o que'
tropolitana de Esportes A- 1960 - B - 4xO - Rio -

naux, o seu atestado IIbe- viajará no mesmo dia, com detalhes esses que passam não é nenhum sacrlficlo
Uéticos, e em 1935 pela Fe- em' beneficio das vitimas ratórlo. O destacado atleta destino a pórto Alegre on· inobservados dada a per-- como erroneamente mUltas
deração Metr�poli'tana de de Orós (Chile) esteve em conferência das de participará das ceri- feição e homogeneidade julgam), será, o PRINCI-
Desportos, Sua equipe era

_ mais prolongadas com os mó�s do casamento de dos movimentos. P I A N T E, transformado
formada da grandes cra- mentores do ,clube mas sua irmã Suely Vieira. O recem iniciado _ o num ótimo remador forte
ques, como Nilo, Carvalho ------- nada de positivo transpi- x x x PRINCIPIANTE _ admira e valocoSQ aspiração má-,
Leite, Canali, Martim, Rus-

@
Repercutiu tavorável- também o ritmo elegante xima de todos os iniciados

sinho. O Botafogo já ex-·
x x x mente a deliberação da

dos corpos na. sua márcha, no salutar esporte náutico.curslonou várias vêzes ao
Na noite do próximo sá- Federação Atlética Catarl_

_ _

exterior, apresentando
bado o Aval estará se cxi- nense em designar o Ca-

grande saldo de vitórias.

':1.1
bindo em Itoupava Norte, pitão Icaro Passos, Dara

(ole'gl'o e Escola NormalCostuma-se dizer que o
.

frente ao conjunto do ser o seu representante
Botafogo perde, mas, ja- Guarani atualmente Ul""

- junto a Confederação Bra_
mais foge á luta. Perseguiu dâs melhores forças do sileirs de Desportos e Con-

(- d Jdurante 16 anos o título're
futebol blumenauense, federação Brasileira de oraçao e esus

gional de remo, conseguin- x x x BasquetebOl.
do-o ano passado, o galar- O mêdto Mirlnho deveJ:á x x x

1962dão de 10 campeão do E:;;- AIOLAMAlSPPnlTADOIflASIL estar ausent.e do cotejo oe Santa Catarina ·'deve"'Á. EDITAL Paratado da Guanabara. Seus estar presente ao prÓXImo

�!I:!:��a��lc�o��o�os �:: Noticiário do Remo �:::en�!�!:���eirOa �
quete, nata!jão, atletismo e

A Federação Aquática Silveira, não tem treinadO) realizar em Ilha BOla em
muitos outros esportes.

de Santa Catarina vem de no sklff causando cerLa São Sebastiã6, cidadp' ue
O Botafogo conta hoje

adquirir uma lancha para surpresa, admitindO-Se que São Paulo. A delega� ca
com dez mil sócios e possui

possibilitar a Comissao nâo venha a participar tarinense será 'IPresidida
um património de 500 mi-

Técnica, a apreclar os trei- deste tipo de embarcaçao, pelo dr. Fúlvio Vieira,
lhões de cruzeiros, pela

namentos das guarnições x x x .

�:�I;:O:I:�l1i�çt:�S:eemau�� bem como prestar orien- re:�;a��: ;:�a���ld:xeVr:: .Ex��rd��:�:bléiareali!:�a�
ventude alvi-negra dança, tação.

cios no Double, junta"lfiente pela Federaçãa A. Catari-
canta e se diverte todos os com E'dio Tremei, sem dú- nense ficou assentado en-
fins de semana na sede da

O Dois Sem' do M'arli- vida uma boa dupla que tre outros assuntos b Ca-

�:e��� b�I�;�e��a�arn��t�: nelll formado ;or Eris �:� r������as�dO nos trei- lendário Estadual e Re-

Ilncluslve o baile infantl, ·Passig-. e Walfredo Santos, �;�a�, oT��!mre��la:;�=são conhecidos como dos vem treinando assid�.al���- O Martlnelll vem de 30- to.melhores do Rio de Janel- te, com vistas as e lml -

tórias e ao Brasileiro. A frer uma grande perda, pois

dupla vem sendo apontada o remador Aldo Steinel',

Foi em 1956 que os chile :�:�íCi:v�:�a d:;�nst��� !��: �:��::on:� p��:a:
�sv�:-��:�a�:mh�s�ri:i�:! d ótimas condiçõeS tfA�ni_ Oito como sota-voge, e era

JogOS de representações na- c�s e fisicas. o pl'ôa no 2 Con�.
clonais com o Brasil. 05 an

,tUnas 'VencC'ram, cntãó.iJor
I· "':4 >: 1, no Call1lwonnlo Sul-

Al1lerlcanu, em l\lúlltevideu

OÍlda',. a CBD estéve repl'e
�,>�

FlorIanópolis - 7/2/1902

1 ''',. ':::-,.:,::Jo.::'�- .,':.

O ESTADO O mais dntiga Diório de Santa Catarina

., ANOS DE LABUTA CONST4NTl

PELO PROGRESSO Df

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

REMATRICULA DAS ALUNAS
Dia i3 -'- 2, às 8 h _ Jardim da Infância, nas sa-

las do Jardim \ '

Dia' 13 _ 2, às 14 h _ alunas dos exames de 28 época
do Curso SecundárIo
INICIO DO ANO LETIVO: Dia la de março de 1962

No 10 dia aula, as alunas apresentam-se de unifor

me de gala completo: Blusa de manga comprida, boina,
luvas, .$apato preto fechado, E queiram as alunas do

Curso Secundário trazer 2 fotografias, 3 x 4, de unifor-

me. As novatas 4 fotos.
NO TU'NEL DO COLÉGIO INDICAÇAO DO MATE-

RIAL ESCOLAR: -

das ahs as 11 hs. e das 14 hs. às 17 hs.

Dia 22-2-62: I e II séries do Curso PrImário
" 23-2-62:' III e IV sêries do Curso Primário e Pré

Ginasial.
" 24-2-62: I e II séries do Ginásio
" 26-2-62: III e IV séries do GInásio

__"_27�2:�2_:A:��S Cientifico e_'C_I_ás_'i_'O _

roo x x x

A diretoria da Federaçao
.Atlética Catarinense, vai

apontar a equipe do Cru
zeirn de JoinVille, como

campeã 'do certame esta

dual.de tênls'ué Mesa. A A RAINHA DAS BICICLETAS, rjca na Rua:

Conselheiro Mafra 0.0 154, de u.,gl lado a sua

�cção dc PEÇAS E ACESSóRIOS, e ao outro a

secvão de PINTURAS E CON{:ERTOS.
Telefone: 3137.

����----_.�. �

_-_---

ENDEREÇO

Enquanto isso () aldista,

Orildo Lisbóu. vencedor da

ultima 'cumpeti<;áo frente

ao call1Peoni.:;.siulO Manoel

(por ALEXANDRE f:.EIN,
Campt:ão francês do l1tssa
cio e celebre treillad�r de

medida prende-s ao faco

(\8 que o Figueirense (1('_

'<::l>llU d� p?rti!'ipar di) cer
tame,1'(::11)0)

MAURY !ORGES. RUI LOBO E

PEDRO PAULO MACHADO
'....

REDATORES-AUXILlARES:

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Reporter Alfred
10,55 - Informa a Rádio GtJarujá
11,55 - Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
16,00 - Correspondente Columbus
16,55 - Reporter Alfred
18,10 - Resenha Titônus
18,55 - Corresp�ndente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande informativo Guarujá

ONDA CURTA - 49 mts - 10 Kilowatt:
ONDA MÉDIA - 211 mts - 5 Kilowatts

(A maior potência radiofôniéa· de Santa Catarina)

CONSORCIO

TAC
QaJZf:lRO 00 SUL

ElIllMfllL
V ""'9"llr-.do"""I1C
COO,Ol" o '''''o',;�

n",">C11S, ""010 � "en,,,

AGeNCIA
ftu felipeSc'.ijl,24
fDneS2l11t3118

�ORIIKÓr1lllS--S_C_

A SOLUC�,) po:a o �e\l PROOLEMA rn!16

no CRUZEIRO A PRAZO, do' CONSORCIO

TAC·CRUZEIRO 00 SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!

Hm:t D! �.�N���o���iIA �Deparlamento C!nt�al ��e .
C8InpraS',

de CO�f��;���:��,� oC��t�o\ l�ert;��jr',O�o(�����:�E�!!!t�c!t,��o�,Ç!��)�enC��n���'!�'�!)d"� )?':��t:,O�
��n:�r��r�����oP��Oe �;��e��o�:��!5�O�w� l:e� "J ����:�d���oc;;�r�t.�r�F 1�5 .I����l ���2,�O�::��I�����Oq��

ra

4 s:t�a��I�co:�·�����!·POdN.á ser anulada, uma vez que trn� d�c��r!��:;Wm.c����
is (26) de fl�Yercijo de 1 962, na séde dêste Deporte- 1 fará r('nJj�/l1" )1/) dln vrruo 11111 (J(' rcvr-retro eo 1902, na tennn stôo PI'ctr'r�d:'l rorm.nll{�n.rle exprr-ssamonto r-xigída cto cl)nformldn� r-cru o

monto, Ó jWOÇC' Louro MiJller, nO 2, (fone341Q), sun s!'<clf'. a Prnen touro Mulb-r. n01,2. r rone :141(}) CON� poros rercndas Lf'IS e n omissão importe em pTt>jl1ir,o aos ftrt.]1. Item III, cio Regu-

CONCORRn'J('fA rLJAL1CA, nos condições sequln- CORRI�NmA PUBLICA. na.<; -ondrcões seaurntc. concorrentes. ao E.�t.:lrlo ou à rnornlidnde da concorrén- lament(l aprovado pelo nc,

res: '

__'�' (AQUI�Ic�g��T��;r����:aiN�:RA O

cia.
5 _ A Comissão Julp;adora reserva-se o direito de 0.- �:et�ÍI���2��0:-���!8;e;I��

I _ OBJETO DA CONCORR�NCIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CAÇA E PESCA nular a Concorrência, caso as proposta" apresentadas znr. no dia ctnco (5) de

CAQUISIÇÃO) Medicament.o - E ...pécto unmnrtc cunnudede não enrrespondnm M." tnterésses do Estado. março ele ]!162, na sua sé-

I) vnnneeot rorur �jrll'o 500 Florianópolis. em 17 (1(' Janefrn clt· 1962. (\1:'. it Praça. Lauro MuIlN,

L AUTOMóVEL-de côr preto, tipo limousine, fecho- 3) Snrlní Iüt't.iL - vidro - 500 HERMES .Jf1RTTNO T'ATRTANnVA - r'reuôon- n. 2, (fone34tO), CONCOR-

do, cooccíocdc para 5 (cinco) passageiros, motor de..
51 Linm- (IC' Onr-nu vr-rnür. - vlrlrn .,.... 500 te.

:
I �,o"n,N'ICI:..O�"." :."ÚgB"L,.!�.,.. '

no mínimo, 90 HP., colocado no porte dianteiro, por- 7) Elixir Mria Mnssn vidro 500 ,_ ,. '_.� ,�,. ''''''''

to-molas espaçoso, no porte traseiro, com estofo- 9) Comprimidos de protoxntato de Ferro - compro 30.000 -------.--- .

I _ OBJETO DA CON-

menta de couro. Unidade Um -Qualidade 1. 11) Lombrlgueiro cetartnense - Vidro - 1.000

II - ESTIPULAÇOES ��� �e:'��il-V::�I�l�õc��l;;;n�lln:��}()� �:��� Departamento (enlral de Compras
Os Intorcssodos deverão apresentar os docu-

mentos mencionados a seguir:
171 Ct'dig:al gola.'! vídros - 200

1 - Proposta, seladas ambos os vias com ��; ��li��I���], �;�II��i��o����I�. v��I;�p�midos 2.���
C�S 12,00 de Sêto Estoduol e mais o Taxo de Educo-

23) Melnoejo _ xarooe _ vidro _ 500

fecl e Soude de Cr$ 10,00 por folho, em envelope �5) Agua' oxigenada a 10 vclum _ litro _ 10
echcdo e lacrQd_9, contenda: 271 Algodão Pacote de 1/2 quilo _ 10

ro o�e��;lgnoçoo do nome e enderece do firma. 29) gsparnrlrapo 5 rnts x 15 crns
_

_ 50
P p

b) esoec.fícocõo, O mais detalhada possível, In- ��)�nIJ-Ofldl(,rlS-PO]lVaICnle \nJ('çoe� - �010 -

aml��
cluslve) rncrccndo ;notenorr qbure se propõem fornecer

I
,._, CQ ..... "'t+'

c preço urutórro e 9 o a, com o exollccçõc de Medicamento _ Espécie _ Umda de Quantidade
que estão ou nõo incluídos os despesas de Impostos, 2) Capívarol Fortif _ VIdro _ 1000
taxas, fretes, corretos, segurps, etc, 4) Renascín _ FortJf _ vidro _ 500

d) condições e orazo de entrego do matenol, na 6) Pllulas vuenaanres _ vidro _ 500
local indicodo SECRETARIA SEM PASTA, Pclócto 8) EI1Xlr de Nogueh-a vidre _ 5(ln
do Govêmo nesta Capital, onoe sera procedido o -e- 101 Complllmdos de SuHa�lazol _ complllllldo!! _ 5000
xome de recebllYlento, 12) Despnclllna 400000 Un rmpola _ 1000

e) declaração de conheCimento e submlssõo 0$ 14) Ozeml Vltam adulto _ amoola _ 1000
normas deste Eddol e do leglslaçõo referente a Con- 16) Pulmoflhm _ Injeções _ ampola _ 1000

orrênCIOS 18) Hormo Hopatlco - InJeçQes ampola - 200
I ," 20) Butalgin Sódico Comp. vidro - 200

NOTA- Serõo recusados os materiais com di- 22) Melagrião _ xarope _ vidro _ 1.000

.

,"'ensões e outros característicos aquém dos especi- 241 Merr.urio-cromo-tinL. 2�; _ litro _ 10

ficoções, o que ocasionará exigência de substituição' 26) Aleool 42 r;raus - lltro - 50
retirada urqente, chdmomento da segundo colocado, 28) Gaze _ 5 11lt.� x 45 cms - \'010 - 50

exigência do diferença de preço pelo faltoso, couçõo 30Y Anti tctânkas - injer.õe.� - ampola - 50

futuro, suspen<;ão do registro de fornecedor, etc. 321 Stcl'Og!1 Qm! - ampola � 50

2 Na parle externo do envelope contenedcr Os pl"(,�os (10'<; llwdi(':tl1l('ntos arlma fic:n:!o I'('j:!;istru-
do propostO' deverão constor 0<; sequintes dizeres do." Ixna fallu':,mcuto !\)rns..'1.1 de ('('111 mil e cinquenta

CONCORRENCIA PuBLlEA N° 23-01-07, (o- mil cruzeiros, d('n�ro rias qu:ullidal!('.<; :!rilllf\. estipula-
Qui",icóo de 1 (IInl outomovel, paro o Secretório Sem das,:l ('onl,ar dr' jal1('ii·o rl(' 1062.

Po."fO)
3 Em envelope separado, contendo os diteres

II - ESTTPULAÇ6ES

do inciso, anterior, além do têrmo DOCUMENTOS, men�ni:d��e�s��;':lir�eVel"ãO apresentar os doeumenlos

�:uc�����e;:e;0���Obo������oddeo�de:;;���:r�s�1;ne�� 1 - Proposta, seladas ambas as vias com CI'S 1200

dade:
� de -"cIo Estadual e mai:; a Taxa de Educacão e Snúd(' 'de

o) Certidõo ce Registro no Junto Comercial ali �:�d��'OO' por folha. cm cov('I(lp(' f(!cllo.do e lacrado, con-

DíÓrit'?t �f�ci�J, que tenho publicado o documento de a) De.�if!:llação do 110]11e (' I':ndereço do. firma propo.
cons I Ulçao,

,
nente:

b) o�estodo de idor(eidade� pos�do por _Ba�co b) e�l)('cificado a lnai.,> dC'1alhada possível, inclusive
ou dUQ':; fHnlO<; de c�mp�ovoda IdoneIdade comerCiai;

I
marca. do matcJ"ial qu(' sr' ]ll"OllÕl:'!l1 f(lrne�er:

c) f)roVI) de �u�toçoo com os Fazendas Estadtr e) t?J"C'('(}. unil:Í1';() r glohal. ('Olll a l'xpli(':1ção, d(' <tue
01, Federal t' M�nlclpal;A. .

eRtân CMl nnn (f1�tulda.'i a.� dt'SJ)l'�:t.� clt' llllllf);;tOS, taxa,,,.
cf) prortlrocoo, se for o coso, passada o pessôo

�
[I·etc.�, ('al"1·t'I()� .. �('I!UI'OS. ('1('.:

reprcsentolll<'.
do proponente à abérturo dos prapos-, dI

rOlldjC{,.,s
e pra7.0

d."
en!,l'cga do material no 10-

to,>,
. A

�'ft1IIII'I"t cal indll'ndo: Dro:PARTAM1�NTO ERTADUP.L DE CACA

_

4) Os Joc�mentos oClm� (ou por.te deles) pode- � E PESCA, alto elO Mf'l"rndo Públiro Municipnl, 011de será

roo ser substilLlIdos pelo Registro da firmo' no Depor- " proe('dido o ex1N,l1(' de r('('ebimento'
!'"'mento Central de Compras do Estado de Santa pI dt'ct:lJ"ação df' conherlment� e submissão às nor-

Catarina .. mas deste Edital e da Legislação refelente u Concorrên-

J
5) As propostas poderõo ser apresentadas f!m cias, �

cuas vias, com a rubrica dos proponentes em tôdcls ' NOTA: Serão rccusados 0.<; materiais com dimensões

as póqinos, seladas no forma do item 1, dêste Titulo. e ontras caracrerísLicas aquel11 das espeCificações, que
6) Os envelopes, contendo propostos ou docu- ocasionara �xi!{ência de substituição, retimda urgente

menlae;, deverõo ser entregues no Deoortomnto Ceu- chamamento do segundo coloc!ldo. exigência da diferên�
trai de Compras, ó Praça Louro Müller, nO 2, nesta ça de pl'êço pelo faltoso, caução futura, su.'."pensão do re-

Capital, até às 14horos da dia vinte seis(2J)) de fL·."g- gistro de forncc('dor, etc,

reiro de 1,962, mediante recibo, em que se meneio- 2 - Na parle ('xtdna do enve'.ope contenedol' da.

noró dota f' hnro do recebimnto assinado por funcio" proposta deverão constar o� .�e�uintcs dizeres: CONCOR

nório do D,C.C,
,.

Rf:NCIA PÚBLICA NO 17-01-06. (aqUiSição de medica

7) As propos!os serão abertos, às quinze (15) mentos para () Depal-tamento Estadual de Caça e Pes�

horas, da mesma dia vinte seis (26), por funcionários ca. -

desígnados pelo Presidente do D.C.e. e na presença
3 - Em ('nvelope separado, contendo Os dizeres do

dos proponentes ou seus representantes legais: inciso anterior, alêm do têrmo DOCUMENTOS, em carac

8) Abertos os envelopes, cada um das interes- teres bem destacados, encerrar-se-ão Os documentos

sodas tem o direito de opôr o suo rubrica nas fôlhos comprobatórios de identidade e idoneidade:

de prooostas dos demais concorrentes. a) certidão de Registro na Junta Comercial ou Diá-

9) As propostos (modêlo 001, à venda no Im- rio Oficial que tenha publicado o documento de consti-

prenso Oficial do Estado), deverão obedecer às con-
tuição;

dições estabelecidos neste Edital, bem como às exi, bl ates�ado de idoneidade. passado por Banco ou

qêncios do Decreto nO'SF -25-08--61/382, de
duas firmas de comprovada idoneidade comercial:

1961. e demais dispOSições Estaduais e Federais c dera�)eP���:ic��ai:uitação com as Fazendas Estadual, Fe-

respeito.
III _ JULGAMENTO

,.�.
d) pr�uração, se fór o caso, passada a pessoa repre-

1 _ Pelo Comissão Julgadora, posteriormente
- sentante do proponente a abrrtura das propostas,

será declarado vencedor o proponente QUe oferecer'
4 - Os documentos arrma fou parte dêles) poderão

a) menor preço, considerando-se descontos, bo-
�er suhstituidOs pelo Registro da firma no Departamen-

nificoc;ães, impostos, despesas e outros vantagens;
to Ct��r�s d;r��o::a\�a�e�oer��t:�; ��r:s:���d����n��as

. �; ;:i�Z::: c':d��cieess d�e P����g:�to. vias. com a rubrica dos pl'oponf'ntes em tõdas as páginas,

2 - Em �guo(dade de condições, será dada .fiela�a�n�s f����lo��esi.t��ln��n�i�t�i.�����itO�s ou documen-
preferência a firmo estabelecido no Estado, tos, deverão ser entl"egucs no Departamento Central de

será ��r;:d�s� �:n�����to igualdade de· proposto, <Xlmpras, à Praça Louro Muller. nO 2 (fone 3410), até às

que t:�I� ��;�0�;:����:1o�;o��a�������és�:�e��� :��o:i:�:f:��C����'%::�;�e��l��en I�:2�e;���:���e����,
exigida peloe; referidas leis e o omissão impr, ·te em 7 _ As propostas SNÜO abNtas, à" quinze horas, do
prejuízo aos concorrentes, 00 Estado �u à m-'rolida- !mesmo din vinlc um 121). paI' funcionários designados
de da Concorrência. . pelo Pl'esidcnt.e do D. C. G. c na prescnça. dos pl'oponcn-

5) À Comis�o julgadora reservo-se o direito de tes 0\1 seus representantes lc�ai.�.
anular o concorrência, coso as propostos apresento- 8 _ Ahert:o'i os cnvclopes, rada um dos int('l"cssados
das não correspondam aos interesses do Estado.::_. tem o direito de a.põr a sua' rubrica. nas folhas de propos

tas dos demais ('oncorrenles.
9 - As propostas (modêlo 001, â venda. na Imprensa

Oficial do ES�fldn I, cJl'ver:1.o obedecer às condições estabe
lecldas neste Edit.al, na.� instruçõe,� constantes do verso

das mesmas, bcm. como às eXlltflnch,s do De('.reto nO SF-
25-08-61/382, de 1961, e demais dispOSições Estaduais e

Federais sôbre Concorrências.

III - JULCAMENTO

Hermes Justino Patrianova
Presidente .

1 - Pela Comissão Julgadora, post.erlormente, será
declarado vencedor o proponente que oferecer:

'

a) Menor preço. considerando-se descontos, bonifi
cações, impôstos, despesas e outras vantagens:
b) melhores condições de entrega;
c) melhor('s ('ondlções dt' pagamento.
2l - Em 19l1aldn.d.f' (f C' r:ondlçÕf's será. dada praferên

ela. a llrma... estabelecida.. no E tsdo.

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

VENDE-SE
CHACARA -- CASA GRANDE
Corn' de 2.143 m2.

00 Iodo do Palácio Presidencial da Agm.,ômico.
Própria poro residência de grande fomflla
Repartiçõo PúbliCO Ol' Casa d. Sallde

-_ Reconto tronqt.·IJo _

trotar na I'A MODElAR"

EDITAL DE CONCOR�J!:- caso, passada a pessoa re

CIA PÚBLICA NO 05-21-02 .....presentante do proponen-
te a. abertura das propos

tas,
4 - Os documentos aci

ma -rou parte deles) pode
rão ser snbsucuiaca pelos
Registro da firma no De

partamento Central de

Compras do Estado de 3an

ta Catarina.

5 _. As propostas deverão

ser apresentadas em duas

vias. nem a rubrtca dos pro

ponentes em lôdas as pá
ginas, seladas na forma do

item I. dê."tc Titulo.
6 - Os 1'11velopes, conten

do propostas ou documen

tos, deverão st"r entregues
no Depaltamento Central

de Compra.�. à Prnca Lau

ro Muller, nO 2, nesta Ca

pital, ate às catorz0 (14)

horas do ella Quinze (J5) dp

fevereiro de 1962. mediante
r{'cibo. em flllf'. m('ndona
l'i data C' hora do recf'hi·

11)('nto. :l��Inad() pnr fun
clonárlQ do D. C. C,
7 - As propostas serão n.

bprtas, às quln�e (JS) ho

ras. do mesmo dia quinze
fI!i), por funcionários de

signados pelo Presidente do
D. C. C. e na jl(esl:'nCa dos

proponent.es 011 .�(,llS re

pl"csentant.c� le(';ai.�.
8 - AbNtOS o� envelo

pe.�. cada um dos interes
sados t.em o cliJ"f'ilo de apôr
a sua I"ubrj('a nas fôlhns
de pro]'lOsl'l'i c1,,� (lemals
cnn('Ol·rf'nLI's.

9 - As pl'Opostas (modê
lo 001. it V('!l(l:) na Il11prrn
sa OficIaI cio Est,a{lo), dl:'
v('riin obecJ('('('r il.� �ondi
cfip� ('st:) hl'I('('idns neste E
ditai. bem como as exigpn_
cias do Opt'J"eto nO SF-2á�

OR 6l!3B2, de 1061. e demais

disposic1:ir.... F..�t:J,duais e

Federais a respeito.
UI - JULGAMENTO

1 - P!-la Gomis�ão Jul

gadora. nost('rlormcnte. se

ri df'('lnr.'>" ... v"nCPJ1dor o

proponC'nt" quC' L.rere('cr:
a) mf'nor pr('('o. conside

mndro_s(' dr,�conLos. boni

ficacões. impostos. despt>sas
P. outras va.nt.agens:
bl melho:�s condições de

entrega:
c) melhores condiçpes de

pagamento:
2 - Em hwaldade de

('ondi('l'il's, �"rá dnd.;. pre
ferêncifl. ro fh'ma estabele
cida no Fsta'lo. _

3 - Em c:"So.1t «(Iso1u

ta ilwaldade de proposta,
será ,�'rtendc o ven��clor.

4 _ A ''''''''''orrência po�
derá sei' anulada. uma Vf'Z

ofle tenhro ''1" preterida
form!'llidade CXI;l'essamente

exigida. pf'la!!' referidas !.eis
e a omissão imoorte em

preiuizo aos conrormnt.f'S,
a ... E�tndo rol! à moralidade

da Conf'nl'rência.
.') - A Comi.�sãn Jnl!mdo

ra reserva-.�e o direito de

anular a ('on('orri\ncia, C'a

�o a� nl'OJlf)�t.'>s anresenta
n!1.<; n;>o cOJ"l"r<:nnnrlam aos

intcl'''�<:P� do F..t:Hln.
Flrol'in,..,l'nolis. 15 de Ja

nf>i ...... rlp1962.
(H('rlll"s .Tll.�tino Pntria

nova.) PRESIDENTE

&HiOROSO 1

80 CAfE ZITO

DEPARTAMENTO CENTRAL DI:
COMPRAS

EDITAL Df CONCORRENCIA POBUCA
M.O 25-01- 08

que se propõem fornecer;
c) preço unlLár!o e �Io

bal, com a explicação de
que estão ou não Inclui
das as despesas de impos
tos, taxas, fretes, carretos,
seguros, etc.;
d) condições e pra.zo de

entrega do material, no
local Indicado: IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, 20
dias após a realização des
ta CONCORRÊNCIA será
procedido o exame de rece

bimento:
el declaração cJe conhe

cimento e submissão as
normas rlêste Edital e da
Leglslaeão referente a ehn
correnclas.
NOTA: Serão recusa.dos

(JS materiais com dímen
sôes e outras característi
cas aquém das �speclfica_
çóes, o que ocasionará exi
gênCia da diferença de
preço Pelo faltoso, caução
futura, suspensão do re

gistro de fornecedor, etc.
2 - Na parte externa • Desenhos

do envelope contenedor da • Patnéis

�:o�eo:����V��res �o���� • Pimuras de

��:J�::CIA(A:Ui:�;�A �: propaqanda
,a�erlal para a Imprensa • Faixas
Oficial do Estado de Santa • FIQmwlQs
��'ta���!��o os dizeres do f..-:::----......
3 - Em envelope separado
inciso anterior, alêm do têr
mo DOCUMENTOS, em ca_ 1-'---'-------1
racteres bem destacados,
cncerrar-se-ão 08 documen
tos comprobatôrlos de iden
tldane e Idoneidllde.
a) certidão de Jteglstro

na Junta Comercial ou

DiárIo Oficiai que tenha

CORR�NCIA

AQUISrçAO
t - Papel apergamtnhn

do, de primeira qualidade,
branco, de 16 quilos, em

rôuias tamanho 66x96, trnt;

eaoe-rõnia. quantidade -

300,000.
2 - Papcl npergnminha

do, ele pr-ímaira qualidade,
branco, ele 20 quilos, em

fôlhas tamanho 66x96, Uni-

dade _ fôlha,
de - 50.000.

quantlda-

O Departamento Central
de comeras CD.C.C.) de
conformidade com o art

11, item III do Regulamen
to aprovado pelo Decr. nc

SF-25-08-6f/382, torna

púbtfcc que' tará realizar,
no dia quinze OS) de fe

veretro de 1962, na séde dês
te Departamento. à Praça
Lauro Muller. nO 2. j fOl1e

34101, CONCORRÊNCIA PÚ

BLICA, nas condiçõcs se

guintes.
I - OBJETO DA CON

CORR'E:NCIA
AQUISlqAO)

1. CAMIONETA. "Plck

up", com a capaf'idade pa
ra. 2 ou mail' passagejl'o,� e

carga de 700 kgs ou mais,
com 3 velocidades. ou mais,
ã. frente, motor com potên
cia de 130 BP. ou ll1al.�. G

rilindros, 011 mais. rod:\dos

altos, com todo o f'quip:l
menta comum, inclusive

ferrrtmcntn,� e pnNI!! so

hressalente (estep(').
Unid.: Um - QUllnt..; 1

II - FSTIPULAÇOE.C::
OS interessados deverão

apresentar os documentos
n· ...ncionados a seguir:

I - Proposta, selada am�

bas as vias com 'CrS 12.00
de Sêlo Estadual e mais n

Taxa de F.rtncacão c Saud('
de er$ 10.00 por rõlha. elll
"nvl'lope f('dHldo (' !:t('ra

do� contendo:
a) des.lgnação do nomc

e enderêço d.' flrma. propo
nente:
h) esneclflcaeão. :t mai.�

df'talhod:l. 'Possível, inrb·
slve marca do material que
se propõe fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com n. explicação ele

que estão ou não Inchlidas
'as despesas de Impostos, ta

�::.' :;:.�es, carretos, segUi
d) condições de prazo de

entrega do material. no lO
cal indicado - DF.PARTA

MENTa DE SAÚDE PÚBLI
CA, à rUa Feliae Schmldt.
esquina com a rua Duarte

Schutt,el, nesta Capital, on

de será procedido o e"amp

de recebimento;
e) declaração de conhe

cimento e submissão às nor
m!l,> dêste Edital e da Le

gislação referente a Con
corrênctas.
• NOTA: Serão recusados
os mat.eriais com dimensõps
e outras caraci.erístlcas a

quém das especificações. o

que oCllslonará exigência
de substi,tuiçiio, retirada
urgente, chamamento do
segundo colocll"do. exigência
da diferença de preço pelo
faltoso, caução futura. sus

pensão do registro de for

necedores, eLe.
2 - Na parte extern(\ rio

envelope contenedor da pro
posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR
Rf:NCIA PúBLICA NO 05-
01-02, (aqUiSição de 1 �a

mioneta, para o Departa
mento de Saúde Pública�.

3 - Em envelope separ:l
do, contendo os dizeres do
lnct.�o anterior. além do
termo DOCUMENTOS. em

caracteres bem destacndos,
encerrar·se_ão os docu!\lrn
tidade e Idoneidade:
a) Certidão de Registro

na Junta. Comercial ou Diã

;�d��O��::n�:n�: �o:b:� Dr. Hélio Freitas
titu(�o: DOENÇAS DE SENHORAS

b) atestado de idonc1da- PARTOS. ONDAS CURTAS

de, passado por Banco ou - ELETROCOAGULAÇAO
duas Urmas de comprovada COllslIUi,rin - Vi<'tor

'idoneidade comcn:ial: Meireles, 24 - das 4 às

c) prova de qUitação com 6 horas.

as Far.endaa Estaduais, Fe' Residência - Ediricio

dera] p MunIcipal; (Florlanópoli!l _!lO"> a:-ilar

d) P1'OCl1l'8�0, !!e -1'�1' -b- _ Fnn • m·<t'7.

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

fôlhas tamanho G6x06,

unidade _ fôlhil., quantJda
de - 3UO.000·

4 - Papel apergaminha
do, de primeira qualidade,
branco, de 30 quilos, en!
fôlhas tamanho 66x96. uni_

dade - folha, quantidade
-50.000.

5 - Papel npergaminha
do. de primeira qualidade,
I?rane.o, de 35 quilo.�, em fô

lhas tamanho G6x96, uni

(.]ade _ fôlha, quantidadl:'
- 25.000.

6 - Papel apergaminha�
do, de primeira quaiiclade,
bmnco. de 60 quilos. cm

fõlhas tamanho 66;<96. uni_

dade - fôlha, quantidad�
- 25.000.

7 - Papel aC'rtinado.

ele pri;neim (!ualidade,
branco. de 24 quilos, em

fõlhas tamanho 66x06, uni_

dade - fôlha, quantidadc
- 50.000,

TT - E9TIPULAÇOES
O,� 11l�('r(',,,.�ado,,> 'dcv"l":l.o

nJlr('.�('I1Lar os documento'!
m(,I1(',i.onado.qo a s('g\1iI'.

I - PI'opo,�La, s('laclas

nmbas n" vins com crS

12.00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educaçao e

Saude de cr$ 10,00, por fo
lha, em enveloPe fechado e

lacrado. contenclo:
n) De,'1ignação do nome

e enderêço da ffrma pro
ponente;
b) eSPecificação, r1 mais

detalhada possivcl, inclu-
sive marca, do

publicado o documente ue

.consünecno:
b) átestadc de ídonotcn,

ele, pasando p,or Banco ou

dua.s nrmns de comjrrovn

da ídonctdade comercial:

c) prova de cuttecãc com

as Fazendas E:c;tadual,· F�
dNal I:' Municipal;
'd) nrocurncuo. SI" fill'

'

o

caso, pnsande a pesscn re

pre,�('n(,ant.e do proponent
:1. abertura das propostas.

4 - O,� documentos aot

ma (ou parte deles) pod�
rão ser sucsututcos pero
Registro da flrma rio D('_

partamento Central oc

Compras do Estado fie
Santa cetarrna.

5 _ As propostas deve
rão ser ap-esentadas em

duns vias. eom a rubrica

dos proponentes em tõoas

as páginas, seladas na ror
ma do item 1, deste Titulo.

6 - Os envelopes, con

tendo- propostas ou docu

mentos, deverão ser entre

gues no Departamento
Centra! de Compras,
Praça Lauro Muller, n. 2

ffone 3410). até as 14 i10�
ras do ella 5 de março dc

'196:. mediante rccibo, em

Que se menciOllarâ data e

hora do recebiment.o, assi
nado Dor funcionário d{,
D.C.C.

7 - A" propostas serao

abertas, às oulnze horas,
do JI1e�n1O dia por funcio

nários designados pelo Pre_

sidente do D.C.C. e na pre

senta dos proponentes 011

seus r('l}l'e�('nLantes legai.�,
8 _ Abertos oS envelo

pes, cada um dos int.Nes

sados 1,("11 o dircil.o de

apôr a sua rubrica nas fo

lhas de propostas dos tifo·
mais concorrent.es.

9 - As propostas (mo

délo 001. ii. venda na Tm

prensa Onelal do Esi.ado I,
deverào obedecer às �on

diçõcs cstabelccidas nest.f'

Edital, ll!l.S Instruções cons

tan(,e!! do v('r.�o das m�s
ma.'i. bp1l\ ('omo !J..� ('xir.(ln�
das do 1)"4'1'('(0 n, SF-
25-08-61/3!l2: de 19&1, e

uemai ... <li"pOI;içõcs JI"..sta�
duais e Federais 1I0brl:'

material

III "'- JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Jul

gadora, pM\eriormentc, se
rá declarado vencedor o

proponente que oferecer:
aI Meno]' llrf'"n consldc
rando-se desconto!!, b{'

cações, impostos, despesas,
e outras vantagens:
b) melll0r('s condiçõ('s de

cntrt'ga:
c) melllOrcs condições de

pagamento.
- Em Igualdade de con

dições, será dada preferi:n
cia a firma. estabelecIda
no Estado. �

3 - Em caso de absoluta

Igualdade de propostas, se

rá sorteado o vencedor. _
4 - A Concorrência po

derê. ser anulada uma vez

que tenha sido pI'eterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas Leis
e a comissão importe
em prejuiso aos concorren_

tes, 0.0 Estado ou a mora

lidade da Coneorrencfa.
5 - A Comissão' Julgaelo

ra reserva-se o direito de
anular a Coneorrencla ca

so as proj10slas apresenL3-
das não corresponda� aos

interesses do Estado.

Florianópolis. em 25 de ja
neiro de 1062.
lIerlnes Justino Patrianova

Presi(lentl:'

rua ferllondo machado. 6

l°. andor. (Onll 24_]3

PERfElÇÃO-RAPIIlÊZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coopere com a Campanha do Galão de ii;[í;; �ilra a magnifica capela dé NOHil S'enhora da Bôa Vontade, do Saco dO$
.

Limões. Todas e� cooperf'
-

- .

S OR osos cristãos everão ser eR r o ou
-

------���----------��----

-I M P O R T A N T E Departamento de Corre1.os e Telé-
"Curso Preparatório Continente" grafos De�egacia da Esc!a de Aper-
P":����::��A fe�çoi!men'o em Santa Catarina

pU_GINASIAL

Augis�;��pig,���RSO' E D I TAL
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais mordcno!l processos pede

gÓ9jc� Equipado com máquinas novo!.

Di,ig:do pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS � NOTURNO� _
.

Faço sua inscrição (I Ruo Dr. Fulvio Aducci
antigo 24 de Moia, 748 - 1" andar.

EST�ElTO
•

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

\

o O'eII"f1odo do Escola de Anerfeiçoomento dos
Correios e Teléqrotos em Santo Catarina foz público
ouo e"tõo abertos nesta Capital, no Sede do Dtretorto
Rcqinnal � Prece 15 de Novembro - os inscrições
rnro os exomcs de Rodtoteleçroftvto Rodtotelefontstc.

....,
o Rodiotécníco-Auxdtcr.

As retendes roscrtcões serõ., encerrados no dia
15 i]" corrente mês. .

Ftorinnópclia, 3 de fevereiro de 1962

Flol'ianóro!i"
-

JUIZO DE D1RETTO DA

COMARCA DE TlJUCAS
EDITAL DE PRAÇA, COM

O PRAZ0' n� TRINTA

DIAS

Olovo S(:hmidt Neto
DEACT

Respondendo pé'ro Expediente

EDITAL
dele conhecimento tive

rem. expedido nos

número sete, de AÇÃO
EXECUTIVA, que se pro

cessa perante este Juiza e

cartório' do Escrivão que

nes, Juiz de Paz no exer

'leio do cargo de Juiz de

O Cirtadao Carlos Ter- êstesuoscreea, atendendo

Direito ela Comarca de

'I'ítucns. Estaelo de Santa

CaLal'�a. na fortna da lei,
-tc .

Vendo Estado de tcovo. Zero Qullollletrôs, t, vista ou'

prrlt'.o. entrada \JI"� 2,110.000.00. Ver a Rua Trajano. 23. FAZ SABER aos que o
.

4 2 presente edital virem ou

cartazes - �� dia
-CINTRO -

Cine SÃO Jost

--B'AiBRIlS

Cine G-LOR!A .

FONE: 3636

ás 3 e 8 hs.

FONE: 0252

ás 71'2 - !)I!2.hs.
Sessões poputarús

Gino CerviPeficia Par-r e'11: ,

MA.U TEMPO "III,A. 1"tOA.

oonsum : - nté fi anos.

Jvonuc gunson em:

<1 F.SPi\I)Mi

censura 11.1,1\ l�

Ciar B.m Cine UfPÉRIO:�I'\"'"1!:: "';4�
ás 5 c 8 hs. (ESTREITO I 1�one6295

ás 2 h.".
TRIO IRAKITAN

Sessão PopularELIANA __ .cm-c-

3 COLEGAS DE BATINA

_ Grnsu ra: - até fi anos.-

Gino C.'fvi
rvonuo San ..en om:

4 1':SPAOAS

Censura ate 14 anos

Cine ROIY
Ii"ON'E: 34,'16

Cine IA;A (S. José)ás 8 hs.

Christopher Knight
veneüa Stevenson

-em-

UMA VIDA EM PECADO

censura nU: 18 anos

'ás 3 hs.

Gaston Santos

Otília Larranaga
prnc-

A FLEXA ENVENEN"ADA

_Mexicopo_

exla-feira no Cine SãoJosé'
/

ao que .lhe foi requerv+'
pelo exequente BANCO no

BRASIL S.A" e temia -m

vista ao mais que dos au-

tos consta, oo-
I despacno

. proferido aos 31 diav 'J(1

mês (�" janeiro do ano de

1962. autorizou a venda,

em neste pública. do uno

vel abaixo descrito, com

sua respectiva nvanacao.

pertencente aQ... executaôo

ELEUTE'RIQ ·JOÃO MA

ÇANEIRO, que será levado

a. públtcn pregão de venda
e nr-cmntacêo. a quem
mnfs dl,r e maior mn-c
ororer-or. netmn da rcsner

Uva nvnnacâo. pelo por

teiro dos auditórios, ou

quem suas vcses neor. no

dia 12 t ooac i de ma-co p.

vindouro. ás 10 (d�7.J nu

rns. no local em que se

n.auaern as vendas cnl
hasta pública determina
das por este Juiza, á' 'porte
prfnr-lpal do edif!eiO. rio
Forum. DESCRlÇAO E

AVALlAÇAO DO IM("I,VI'�T...

qUE SER," LEVADO (\,'

PRACA: _ "Um terreno

xltuado no lugar Bertno
d(' gnntn LU7.in, desta Co

man-a. com oitenta e cinco

(P.5� llH'trn." e ono (8) de

címetros de rn.ntes.: co "

mil e rem (UOO) ducs de

fundos, ou sejam noventa

e quatro mil trezentos e

oitenta (94.380) metros

quadrados; fazendo frente
a Leste em terras de Fi·

oeux Garcia e fundos a oes

te em ditas de Germano

Furtado; extremando
Sul em terras de Germano

Furtado e ao Norte em di

tas do Executado." Avalia;

elo por quarenta c cmco

mil cruzeiros. E para que
-chegue ao couhectmento
dos interessados e nin

guém possa alegar igno
rância, mandou expedir o

presente edital, que sera

a.Itxadc na sede deste Jui
zo. � lugar do costume,
e, por cópia, publicado uma

vez no jornal "O Estado",
de Florianópolis. Dado �

passado nesta cidade de

Tijucas, aos dois dias do

mes de fevereiro do ano

de mil novec.:mtos e �l's

senta e dois. Eu. (as) Oer

cy dos Anjos, Escrivao. o

datilografei, conferi e �u

bscrevi. (as) Carlos Ter

nes - J. de Paz, no eXl:'rc.

do cargo de J. de Dirp;to
Está cOnforme o origin.<ll
afixado na séde deste Jl1i-
1,0, no lugar do costume,
sôbr\, o aUe me reporto e

/o�a��· supra. O Escrivâo:
(;\'rey dos An.i".�

TELHAS. TJJOLOS
CAL E AFtEIA

IRMÃOS BIIENCOUR!
c.'� e .... o .. R6 jON\ }lQ'

.NlOGO DtP6\ITO 0 ...... ' .....

Dr. Hélio Peixoto

Advogadr
Res11êncla _ Alam..

Ad'l)�o Konder, 2'1 - CalXlIo
......

POltaJ, "OS _ tele1'4JDe 24�2,
Bsr.rlt6rto_ - Rua J'eltPI
Bc...c.1dt, 17 _ 1,0 .ndu _

11..4.

o pneu de classe

para o seu carro!

-. paro. 78.

Qurmdo o dlspo.�itivo se

refere ":) 0\11.1'0 meio insi

dioso ou CI"\I('I, ou de que

possa resultar perigo ('0-

mum". que!", ('vldC'nlrllwn

te, aludir a meios ('([uivl'
lC'ntcs aqueles nêle proprio
discrimlnndos ,tais sejam:
_ o veneno, fogo, explosivo,
asfixia, etc.

,Dêsse modo, com o reco

nhecimento de uma cir

custânc1a absolutamente

Inapllcavel à espécie. ficou
o jurl Impossibilitado, in

clusive, de se manifestar a

respeito da justificativa,
multo embora. adiante-se,
a afirmação dessa, rõssc,
de i�tw.l forma, totalmente
inaflnnçavel.
Ob,�erve-sc ainda no to

cnnte ao quesito pertinen
te ils circunstâncias ate
nuantes que o Código de
Procc.�so P('Onl não nutol'i-

ormu ae o pr a e

feito para durar mais

.-DUNIiOP

o mede-no e revoluclcnérto desenho do
bando de rodagem do pneu DUNLOP proporciono
maior aderência 00 solo, seja nos curvos mais
fecho dos ou nus freiodos mais rôpidos
em qualquer Jipo de estrado, sob solou chuva.
Móximo quilometragem, gorantida pelo
composto especial de borrachos selecionados
com que é ccnstrurdc suo ba"ndo de

rodagem. Suo flexibilidade oferece maior canfôrto,
otravés de um rodar macio e silencioso.

.,,8 com faixo bronco
- maior distinção poro o seu carro.

cr a terceira e última

argutcão, a pertinente à

falta de têrmo de compro
misso dos peritos, perdeu'
a oportunidade.
Mas. se irrelevantes as

razões invocadas, nem por
i.��o. todavia, deixará o a

pêlo, a meu juizo, de mere

cer acolhida
É que valido, sob o aspe

cto formrl, o julgamento
a decisão. entretanto. por
se divorcia!' da realidade
dos tu-os é msustentavel.
R.:vr,F. foi pronunciado e,

artn-u. veto a ser condenado

pela n-étfca do crime de

homir-tdlo Qualificado pela
ocorrência da oualificado
ra do emorevo de meio de

peri2"o comum (art. 121, �

2°, III. "ir fine", do Códi

go Pena!).
Não resta duvida de que

o ora apelante provocou a

morte de B.T. e produ?iu
as lesões corporais em

J.B. É inegável de outro

lado, que não aproveita ao

réu a cama excludente dn

criminalidade, tornando.

assim, licito o ato típico
da qual p"etpnde se socar·

rer - n legítima. defesa. da

honra.
O que se contesta é ha

ver êle, na' prática do cri

me de homicídio, Jlsando

do reeurso que o qualificou,
De verdade, o fato de

haver R. F, procurando a

tingil' seu desafeto. J.B., em
lugar no momento frequen
tado por outras pessõas,
em frC'nte à churrascaria

"Santa Catarina", e, por

isso, ter o tiro. que se diri

Il"ia. a" primeiro. al('ancado
também o menor T_ não

earact,eriza, dc modo algum,
o emprêgo de meio de pc

ri!!o I:omum.

O que ocorreu, na espécie,
e de aeôrdão com ela che

gOl 1.0 réu a ser condenado,
sendo responsabllizado 1?!
los dois eventos, foi a ru-

�ó��se pre\:lsla no art. 17. �da da pergunta

� P'C:ol COdlgo. d: P:o�es- especínca, que só poderá
o a - de ena sôbre a ser retta depois de aflrma-

pe����T6DIO i)/\ SlLVJl:t- ��rt� 4�:. cgt�te;��.enérlco,
RA. comentando as cb-cuns

�:�:���:s ac:�·��:�te:o q�:��l�= pr���l:!�ia a�ú���:�so na�:
rido item III, esclarece: mais me 'resta a dizer se-

"Quanto ao meio de que
possa resultar perigo 1'0-

mum, entende-se como tal
o que foi empregado pelo
agente para matar alguém.
mas. ao mesmo tempo.
criou uma situação de pe

ngo para um número in

determinado ce individu
as". "Alguns desses meios".

conclui o professor paulis
ta. "como o Incêndio e a

explosão, podem cohflgurar
tipos autônomos de crimes
,ICODIGO PENAL. art. 250

a 257), hipótese em que
havera um concurso for

mai lart. 51. � tO). cO'.110

dlz NELSON HUNGRIA in

"DIR,EITO PENAL" - CRI

MES CONTRA A PESSÓA

não Que o acolho integral
mente e faço meu o convin

cente arrazoado de seu ilus

tre titular,

Em face do expôstc, o

pino. em conclusão;
1) Pelo provimento, em

parte. do apelo manifesta

do pela defesa, a fim de

que, anulado o julgamento
a que foi R.M.F. submeti
do pelo crime de homicldlo,
seia êie a novo sujeito. de

acõrrlo com as formalida

des legais: mantido, porém
o veredicto quanto ao cri

rpe de lesões corporais.
2)' Pelo provimento do

rerHfSO interpõsto pela

apu''incilo. a fim de que, a

n'lliHio o jull!amento a quI'
foi H.B. .qujeito, seja ele a

n'W() s\lbmetldo, de confor
midade com as prescrições
l('gais ..

S. M J.

Florian/Jl)olis, 1° de ju-
1ho de 1960

(Ass.) MILTON DA cos
TA, l° Sub-Procurador
GERAL DO ESTADO

Dr. AyrloD Ramalho
CJ.fNICA DE CRIANÇAS

Cflnsultas: Pela manbã.
no lIospilal de Caridade.

A 'ardI", no COnfluU.órt,

das 15,30 hs. as 17,30 I.s.
Consultório: Rua Nune"

Machado, 'I _ 1° andar -

t.elerone 2786.

Rpsidênria: Ro& PadN
P.omg, 6'3 -- Telefone !'f!l,

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

=======:-:;========::_,

I Wl�[ORENSE i PARE{HÍES 1
Apelação criminal nc

9.314, de S, Miguel
D'Oeste.
Relator. rios. �lTeil"R

Bastos
Aptc: A Jnsüca e RO

mão Marques de Fariar:i,.
Apdos: fi ausuca, RO

mio Marques de rrurtns
c Henrique Brasil.
_ Crime de homicídio
quallflcado.' ocorréncte
da qualf ítcatlvn do em

prego de meio de peri
go comum,

EGR�GIA CAMARA

Dois são os recursos

"suu-judíce": -.o prtmelru
do defensor de R. F" que
visa a anulação do julga
mento, por pretertcão de

formalidades esseneittis: o

outro, do representante do
Ministério Público. objeti
vando que absolveu H, B.

Há que se apreciar, então
cada um dos apêlor sepa
radamente,

São absolutamente des

piciendos, como, aliás, já
deixara demonstrado o Dr.

Promotor Público, _. através
de suas bem. nauçlldas cC'n

tm.-razão, os funtlamenLos
da apelação da defesa.
Com efeito:
a> não há de vel'dade a

ta do .�orteio a que se re

fere o art. 428 do Código
de Processo Penal, Jtas um

simples têEltlo, o qual deve

figurar, não nos autos mas

em livro próprio, conforme
decidiu o Tribunal de Jus

tiça de São Paulo em acór
dilo citado ,",ar FREDERI
CO MARQUES _ ln o "JU
RrNO DIREITO BRASILEI

RO", pág. 244:

bl a questão do ordena

mento dos quesitos, ou me

lho!", o fazt'1"-sf! preceder as

perguntas rdatlvas às {IUa
lifJcndoras às concernentes
à série das de de"fesa, esta,
hoje, diante, sobretudo, dos
inúmeros arestos do Tl'l-

bunal, mper:Hla,
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CÂMARA MUNICIPAL':,

Reeleito WalClemar Vieira, com 13 vot
Fundada a Frente de Renovação e Orientação ���!�:�e:cur- :i����fd;:�:����!:�:::t�:!�:::�

Sindicalista de Santa Catarina (FROSC) ������:;;�;f:�; VOios;:?aer��:��d�:l:::;::��::���s:
. -- --

-.-- seD����::r� :b�����o ��: �:,tr�u��;����t.o r��i���: :'����;:�:�S" de greves e de
grãflcos ate Blumenau, ! 12 votos; Otto Entres, 3 votos.

O ES:TADO parte dos Institutos de cações dos trabalhadores; Déntro dos principlos e
de comemorarão os reste- Para 1.0, e 2.0 secretarios foram

_ Previdência, a completa Extinção do FUNDO SIN- formação cristã do povo �:�e;a �e:::I�o ê�e� �;::= respectívarnente os vereadores Baldic
I � desvirt'uallzaçio �o slndl- DICAL; Lutar para .q�e 'os 'brasileiro, com o trabalho

grada. lomeno e Hilton dos Prazeres, com 1• PIAIS AfI!IIiO 011110 DI: SAHTA UlAIlIA callsmo, onde u�a minoria Institutos de Prevídêncja dos abnegados das bo�s O onibus -n.o 10 da em- ._

FLORIANÓPOLIS (Quarta�feira), 7 de Fevereiro de 1962 �!u��te�o::nd�o etr:���:= �����ad��m�:�: a�o:ua�: �:�S:�t�;I:ad:s cO�:���t��� .

presa Auto-Viação Btbaíro- "Laboratório de L:nguas" Edor, vêm auferindo van- foram instituídos; Evitar a das, na rnats legítima dere- ��:::�zir�es�a �a:�t�'a q��tagens e benefícios para si Intromissão da política ea da Democracia, terá, Ingr:e"s em Sorocabapróprios, pessoas ligadas partidária na política srn- temos certeza, esta organí- "mais antigo", foi conse- II
direta ou Indiretamente ateai: Expurgo do seio dos zação o mais completo êxí- guido através do Serviço
reuniram-se e estudando \ síndtca-cs dos falsos lide- too naquilo que ela se pro- de Relações Públicas do

longamente essa situação res, dos demagogos e dos põe fazer. Palácio do Govêrno.
Joinville no Govêrno �o [sta�o

.romvn.e pode sentir-se honrado de sua paruc.paçeo
governo do Estado. Ao organisar seu gabinete o sr.

Celso Ramos c.ha�ou para int�.Já-Io, ã trente de uma

cas pastas mais Importantes, um autentico represen-an
te dos valores novos de Joinvllle e de Santa Catarina: o

sr. Geraldo weteet.
asconieu muito bem. E ele próprio, o governador,

declarou !lUbl1(.auH:nce sua seueracao pela .eecoma, ao

se rerenr á colatx.raçúo que .rctnvme tem dado ao seu

guvêrno.
.Membro de Ilustre rernnu.. conterrânea, o sr. Geraldo

Wetzel reune, na sua personalidade vertical, as virtudes
Ideais do homem �l1.ibllco: rlglda honestidade, incansável
õperosidade. conhecimento dos problemas' administrati
vos, visão clara das realidades catarinenses e, acima de

tudo, o sincero desejo de bem servir á causa de nossa

terra e ce nossa gente.
A frente da Secretaria- da Fazenda tem ele posto em

ação esses dotes, na plenitude de um trabalho de todos

os dias e de tôdas as horas, ao qual se deve o Impulso
poderoso que já se faz notar n� reerguimento das finan

ças estaduais, encontradas, como se sabe, pelo atual go

vêrnc, na maior desordem e no mais extremo depaupe
ramento.

Ao se findar o primeiro ano de sua atuação á frente

'da pasta das Jlnanças, faz jús O sr. Geraldo Wetzel ao

titulo de o único Secretário da Fazenda que póde pro

clamar, no encerramento do exercício administrativo,
ter pago integralmente as cótas do artigo 20 a todos os

municiplos catermenses, sem nenhuma discriminação
de ordem politica ou outra qualquer.

Isto bastaria para consagrar os príncípíos de rigo
rosa honestidade e de isenção de ânimo do administra
dor, tendo-se em conta o que, em relação aqueles com

promissos do Estado para com as Comunas, acontecia
há bem pouco tempo.

Homem de administração e avêsso aos processos da

pollticagem dissolvente e eetérn, o sr. Geraldo weteer é

dotado da vreêc realística que lhe permite sentir que o

estímulo .ao progresso dos municípios reflete-se no pro
gresso d,o próprín Estado, através do aumento- de suas

arrecadações. Possui ainda o senso de equilibr io e o há

bito da prudência que caractertsam os verdadeiros ad

ministradores, que não' se lançam aos saques sôbrê o fu

turo mas antes consalldam o terreno para depois cons-

truir.
•

Graças a essas virtudes Geraldo wetael vem condu

zindo com mão firme as finanças estaduais e se neste

primeiro ano preocupou-se sobretudo com o seu sanea

mento e com solver os compromissos herdados da ad

ministração antedor, não deixou tambem de lançar as

bases e os planos, bem formulados, da ação posterior,
afim de que sejam postos á disposição do aparelho ad

ministrativo os recursos necessários á execução do gran

de programa em que se fundamenta a recuperação de

Santa Catarina de uma decada de paraJização e o seu

avanço por mais de uma decada no caminho do de�en
volvimento.

Se os joinvillense� têm razão de Júbilo por terem

oontrlbuido para a instauração deste govêrno de renas

cimento sobram-lhes ainda maiores motivos de .regosijo
por verificarem que o seu representante nos altos qua

dros dirigentes desse govêrno está honrando as tradi

ções dos nossos melhores homens públicos, pela sua de

]Sencla, pela sua capacidade, pela sua elevada cons

ciencia dos deveres cívicos.

É um alto privilêglo para JOinvUle poder contar en

tre seus filhos com valores humanos de tal categóría.
(De A NOTICIA)

NOITE DO PIERROT DIA 10
Sob O patrócínio cÍa Exma. Senhora Dona

Edith Gama Ramos, e organizada pelo cro

nista social Zury' Machado, realizar-se-á no'
próximo dia 10, nos salões do Querência Pá
lace Hotel, uma festa carnavalesca fa,dada ao

maior sucesso, intitulada NOITE DE PIER

ROT, e que será em benefício da "Associa

çã" de Santa Cátarína de Reabilitação".
------- ----------

Ill!i14·SBJ
Em. NOTA DA REDAÇAO, A GAZETA estabeleceu

relação de causa e efeito entre o rompimen!.tl do PTB de
Cricluma com o PSD, também do mesmo município, e a

exoneração do sr. Vdnio Faraco, da Secretaria do Tra
toalha.

Essa versão, ao qu.e parece, n,io tem procedência.
muito embora a ordem crononológfca dos dois Jatos lhe
d'ê certa (:'pnrbl,.la de Vl!'1'darté.

(J e.1;aio, 81W1Wdo EXPERTS 110 assunto, seria i71tcr-
preiar o ror.':,;; .::::::� ',"�ji'cipal çcmo cfc:to e não cou�o

iXI/jMl.

resolveram congregarem
se, deixando a PJl.rte o cre

do relIgioso e polltlco, for
mando uma Frente atndí
cal e sadia em Santll Ca-
tarlna.
Com a- presença do

Revdo. Padre Agostinho,
Angelo Vltulll - Presiden
te do Circulo Operária de

Florianópolis, Jonas 'Ramos
Martins - Diretor Sindical
da Secretaria do Trabalho,
João de: Deus' Córdova,
funcionário do IAPI, Ma
noel Nunes da Silva _

Presidente do Sindicato dos
Oficiais e Carpinteiros Na
vais de Santa Catarina,
Euclides Costa - Presiden
te do SIndicato dos Ofi
ciais Barbeiros, Cabeleret
ros e Similares de Floria
nópoUs, Hamilton D'Alas
cio, do Sindicatô dos Secu
ritários de Santa CatarIna,
Antônio Carlos Qulntena
Brito - redator da coluna
de Previdência Social da
"TrIbuna Catarlnense"',
Antônio Vieira - Secretá
rio do Sindicato dos Con
dutores de Veiculas Rodo
viários de Florianópolis,
Dilson Dionísio de Freitas
'- Secretário do Sindicato
dos Hidrelétricos de Fl�
rlanópolls e Watdyr Pedro
Del Prá Netto _ Assessor
Têcnlco da Secretaria do
Trabalho, foi fundada no
dia 5 do corrente na Sede
do SIndicato! dos Oficiais e

Carpinteiros Navais de
Santa Catarina a Frente
de Renovação e Orientação
Sindical de Santa Catari
na - FROSC.
A diretoria eleita e em

possada nesse oportunlda
-de está assim constltuldn:
Coordenador Geral _ Jo
nas Ramos Martins, Secre
tário - Waldyr Pedro Del
Pré. Netto e Setor de Fi
nanças - Manoel Nunes
da Silva.
As finalidades prinCipaiS

da FROSC, aprovadas pela
unanimidade de seus fun
dadores: Ampllação do nú
mero de trabalhadores sln�
dlcallzados; Democratlza�
ção e estruturação dos sin
dicatos; Instruções aos
trabalhadores sõbre sindi
catos, slndlcallsmo, previ
dência e assistência social
e legislação trabalhista;

CAFEZINHO, NÃO!
CHE ZI�'O!

Técnico da FAO
veio fazer pes
quisas em Sanla

CATARINA
John P. Wlse, renomr.�'

técnico em biologia da pes

ca, velo a Santa CatarJna
em nome d,a FAQ. Depois
de amanhã ,avlstar-S;e-é,
com o Governador Celso
Ramos.
Podemos noticiar, tam

bém, que o sr, Celso Ra

mos autorlzOu ao Departa
mento de Caça. e Pesca, do
Estado, a contratação l:o

técniCo japones Elgl Sata;
formado pela Universida
de de Tóquio. 8ato e cspe
cip li�1 a em na vegaçao �

métodos mOdcrh9S' de pres

"Prémief' quer' ver; aprovada de
claração de apôio á Politica exterior

RIO, _ do \PSD, que se realizará cer ao encontw, bem como

hoje em Brasilta, uma de- os lideres de maior presti
claração de apolo à poli- glo no partido. A Inciusão

tlca Exterior brasileira. do tema "Politica Exte-
o "premier" TN está

pessoalmente, interessado
em ver aprovado, ba reu

nião do Diretorio Nacional

RIO

Todos os ministros pes
secretas deverão compare-

Jânio Candidato ao Senado

xc. após conversar com o la avante, tendo em vista

líder Almino Afonso, do o principal. evitar o doml;

PTB, estendeu as resulta- nlo dos míiíonárlos na elei
dos dos seus entendimen-' � ção,
tos ao Iíder- da UDN, no

Senado, Dar),el Krueger,
------------

para a preparação da orsn
erva legal contra a rnnuen
ela do poder economIco
nos pleitos e né dtstorsao
do processo politico d o', v-- Foram mantídcs os ni
País. Os deputados Pedro

veis atuais dos preços da.
Aleixo e Almino aroneo, gasolina e oíeoe comcuen
em nome de suas banca-

vetl.em r.uaiio�
das, convieram em que é

no Mlnlstêrio da Fazenda
urgente a reforma da te- sob a presidencia !ia Fr-\-

metro Ministro Trancredo

Neves.
A comissão atendeu, nes

o deputado Pedro Alel-

Ofensiva' contrà
influencia do

P"Gder economito
PORTO ALEGRE, _ o

governador Leonel Brizola,
a quem se pediu sua opi
nião a respeito de ser o sr.

Jãnio Quadros a liolução
para o Brasil, afirmou ho

je: "Ninguêm sabe o que o

sr. Jãnio Quadros está
pensando. De qualquer for
ma, acho que ê necessaria
sua presença na vida pu
blica brasileira. Tudo mais
que se disser será simples
conjectura. Só depoIs das

definições do sr. Jãnio
'Quadros é que poderei res
ponder".

RIO, - O Diretorio Re
gional do PTN examinará
em sua reunião da proxima
quarta-feira a possibilida
de de lançamento da can
didatura do sr. Jãnio Qua
dros ao Senado Federal
pelo Estado da Guanaba-

Por outro lado, em Curi
tiba, o sr. Aníbal Curi, pre
sidente do PTN paranaen
se, anunciou que a candi
datura do ex-presidente a

senador por aquele Estado
serã lançasIa pelo seu Par
tido,

glslação eleitoral e reco

lhem subsidias para Ievà-

ncr", no temarto da reu

nião, se deve ii. iniciativa
do sr. Ernani do Amaral

Peixoto, que não concor

dou, em principio, com a

posição da delegação bra
sUeira em Punta Del Este.
As resístencías do prest
dente do PSD acabaram
vencidas pelo proprlo sr.

TN, mas o debate do pro- .

blema foi julgado Impres
c1ndlvel.

RIO

Gasolina: Mantidos os Pr!'ços
te particula:r, a recomen
dação do Governo Federal

visando, com a rnanuten
ção dos preços etuaís da

gasolina e óleos combusti
MIai- .-,_....... .. eccfIIII-'

mia papula:r. Autorizou-se
apenas ,I) reajustamento,
em bases mlnimas, dos pre

ços do gás e querosene,
que vigoram desde 1959.

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

Cardeal faz Apêlo pela paz e diz que.
o Triunfo da Violência está,
assolando a Argélia

PARIS, 6 (A. P.) - Pou- felicidade do m�ndo e pa
cas horas antes do discurso ra o bem de nossa pa
do general de Gaulle foi tria".
divulgado um apelo do 1J

cardeal Pierre Marie O'er- _

lIer, arcebispo de Llon, di
rigido aOI povo francês e ao

povo argelino e que deve

r{\ ser lido do pulplto em WASHINGTON, G (A.P.)
todilS as igrejas francesas

no p'roximo domingo.

"O triunfo da ilolencia -

afirma o cardeal - estã
assolando nossa Argelia e

de certo modo o país inteI
ro. Que Os cristãos estejam
sempre na primeira fileira
entre aqueles que simples
mente e Infatigavelmente
devem guardar a lei su

prema de Jesus Cristo, a

do amor fraterno".
Prosseguindo a f I r ma:

"Estamos vivendo horas
dlflcels. Sem dramatizar,
podemos constar os moti

vos de ansiedade que se

estão mUltiplicandO em

uma atsmosfera de desor

dem, de divisão, de preo
cupação profunda, que ca-

racteriza nossa epoca e
-------

angustia todo,s aqueles que
almejam a unIão traterna
de todos 08 homens, para a

Procuradoria Geral do Estado
(onvocação

NA QUALIDADE DE PRESIDENTE NATO DO CON
SELHO SUPERIOR DO MINISTJl:RIO POBLICO, CON
VOCO OS SENHORES CONSELHEIR6s PARA A SES
SAO DE 'INSTALAÇAO A SE REALIZAR, DIA 7 DO COR
RENTE, AS 10 HORAS, NA SALA PRóPRIA 00 EDIFí
CIO DA .1.ROCURADORIA om.u,. DO ES:rADO, NA
QUAL SE DEFERIRA A POSSE DOS ELEITOS.

FLORIANóPOLIS. 6 DE FEVEREIRO DE 1962.
MILTON LEITE DA COS1'A

PROCURADGR GERAL DO ESTADO

Boicote
_ Dean Rusk confirmou
ontem as intenções mani

festadas durante a COnfe
rencia de Purila Del Este

acerca das relações comer

ciais ainda eXistentes en

tre os amigos dos Estados

Unidos e Cuba. O seçre
tário de Estado norte-ame
rlcano declarou, ante a cô
missão para o controle
das exportações com desti

no aoo paises co�unistas
que o governo de Wasning
ton abriga a esperança de

:�em�m��C::d�aoc���t�al��
particular, revisar 1i:o a'

questão de suas relações
comerciais'

.

com o governo
de Fidel Ca&tro.

BINGO
o Gremlo Esportivo e

Reereativo Banmerclo
(GERBA) farã realizar no

próximo dia 12 de feverei
ro (segunda-feira) no Clu
be Doze de Agosto, um

Bingo, no qual estarao em

disputa 15 valorosos ISre
mias.
Os cartões estão sendo

vendIdos ao preÇo de Cr$
100,00 cada um, e poderã.o
ser procurados no salao
Record fi praça 15 de No
vembro e no Bar, Cafe

Americang, a rua Salda
nha Marinho.

Foi inaugurado, na cida
de paulista de sorocaba,
um "laboratório de Lín

guas", destinado a ensinar
inglês' pelo modqno méto
do de audição rnecântca. O

"laboratório" .està Instala
do no Centro Cultural
Brasil-Estados Unidos de

sorocaca, e foi planejado e

construido pelo sr. Richard

Cummlngs, bolsista norte

americano que se encontra.

estagiando no Brasil. O

�;::�� Jd�I�,�:���.� tó�o�o�sé
O c�'ponsável pelq seu fun

cionamento.
O "Laboratório de Lin

guas' consta de um salão,
onde \estão Instalados vin

te fones de recepção índt- mero

víduets. Os alunos, através-sares.

,

Rall:�:h��:�r-; t_0 2S;i.�2�os PajJagáios - De �
A convite cio dr. Aderbal, aqui apartamos,

para um programa de higiene mental.

tom�;o;a;s::��o �l�o:��h��:ê �:�f:�a�e:�
de velho e excelente amigo, é uma das mais
tea urnas pessedistas de Santa Catarina.

São 6 horas. 0 Ademar e à sua tripulação,
eida do Nuta (Aureo Vidal Ramos)', já se la
de balleira, para os Corais, a:fim de recolherem OS

pinhels ali postos, à tarde de' ontem. O Nuta é
nheiro de primeira viagem. Habituado às coxllhal

•

geanas, não resistiu ao convite do Atlãntico, e

do de sol e de espumas.
No Ra1lcho, a vida começou às 5, que a t

madrugadora jovial como os melros ao Gu�rra
quelro. Apenas o Valdinho Costa ronca no beliche;
fá 'mepor. E o Sergio Ramos, que refugou da baU
olha o mar, de sosláio, inquietado de desconIl

A porta da cosinha, o Filó, nascido �aldicetD.
clama administrativamente pelo ca'fê do Lag
pela vassoura do Viração. A sua dinâmica, no

executivo, aliada à. semelhança tísica com o p
prefeito de Brasília, leva o dr. Francisco
aplaudi-lo:

- Isso mesmo! Café! Vassoura! ,Baldes d

Prega-lhe fogo, dr. Israel Pinheiro!
Depois de cronométricamente fazer sua b

Des. Arno Hoeschll, com su sombrero del
planta-se à beira-mar e vai despenando um c

- Bom dia, Presidente!
- Frutas! Multas frutas!

Blnôculo em punn,o, o dr. Aderbal examina
bularmente o mar calmo e manso -da baia de P
E com .ares profundos de espia de Colonla Z,
ela:

- "Hoje vai dar muito camarão!" 1

Deu nadai
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