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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

DOMINGOS FERNA!tt)ES DE AQUL"iO
.\.NO Xr..VIII

N.o 14367

Õreve Geral

o TEM P o (Meteorológico)
(Sil�t.ese do Boletim ceometeozotostco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 tu, do

dia! 13· de fevereiro de 1962

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSãO ATMOSFERI
CA M1:DIA: 1025.8 rnb; TEMPERATURA MÉDIA:
22.80 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 76%; PLU

VIOSIDADE: 25 mms: Negativo I 12,5 rnms: Nega
tivo I Grupos de precipitações chuvas) nos aglome
rados de CBI TemPo estave}.FLORIANÓPOLIS (Terça-feira), 13 de Fevereiro de 1962 - EDIÇAO DE HOJE - 8 p A G I NAS

Atos deH�je na França
-

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Contra

Pleiteada A Liberação De 90 Milhõ'es De

Pelo Plano Nacional De Habitação
erva de capitais no setor anos (no segundo quínque- dual, os governos dos dl

da habitação. Esse carater nio, com a estabilização do versos Estados, através de

setor habitacional, será ex- seus Institutos de prevl
tinto o caráter progressivo denelas e outras Instltui
dos financiamentos) o nu- cõee como o Serviço Social
mero de casas poderá ser contra c Mocambo (Per
de 3 milhões e 500 mü. nambuco) e o Lar do Tra

balhador (paraná) . 3 -

RiO,-
O .mtntstro Franco Montoro, que seguiu para we

!hiogton, onde pleiteará a liberação de 90 mUhões de do

tareS do programa Aliança Para o Progresso para o Pla

.no Nacional de Habitação, entrará em contacto imedia

tamente com o Banco Interamerlcano do nesenvotvi

mento e com diversos outros orgãos da ONU e da proprla
AUança.

O mecanismo do emprestlmo será o seguinte: a

ence Para o Progresso autorIzará. o BIo a colocar à.
tllsposição do governo brasileiro 90 mühões de dólares.

l'eto Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
mico (BNDE) se encarregará de distribuir a soma en

'(te os organismos que se ocupam do problema habita
onal. A aplicação desses recursos poderá ser parcelada.

casa própria elaborado pe
lo Minlsterio do Trabalho
prevê a aplicação pregres-

�enta�o O lan�amento: Jânio
�i�ato ao Covêrno faulista

os em convenção, para
lançamento oficial da

candidatura do sr. Jose
irado Nogueira ao go ...

mo paulista. Neste mo

ento, todos as províden-
[á foram adotadas pa

la o exito desses certames
" os diretorias do Interio!'
Já foram avisados nos
termos estatutarlos 'e de..!
"tâu comparecer em mas
Ia O lançamento da can
didatura JB e ponto paci
fico. Quanto à vice-gover
ttança, e posslveI que o PR
lance a candidatura Fauze
Carlos e a UDN adie o seu

IIronunclamento.

ser estuda
ção de uma

'cia Federal
� PAULO,_

Sr. Alfredo Nasser, mi�
o da Justiça, esteve

�o nesta capital, em

;:ta ao general Nelson de
lo, COmandante do II

�fto. Na oportunidade,
..

do ii. reportagem, dis-
que o Conselho de Mi

�s repudia o atentado

frfUle o governo, para fazer

�te a situações criadas

tlle atentados como o de

�Ol vitlma o general

�dad:n��I=;ã!I E:eer��o�lIotlcta federal, respeitada
�tltonomla das organi

estaduais ji exls-

e a situação politica de I

São Paulo - a maioria dos
presentes mostrou-se Ia
voravel eo lançamento da
"dobradinha Janto-brig.
Faria Lima, sob a sigla
"J-B".
Outras reuniões deverão

reeüzar-se entre Os inte
grantes do ''&t.aff'' . �
no decorrer: desta sémàna,
principalmente para cuidar
da recepção ao ex-presi
dente, em Santos, no pro
xímo dia 10 de março. Se

gundo se informa, delega
ções de todo o interior
(compostas de prefeitos,
vereadores e dirigentes po
liticos) deverão compare
cer.

actente-se. de outra par
te, que delegações de ou

tros Estados tambem es

tarão presentes. O "alto co

mando" Janrsta está uttt
mando esses prepativos.

progressivo será possível
pelo retorno do capital,
através das contribuições,
tanto dos particulares in
teressados como dos orgãos
oficiais que Intervirão no

plano.
Prevendo o financiamen

to da construção de 100
mil casas em 1962, estlma
se Que, ao termino do prt
meiro quírrquento de exe

cução do plano, será pas
sivei atingir, progressiva
mente, o montante de 1

milhão e 500 mil casas fi
nanciadas. Dentro de 10

Garota Radar:

Wânia Moritz

Wania Moriez, bonita Garota Radar de Florianópolis,
foi eleita Miss Radar de Santla Catarina, na Primeira,
Festa !le Confraternização da Sociedade Catarinense,
que registrou um autentico sucesso conforme estava seno

elo previsto. Participar�m do Juri - Senhoras; Almiran·
te Jurandir dQ Costa Muller, Osni da Gama D'Eça, Ewal�

do Moritz; Kirana Lacerda; jornalistas Dr. Victor tâar

elo Konder, Diretor da Radio Diário da Ma7�há. Roberto
Faria de "O Globo" e Ubirat(m Lemos de "O Cruzeiro".
No clichê observamos a srtflt. Wania, desfilando na pas
sarela azuL do Clube da Colina .na ocasião do desfile Ofi�
cial do Concurso. Foi uma promoção do nosso crOl�jsta

social Lázaro Bartolomeu, que recebeu muitos aplausos
pela elogiavel festa.

Inundadas varias cidades mineiras e

Fluminenses
Rio, 12 (V.A') - Estão socorros.

Inundadas várias cidades
da divisa Minas-Estado do .

DESCARRILOU -

Rio, em consequenc�a! 4e•.
violentos temporais carjpos No territêrlo mineiro,

naquela reg�o, na úIt\_ma um trem qUe saiu de Parto

.. � .. Novo do Cunha descarri-

sexta�feira, e anteontçnq_1 lou, �pês chocar com uma

Dentre os mais a�ln�UlOs:" barreIra, Interrompendo o

figuram os municlpios�flu- trafego ferrovIário da re-

minenses d.e Padua, São gião. Os prefeitos dos mll-

Fldells, Carmo e Sapucala
nest.e ultimo o prefeito. niciplos atingidos p e I o

Ollmplo Silveira Filho, o temporal dirigiram apelbs

unico medico da. localida- aos governatlores CclSo Pe�

çanh.a e Magalhães Pinto.

de, informa que os pre

juizos vão a mais de 20

milhões de cruzeiros. O

transbordamento do :oio
Paralba provocou cjesflba
menta de multas -casas e

pontes, enquanto qúe as

estradas estão ·obstruidas

dltlcultando o envio de

Também em Campos, no

Estado do Rio, as fortes
chuvas que caem desde a

ultima quinta-feira ja cau

saram várl.os prejuizos à

popUlação. Numerosos de�

sa.bamentos delxaNom ao

desabrigo mais de cem fa
mílias,

Iniciativa

A Iniciativa na aplicação
dos recursos, tanto nacio
nais como os da Aliança
Para o Progresso, caberá ao

poder publico e a partfcu
lares. No ambito do poder
publiCo a competenelu se

rá: 1 - no plano federal,
Institutos de Aposentado
ria e Pensões; Caixa Eco

nomica Federal e Funda

ção da Casa Popular, num
total de 20 bilhões para
1962. 2 - no plano esta-

no plano municipal, as

prefeíf.uras e .!s cooperati
vas municipais.
A iniciativa privada será

estimulada através do fo�

menta à crtacão de coope
rotívas.

o total dos recursos de
capital naclonnl a serem

aplicados em 1962 é de 30

bilhões de cruzeiros, uma

parte dos quais já foi in
vestida. Mais 10 milhões
serão aplicados a partlr do

março proxímo.

J. K Telegrala ao Reitor: Quer saber

dala da inauguração da Universidade

Terrorismo
CARREGARÁ TORPEDOS

"Prof. Ferreira Lima sldade de Santa Catarina, reçamerüo de torpedos e

Reitor da Universidade telegrafou ao Magnifico que cumprirá sua missão

Plortanópolis _ SC. Reitor Professor Ferreira na Bata da GUa1labara. O

Está sendo construido 1IOS

Estaleiros do 50 Distrito

Naval, em Coqueiros, um

barco destinado ao car- Conferência de Cúpula
/

com 18 nações

tados Unidos fevereiro dia

ainda não marcado vg
ereto nào serah tacü to
dermos conciliar minha ida

essa encantadora cidade pt
Abraços vg Juscelino Kubi�

tscheck".
O Senador Juscelino

Kubitscheck em cujo go
vêrno foi criada a üníver-

rrinci�ios á
parte �.

RIO, 12 (FSP) - AIlr

mando que a nova diplo
macia brasileira tem ago
ra o lema "Amigos, aml
mos; principios à parte",
desembarcou no Galeão,
procedente dos EUA, o se

nador Afonso Arinos, que
chefiou a nossa delegação
à XVI Assembleia Geral
das Nações Unidas, durante
cinco meses. Disse ainda o

senador Arinos que seguiU
'\ ao pê da letra a posiçãO
Inicial do Brasil, dentro do

esplrlto que manteve a po�
1i�lea internacional duran
te a· sua permanencla no

Ministerio das Relações Ex

teriores, quebrando, assim,
a tambem'. "tradicional po
sição contemplativa" da

diplomacia do nosso pais.
Alegou que não � poderia
expandir-se com a Impren
sa, "pois seria indelicado
com o primeiro-ministro
Tancredo Neves e o sr. San

Tiago 'Dantas se soubessem

de multas coisas atravês
dos jornais."

O sr. Afonso Arinos pre
tende assumir sua cadeira.
no Senado imediatamente,
Antes de seguir para Bra

sília, porem, deverá conce

der entrevista coletiva ti.

imprenlia,

Homenagem I
aos tra

balhadores mortos
.

PARIS, 12 (FP) - Os

mais importantes ctndtca

tos da região de Paris de

cidiram lançar a .ordem de

greve geral para a mg.Il!lll
de terça-feira, 13 de feve

reiro para render uma ho

menagem solene aos traba

balhadores qua tombar sm
nas manifestações tragtccs
da ultima Quinta-feira".
As organizações sindicais
"denunciam as pesadas res

ponsabilidades daquatee cu

j a s ordens causaram a

morte de oito pessoas". ext
gem a "punição dos culpa
dos" c a neutralização da

OAS, e convidam os tra
balhadores "a. concentrar
se terca-teira de manhã
diante da actse- de 'r'raba

lho para acompanhar os

que tombaram atê sua ul
tima morada".

O Sindicato Força Ope
rária. de tendencia soctaus
ta, não aderiu a este apeio
e publicou um comunlc.....
no qual convida seus asso

.

ciados a cessar o trabalho
durante meia-hora na ma

nhã de hoje.
(Continua na 2.R pág.)

desloca 56 toneladas. Tem

capacidade para carregar
22 toneladas. O Barco, cujo
casco aparece na foto, foi

encome!�dado pelo C�ntro
seguintes termos: de Armamento da Manilha.

"Agradecel�do seu reze

grama w tenno honra co

municar instalação sczeue
Universidade seran: doze

-----.----

WASHINGTON, 12 (FP) rá a conferencia sobre o

-:-.. Q.' �artat;llente: .d.e E&_-
-

Clesa'rOlamêUto, � pro
t'a'óo·; n.ortt-anror1i:6tfI,)· iri- )lÓS�.tÓ. !eita�t:1nl ça)'ta en
tormó�,-ontcm.jl IíOit�, 'que.,: ,,:iada -pelo Che:te :da. URSS
c prhnetro-mmíatrc sovte- ao présldente Kennedy.
Uco Nlklta Kruschev pro- Entre as 18 naçõ�s que
pÔs aos Estados Unidos a partjcíparâo da eeuntão de
realização de uma conter Genebra, figura o Brasil, o

renela de chefes de Estado que significaria a particl
de 18 nações em Genebra, pação do presidente João
a partir de 14 de março Goulart caso seja aceita a

proxlmo, quando se inicia- proposta russa.

;::::.�;��o:;:s:�(,a��:E� Abôno de Natal e Saláriosenda aquela solemdade

i;::,ca'c:�tu,;o,,��,��;;��o Fam.'I.aa ate' 1- de' maFoseu .""",,,;<0 gov''''o pt
. III

saudações atenciosas (Ass) SAO PAULO, _ luta no plano nacional to está'rão consignadas to-
Ferreira Lima Reitor".

O movimento sindical de aués. a conreceracão
"

das as medidas de ordem
São l�ulo, representado Nacional d (IS 'I'rabalhadn., legal e de cunho politico
pelos lideres, deliberou res na Industria, represen-: exigidas pelas classes tra;..

prosseguir na campanha tada na reunião intersindí balhadoras e a serem exe-

pela apr.ovaçáo de projetos cal pelo seu 1.0 secretário- cutadas pelo governo, em

instituindo o pagamento Benedito Cerqueira, e pelo ambito federal, estadual e

de abono de Natal e o sã- více-presíeenre. SI·. Dante munícipial, não SQ no pla-

12 (FP) _ lário-familia, que deverá Pellacanl, encarregar-se-á no nacional como interna.-
estar em vigo� ate 1.0 de de obter o apolo dos de- ciona!.

������� �hO
O daP�����: maio vindour.o. Para que mais OIQ"ãos de grau supe-

ElIzabeth, foI, operado, es- � �n��::n!.op��nhsee t!���: :�r t��:ç�n�:i: campanha
ta madrugada, com urgen-

ela, da apendicite, no Hos-. �1:s::IV�����:�i��a� ��d�iri� fe;oo la��:����;�a�eco��en�=pltal Infantil de Great

Ormond Street. O prlncipe gentes .operâ.rios solicitario do as reivindicações do o�

havia sofrido um ataque às confederações e federa"':' jX!rárlo, não sê de ordem

de apendicite ontem a tar- ções de ambito naclonall., economica como politica,

de na escola, que passem a coordenar a constou, também, das cte-
______.__________ Jiberações. Neste documen�

Príncipe loi
operado
LONDRES,

Sistema Americano de Apl'endi'lag�m Industrial

..,
I .

O e ci diu-se igualmente
que as entidades sitõ.• .Heais
desenvolvam luta corftra. a

carestia, mobilizando suas

corporações e utllizancfl'j
todas as formas de divul
gação desde assembleias
especificas até a realiza

ção de comicios e mantres
tações publicas de todo. a

ordem.

Por muitas centenas de

anos, o aprel�dizado tcm
sido o método lraàidUllal

_ a-'raves do qual uma gera�
ção de trabalhador�s trwts
mite à outra a experiêm:la
e técnica adquiridas. Em
h.ora os súbitos avanços da I
técnica tenham modificado

•

a forma e o c.onteudo· de
muitas espécies de traba�
lho, o valor bdsico do
aprendizado, como o mai,'i
completo e compreell·sivo
'método de treinamento,
não sofreu qualquer aUc�
ração. A foto mostra uma

escola de Toledo, Ohio, �on
de aprendi2es recebem in�··

trução teórica numa esco

la vocacional, cujo curricu
lo inclue a lettura de pl(m�
tas (Leia amanhã nêste

ir,mwl).

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f,lltjn\�ha�. sardas. tc_I"" ,-?

Leite de CoJonia
é únIco paro suo beleza I

DAKIR POLlDORO
Troncorreu ontem a dota aniversário do nosso

distintb amigo e distinguido radialista Dokir Poli

dora, um dos esteios do radiofonia catarinense fun�

codor, produtor e animador do famoso programo A
Hora do Despertador, na Radio Guarujá. Daklr Pc
lidara trouxe sempre, através do seu programo, c{.
preciada desenvolvimento cultural e do desenvolvi
e artistico 00 Estado, sendo também digno de
louvar suas promoções 'de solidariedade huma�
no como o Carnaval do criança, a Pascoo das

crianças. Suas atividades rodiofonicas levam-no
também o promover intercambio artístico o que mo

tivo sempre o vinda de "cartazes" do radio brO:ii�
leiro o FlorianópcÍlis. No passagem do seu aniversá

rio, levall)Oc; O Dokir Polidora o nosso. abraço com

votos de fel icidodes e uma longa atividade artistica
na suo famosq Hora do Despertador.

NEUSA MARIA VIEIRA' ta. filhinha do sr. André

Com real prazer noticla�

mos, embora com algum
at.razo, o aniversario nata�

Vieira e de sua exma cs

pôsa d. Osvalãirta Vieira,
ocorrida na data de ontem

À nataliciante, bem ro-

lido da simpatica e melga mo, aos seus genitores os

menina Neusa Vieira, rlilp. nossos parabéns.
FAZEM ANOS HOJE

- sr. dr. Miguel Orofinp I

- sr. Francisco Pereira Neto
- sr. CeI. Antônio A. Stefano
- sra. Margarido Schmidt
- sr. Tente. Alinar José Ruthes
- sr. A'!cides B. Araujo

Sérgio Riberto Pires do Silvo I

A dota de ontem assinalou a po�13agem de mais
um oniversádo natolicio do jovem Sérgio Roberto
Pire1 da Silvo.

J.;�,nt.e��::22:sos poroben;.:-

Greve Geral HOje na...
(c:onclus�da 1.'" pag.l rã'.> seu dever e se apara0
Paris, 12 (}o'I', n "'P'e',' às manifestações".

Grey, ministro francês no Paris, 12 (FP):_ Mais

Interior, lançou ontem, 11- d� mil homens da\. forcas
ma alocução radiotelevlsio� da ordem estarão encar-

nada para reafirmar a regados hoje à tarde de

p r o ibição Itovernamental. impedir qualquer manifes
de todas. as manifestaçoes tação na priça da Repú
publicas previstas para o blica de Paris, A concentra
come�o da semana. ção popular foi ordenada

Orey invocou para fun� por diversos sindicatos �e

damentar esta proibição, I) organizações politicas para
Estado de emergência pro- protestar mais uma vez

dnmado em abril do anei contra as atividades da

pa��ado e o fato de que to "Organização Armada Se_

da, agitação publica. serve ereta", .mas ao mesmo tem
?t causa da DAS e a seus pc para retirar sua desa

projetos de subversão. O provação ante a violenta
ministro do Interior afir- repressão das forças da. or
10nu que ;:;e està adverten- dem quinta-feira passada,
ria n ã n lar seguida, as Ituando morreram o I to

"forças da ordem cllm;:,�- pes�oas.

Catarina, estiveram reuni
dos durante cinco dias da
última semana participan
do da terceira Assembléia
Bienal .daquela organização
religioso em nosso E�tado

A grande reunl.o Adven
tista foi realizada em Bom
Retiro com a presença de
aproximadamente mil con

gressistas, representando as

muitas igrejas que existem
nesse território.
Estiveram presentes lide

res daquela organização re

lig'iosa, destacando�se os

Pastores: Frank L. Peter
san, secretario associado da
Associação Mundial da Igre
ja Adventista do Sétimo
Dia carl)' séde em Washing
ton; Jaimes Aitken, Enoch
de Oliveira, Moises Nigri.

.
Jairo AraÚjO, Dr. S. Hoff�

mann, respectivamente Pre
sidente, secretário do De�

partamento de .Evangelis
mo da Divisão Sul�Ameri

'cana dos Adventistas; Pas
tor Gera] da Uníão Sul

Brasileira da· Igreja Adven
tista de São Paulo, Pastor

Regional da Igreja em San

ta Catarina e repre�entan�
tes de outros Estados da

Federação e demais secre

tarios departamentais.
O programa previamente

elaborado pelos organizado
res do Congresso, foi tOÚII�
mente cumprido, atingindo
mesmo suas finalidades es

pecíficas. Assembléias dia�
rias para aprovação dos re

latórlos _do ultimo bienio,
curso de formação de líde
r.es da juventude, corso bi

RElACAO DOS �OR .RDOS

sábado

APROVADOS OS RELATó
RIOS APRESENTADOS EM

ASSEMBLÉIA DA MISSAO

importantes assuntos liga
dos as atividades dos adven

tlstas, havendo eleição pa�
ra renovação dos dirigentes
da administração central.
Serão traçados novos pla�
nos e feito um estupo cui
dadoso das experiências co

lhidas nas várias regiões
do mundo pelos delegados

GRifO Df CAR.av/Al. - R8WVa de mesas: Refe;oaria 'Muller. fião será pernrilida a entrada de menores de 15 anos. O expedien!e 4a Secretaria será
das U às 18 hora,. fíra do horáriD acima, não serão, em hipótese alguma, atendidos pedidos de convites.
�Nã"... .:........""iIif'iBiâ"iiPiL1 :=-n;;-;:_.__.......�"'""" 1"11 ii _!fi lilWUOfil; �����������!!'!��::;!;!'9:!:'!!��:'!:':�����" Empresa l:difóra "O ESTAnO" L!da.. \-

---
• �"J·"_·""':"'!.,;!· _

_:':;::'__I� Rua Ccnsetnerro Maro", lO" ...

•
,. Telefone ;W22 - Cntxe f"')/'Ial 1::9 ,. •

• Rn',,,,o 'l'e'.. ráfícn F,:}1'i,DO ti I II I·'O 3 DE J1o...JHO,',• Rlihen��:t:�rud8 Ramos! •
•

UI�

"" 1l"",;�,�::C;:;"an�" de Aqutno ,� C/)/!7�e'c/;7)Ll(Jtos Sociais ,I
I

'JCNI8(nr�"
. "v' C;,

Jo'lftvio Alberto fie Amorim ,. fI.�va)1(> M1"10.

RAdB10r,f'iI Alulliarf>8

�' IAntnnin ji'Prfllln(!o Ih, Amnru! f' Silvl:l _ I....'I{.· O rrnnuuü Símerior Elei- E' foi 1)üil)(J! (t repulsa com resta. O resultado hÁ ele sr.]':
�ilvli'fl''' LeD!L

.

"
, ',�

. \_- -,L�� j torai. revendo o texto. frio que. (� P01lUlW:;.iíO. rcceceu ,a fata.lm.:)''1te desastroso:' I
f'(,.IA}lGradfi1'PM \ , ria lei, ordenou a reali'Ul� noticia 110 nteuo, ns purti- Dtz o mestre - e di;;

I"""r. J�:ifl'C).ir()� I�if/lo _ Or O�vald(l n(J(lrl� (;lin ele eteicôes para o elos taml1ón niío (( clci:ut- nntítrr hem - (file os 1Im_

g-IWS f.;ahl:''ll _ Cid (;onzllg� _ Ilr. AkiM�:'! preenchimento da vaga Que ram por 1ILeIIOS, t-maçíne- sos inlc/prelrtdnrcs [nrídt,

Ab,l'/W -e- rl·�)f. í�Lh()n d'l<:çll _ Major )I,!!_. ,·'ttOIlf do PIfRROT" se »eruícou no Senado re- se, Que o candidato =: COE, af(tstam�.�e touanmue

�:���, �t:I�;:�:r r,:-�t�r�M�r!��r'í�����I�\t:�;; _ Em prol da Associacão de San- onerem, Sr. .e SJa No;berto �rand. Sr
�

z: ��:::!Ci:C:���:::::int� �.:s�� o::;�:�: �t:1/� ���e;� ��nd�gX!�d.a�: '��:,�����, rl;:�
Mflr.hflllo ---:: Jlh1.aro [h,rtnlon!(�u"':- 'lJmflr' C:!lr- la Catarina de Reabllitação realizou-se e sra Dr Alcides �breu Prof Nelson' -picito deverá ser rcaliz�do de janeiro de 1%2. T01:ILun- 71iomenlo, 'da ()pOTtwlir!(/(/r,

vrtllHl _ pu,r. Paulo ["el'Jl(dl'1u ,Ir. Ar'lI'iu sábado com o exito que já se esperava a Luiz "retxetra Nunes. 'S�:' .�I.l"ma�·do � 1�O PRóXIMO di!t 3 de 111.- do posse C1I< julho, tera P�ITCt perpet.rarcm· � ("()mo

rrlirjlí;�;A�T�����'������()n11VO :��:����:�� fe;��q�:o!te so��e:a�:roét� ���'> ��.h����ti�ioM;�:x ,;�:;���.��;��� i.ho. I s&me7Íle·'7 mêses de 1/Utn,. é o C(/:W (t(I()m�(lhcr,.(lçlírg

" paR,'a�g{�anf"ontU."""'coO ad'aUgcOa.',la' d�!'loa'o, d,:,O'O'" l0" c' I,,', ela Vq'u',-',"','cO,'O" zs: COIlS('_1RNlatfJr" Pedro Ph.uJI) .Mad1a:dt, expectativa aguardava o aco?tecim�nto Heioi�a Helena oervamo. Sr. Amilrar ,
.

'
. ",o. o

������.�e,�:J:��illres: ��urv B/��I!S, RIlI T. Lot-e e4 6u��;:;���a ��l::e apresentou uma un- ����;n��T:���J�o�aé;�;�oA�:� ::��� ���a�' �e��:11� f:;�::ile;;���õ;:,a�!��,: �:V:P�;�lI1��ml�J�i:;��o� ':�; 3 '�:,stj:I����O:��:::�;ã�J1�!�
c(J\ab<lj.a.do�es: Diversos , da decoração carnavalesca em seus ,sa· I)1iQ_t,: Dr. Samuel s'ónseca. Sr. Sandra tando men,os:

de nove mêses'

ari,rOliCita,',nos. PaJ.:�:t,ra.ns- ?l.entes maglstrad2s

del/e,'\-

"ll,ep"�en,,�nl�s, • Iões, que deu nota toda especial. cne- MascareQhas, Srta.. Iara Pedrosa, Sr . .t: para o térmiflO do período crener a bel(L llçao do rwm ter pensado melhor,

, R"o R«e"�rJ"'R',,n;.t:;",'C-:e."dOA,' D-:,' n""',','"'/I!."�, ',0' 'nd', l1li ganoo até ser ponDo de cunosíeade. 4s 's-e. Victor cerdoso. Sr. Saulo Llnhares legislativo. E o caso' etn erosessor Orlando aoncee. adaptàndo os fatos li ren,

,� a c-en "., '. _, "" " custosas fantasias que ejreujaram" na .srta. 'rerestnbe S.Tloganitz. Sr. Nioclnu foco. 110 seu lwro,. "A Ons.e do W1aroe. Não nos custa dl-I
TI'.!.: 22-59-24

'

• festa, foram realmente lindas e 9ign,as Apostolo, Srta. Vera aonassís. o Sr. oer- A despei:Jo desta coser- DireL'o·:. F�lan"dO na �rise zer, que a tealizaçlio dê:�:('

',/.',o,:I.r,':'�'ll!.flfr-,.l�Ir:'lpRV,;)',.�rAi:tl. ,_,�7,::-".".'.·,,9.n,!', :'1°"'1'" , de nossos elogios. Sem se falar nQ.') 0.00 1',')n .Cherem. acompanhndo de sua noiva vação constitltci()nal, ,te� do nosso �!stem(t judICi.á- pleito, muit? prejudicam II

� -'"'" _ . ,,' litros) de uisque consumido, o tJ;l,e)}u, -O� Srta. Lea Josê Sr, e .Sra. Dr. Paulo B!\uer mos l)!�ra nós, Que a deli� rio, /lO ([pego ao dogmatts� sist§ma eleItoral no E.�ta_

, dllnn 15':';" é<mj, 11 _ �'(;I.: 7� .41) - i ferecido Pela direcão do Hotel, foi bas- Filho, Sr..e Sra .. Dr. Jorge Wild, Srta beracüo da Côrte Eleitoral mo e ao automatismo, na do. Outra interpretação po-

,
AI(!'o!./�s I' /'/,fl'('::;r(llHi"nte:-l "m ',)tjll,� '\_� mll- , tante �olicit,;ado. O Colunista al)otou: Dr. Alzirinha Ferreira, Saul Linhares, Celso vem 'em má hOJ:a, em mo� SUb1iússão do juiz ao texto deria seI' dada, dentro d{).�

nidpir..<t rle .... ['nla Calari'ó:t , Abelardo G')mes e Senhoras, Sr. Charles Pamplona cronista de A Gazeta, SenhO! mento inadequado; e mais, da lei, acrescenta: "Os au- moldes legais, fa�,enrlo-se

• Anúncin!'! me:1i:tnte -=:rittratú (Ie acó"df' com a

, Edgard Moritz e Senhora. senhora Dr. e Senhora Ling. Sr .e Sra, Dr. Hildebrand vem inclusive proporCi01Utr toreS que interpretam ar- apenas mlla JUSTIFICATI-

•
tflhc;\n, em vig(,r Mario Ferreira, Sr e Sra FranciscO Gril- Souza Sr. Julio Cama�go, o jovem Artur enormes gastos ao erário tigo por artigo de um Cô� VA séria, para mn juta {{io I
!\'SSrNAT�JRA ANUAL _ ':;r$ ::.(,OtlOO _ lo, Sr.e Sra Dr, Nelson La port�, Sr e Sra Barreto, Dr

.. .J-osé Areocy Souza, Luiz público - aastos que serão digo Qn de uma lei têm, em sério. E é por iglo ({ue ne�1

•
A vgi�,lclrl.'oAn�UoL,ScA,c'l,on-:-,,>hr,.'I',''''. r�l:o�,'�O'n. _ Dr. WIlson Abraham. Sr e Sra Dr. Fran� Fernando Montz, Sr, e Sra. Manoio Rim� f�itos pelo ·Tribunal Regio� geral, U�1a viS�O ?eIorma� ce.Bsi,tamos. de .reformas···l

• •• "''''' LV cisco de Assis, o Barão e Baronesa Vnn bau (l discutido Carlos E. Moritz. Srta. nal Eleitoral -. vem. pegar da do sIstema JUl'IdlCO que reformas melllswe de_meu- i

(;1"�i:�li::..n.:�t.:�s;;:� ....J Wangenhein. sr e sra. Dr. Julio Z�drozny Arl�te Rocha. Luiz Carlos Rosario, Ha-
) �ns�;::;����oco�es�;e;��na� �:��:����i?::��ad;�t�aUn�:' ��1:::7�:s P(:�: ;�:::n:l::1) ;��� l

�e���;:e���::, R:b::n�o::n���ía �:;��, �����s �:t�il�a:o��:���: ��(l�o:ur��r��� politipas: vem con�rastar r�duzem o campo de visua� resta do ceias s()cial. !
sr e sra. Dr. Straros Kotzias, sr. e Sra nhor Ottoni. Dr. Govaniro Ruiz, Dr com as eleiçóes gerats de 3 hzação � um so preceito,

•
i

Michel Daura. S:- e Sr.a Dr. Orlan4.0 Goel Francisco Senott.
de outubro, acel3rando perdendo, não raro, a pers-

_ [

dner, Srta. Nice Faria, Sr.·e Sra. Dr
ainda mais o proc��so de pe<:tiv,

a do todo
..pa�'a USf,:!

�,.tmmll';_j: 7iJ J
-/�/-

saturacão dos pollttCIJS e d,e uma compalaçao ex� I.lililiíl�-.I_. I::YOl�\�li::, S;�. ee S;:��. �?a����:') ��:ti� evr;L�:i:.r���o���e�:,ci��::a:�:s eca;:;� dos di.�p(míveis em nume- presslva, enxergam as ár-

nelli, SI' e Sra Aldo Linhares Sobrinho macia Catarinense, "Chez Moy BOl1ti�
rário 1J(tra as campanhas, vares: mfl.S não: vee.m__'_'_IO_, �

DePutado Sébastião Neves e Senhor!!, BI que" e Dr. Carlos Alberto 3ilveira Lenzi,
_- -----

.

GRANDEMarcilio Medeiros Filho, Srta. Doris Ma- foram entregues a Senhora Eliana Che� .------. -

ria Ramos Gomes, o jovem Sergio Buer- rem, Senhora Grista Bauer, Srta. Iarn
. 1,'--- _:::---- ---=-::::::::::_

__ 1
..

.

I

ger, Sr. Paul') Pereira Oliveira, Srta. T9_- ePdrosa e Srta. An.a aMrhi. Schmidt. quo ---- IE12 EA'CDSi-
� ,

nia Filho, Sr.,Norberto Si�veira, Sr. e usaram as mais lindas afntasias rle ..... , U D D CONCURSO's',",
Aldo

,ROOha S,CnhOCita Th",". Ra;

"PI�'Ot'" co('fcfc;onad" cm fin" "n,

�'
.. ,�'nicz

.co,elho,
acompanhada I do � .Tali das ané e tu!2_e(Os três

"Pier�o
s", C('lso. �)

�::;�o�:lr�:����I\ra�C�r.td;o::·�at7�� eM nho et\i���em.m�� a�ta. f �� •. A'� ·lWG.1'cNG 4

BonaSSlS, Prof. Renato Barbosa, .'Ira e sra - Os passistas da Escola de Samb:'!. S

I"
Dr. Sergio Nobrega, Sr. e Sra. Dr. Anto� "Protegidos da Princesa", P dl'o C(lsln, PR OGRA�A PO ME .;

��,OndsOa�a,i:��,S-. s�·r.\��:· �:�.'�[��deO ::�= �reasnis��::,lr:, D�:I::�q�eUi�o�:h::, �;���, '1 BQLA DE FUTEROI, _

credo, Sr. e Sra. Dr. Augusto Wo.lf,.Sr�e deram seu "shaw" para o society sendo
Dia - 15 Noite Dancante Conjunto de "Carlinhos"

Sidney ·Paolin .

.....:. R. dos

Sra. Mano Correia. Sr. e Sra. João Harno vivavemente aplaudidos.
Dia - 24 Soirrée Co�������.

.

Crlchanas, 150 ...:... CKPl1'AL
Bauer, srrta. Jussa Cabral, sr. e sra. Gal� Pensamento do Dia "TODAS AS Dia _ 13 Cinema (V. Cachoeirinha)
dlno .J. Lenzl, S:·. e Sra. Julio Gonçalns COI�f? FINGIDAS CAEM COMO FLO- Dia -20 Cinema 1 BOLA DE FIJTEHOI, -

.

Sr. Roberto L.UZ, Sr. e Sra, Dr, Niltor. RES; NEM PODEM SER DURADOURAS" Dia _ 27 Cinema Ribamar Pereira da Silva

Em Bo�R;tiro En�errados o� T-ra-b-'-a-Ih-o-s-d-o-C-o-'n-=- :::���:�j:�r:;�;;:;
�r��l�;e:��m�:�:O��':�r�= gr"sso Advent-ista ��it� ::::;i�i��a:S, ::i:a�� ��' :s��:������ e ��lig��St�= �u���*on�����: �i,�:r�
6;a A��e��lt��o :: S�!I:::'�

.
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varão para seus lares, igre� mo Dia r"ealizarão umCon J;>rogresso)

bllco de férias, destinados dos elementos que dirigem jas e escolas, conhecimen� gresso Mundial, nos Estado AI1"CRdOO'·A G�� �Ol��E�,-lei;
às cl'ianças, reuniões de ca os diversos departamentos, tos e técnicas modernas e Unidos, no próximo mês de

rater' religioso para jovens, liderados pelo Pastor Dr, S sugestivas que facilitarão o Julho. O conclave reunirá Martins, 1 - CAPITAL

adultos e crianças, foram Hoffmann, que ocupa o cal' desenvolvimento das suas representantes de tàda a 1 PAR Df, PATINS -

as principais atividades que go de Pastor Regional da classes infantis e mesmo o parte do globo; 25 mil pes- Luiz' Antonio Ferreira :ia--

preencheram tôdas as ho� Missão Catarinense de Igre preenchimehto de tempo de soas aproximadamente, con Silva - R. Eugenia Carva-

ras das varias centen.::r.s de ja Adventista do Sétimo fazer dos seus filhos. tando os delegados, obser- lhú, 32 - CAPITAL (V.

delegados. Dia. Os Cursos BíblicOS de Fé vadores e convidados.

CURSO BIBLICO DE FÉ- rias são mais um esfôrço Serão discutidos.> os mais

da pedagogia adotada pe

los adventistas do Sétimo

dia, para afastar as crian�

ças da corrução. do vicio e

das horas de ociosidade.

que caracterizam a� 'gran
des cidades.

SALVANDO A MC'CIDADE
DA FERRlIGEM DO MAL

, Uma das maiS sêrlas preo
cupações dos lideres adven

tistas é a de salvar a juven
tude das más influências
da atual civilização. A exem '-.--TE-L-H-A-S-,-T'-IO-L-C-S-,-
pIo que estão fazendo as CAL E AREIA
autoridades, Igrejas e edu.- IRMÁOS :3iTENCüURT
cadores de todo o mundo, a c .. ,� 8A()f,�6 '0"1 )001

Igreja Adventista prosse� ANlIGO Df�O�tlü v ....... ,,, .. ,

gue no seu plano de salvar -

a mocidade, procurando o�

ferecer â mesma ocupação -----__
e recreação sadia. procuran
do satisfazer com prática
diversas os enseios juvenis
de desenvOlvimento físico, Vende-se um lote a rua

intelectual e moraL IJrbar.o Salles, Area 405
CONGRESSO MUNDIAL • metros. •

EM. JULHO Tralar a rua Felipe dcli'
Com o objetIvo de pro- mJdt, ,21 _ Í"one 3145 _

RIAS

CATARINENSE DA IGRE
JA ADVENTlliTA DO SÉ
TIMO DIA.

Aproveitando o ensejo pro

porcionado pela Assembléia,
que reuniu grande número
de crianças que acompanha
ram as familias dos delega
dos, a Missão -Catarinense

organizou um Curso de Fé
, rias, destinado exclusiva-
mente aos petizes, aprovei
tando para ministrar às
mães presentes, o aprendi
zado de interessantes méto
dos adotados no evangélis
mo infantiL
Mais de 100 crianças de

Nas reuniões da Assem

bléla' Geral, foram apresen
tados os relatórios das ati
vidades e!etuad_as no último
bienio pelos departamentos
de Educação, Juventude, O

bfas MISSionária, Escola Sa

ba.tina, Assistência Social,
COlportagem, Radio, Tem-

perança, obtendo plena a

provação em face. dos gran
des trabalhos realizados.

'ambos os sexos entrega
�ram�se a interessantes prá
licas, orientadas por pro
fessoras espec;ializadas, sob
a orientação geral da Profa
AlIda Nigri, vinda de São
Paulo. Trabalhos manuais,
histórias bíblicas, objetiva
das e cânticos infantis, fo�
ram os principais motivos
adotados no Curso.

VENDE-SE LOTE

Revelou�se aOs presentes e

concretização de um magni
fico plano de realização a

travês de escolas primarias
espalhadas por todo o Es

tado de Santa Catarina,
inumeras sociedades de jo�
vens e associações de assis�
tência sOSlal, venda distri
buição de literatura. A obra

AS orientadoras do Curso
Biblico de Férias, atravês

dos métodos de projeto e

audlo visual, encantaram
as crianças que ocorreram

e,m massa as classes, reve

lando-se ótimo aproveita
mento geral, uma vez que
a· entrega de certificado às

crianças não exclui uma

siquer.
Também as mães, obrel-

Lê ou EstudaMuito?

��n�� ��� "11'10.
ALivIO � FRESCOR ·EM CADA GOTA

mover o trabalho educati�missionaria dos adventistas
esta crescendo. Também o

relatório do departamento
evangelistico del?tacou uma

grande soma de atividades
notadamente na edificação
de templos, constituição de
novas Igrejas e batismos de
novos conversos.

Apr-Qva,dos os relatórios

Matildel

1 JOGO DE CANETAS
Mauri Pinto - R. camPOS
Sales, 476 - V, Br::r.z -

RIO GRANDE _ I RGS)

1 REW'GIO DE pULSO -

Joel Fonseca - R. Sitian

te, 37 - Itaberaba - CA

PITAL

1 M-A'QUJNA FO'fOG�A"
FICA -

Dinarci S. Scavi _ RI!�

Joaçaba - 'PAQAÚOR -

(Sta. Cat.arina}

1 TREM EI,E'TRICO ....

Luiz. Carlos Souza dc Al

meida _ R. AleKa."
Martins, 196 Apto. 211 _ 1-

- Escada 2 _ SANTOS
1 BICICLETA -

Nelson de Moraes _ RIta

Almeida, 4 _ CAPITAL
(Tucuruv1)

GRANDE CONCIJRSO
PING-PONG

São Paulo 4 de fevereiro
S5.0 paUlO: 2R de jaJ\('irD
de 1962

I UMA PROMOÇAO DOS
Ilfl.lClOSOS CHIC!.!S DE sOIJ

,,*.ffoNG'
COtlPAlHIA BR.SIlEl"
N8YlUDES OOCfIRJ'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERCEIRA f'A'UfÍ'lA

Coopere com a Campanha do Galão de Tinia para a magnífica capela de Nossa- Senhora da Bôa Vonlade, do Saco dos Limões. Todas as cooperar
ções dos bondosos crislãos deverão ser enlregues na Catedral Melropolilana ou nesla Redação.

----------------------�----

apresenta

A CIA. ,DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Você, que conhece a qualidade
dos cigarros SOUZA CRUZ, de ao seu

bom gôslo o autêntico prazer de fumar

um, excelente cigarro feito com uma

nova mistura dos furqos que V. mais aprecia

CIGARROS

ELDORADO
bem na medida do seu gôsfo!

Ensip.D Primário no 8 R A S u
Sob o título "Comentá

rios sõbre o Ensino Primá
rio", açha-s€ à dlsposlç5,,1
dos Interessados a :n'lj" l.e

cente PUblt(�ll�Ü') elaborada
pela Segão de Est,udtls ,: A

nállces, do aervrco de Esta
tística da acucacac e Cul
tura,
Os rereo-tcs- oomentérios

foram dívuluados, anterior
mente, mrmecararacns, u

ma para cada Unidade da
Federação, â medida que
iam sendo ultimados. A

grande aceitação que me

teceram deu ensejo a que

fôssem reunidos em vc'ume

impresso que apresenta,
também, resumos segundo
ao;; Regiões Geoeconômicas
e uma aprecia'ção sõbre o

conjunto do País.

Aspectos inéditos, alguns
ccntrtstadoreg csãc revela
do a respeito do Ehsino Prl
márlo no Brasil, tais como"!

a pequena percentagem dos
que frequentam a escola

elementar; a anômala dís

trtbuíção segundo as séries
- geralmente mais de 60%
na ie., O início tardio da
vida escolar, traduzido pela

frequência de alunos de 7

a mais de 15 anos na sérre

inicial; a repetência de

ano letivo; a grande eva

,eão escolar; o professorado
sém formação pedagógica,
etc.
A 'publicação em aprêço

apresenta-se enrtqueçíde
com gr!l.nde 'numero de

gráficos e tabelas, em que
se destacam as de distribui

cão da populaçân escolar
segundo a Idade e as sêrtes

didáticas, sendo de notar

se, autrossim, que os ditos
ccmentértcs obedecem a

um modêlo, de modo a per
mitir o contronto das vá
rias situações entre as di
versas Unidades da Federa

çêc.
Tudo faz crer que tais Co

mentárlos serão de grande
valia, como elemento auxí

lIar, em mão de especialis
tas e de responsáveis por
tão relevante problema na

clonai, que completarão as'
Informações quantitativas
ali apresen tadas com o seu

cabedal de experiência e

associando-se ao especte
qualitativo.

EDITAL N,O 4
De orGler'lj".da er. Dire�i' da Faculdade de Direi

to da Universidade de Sàntá Coto-t-o. Prof. Henri
Que Stodieck, torno público, para conhecimento dos
interessados, que os candidatos a..Q. concurso de Ha
btlítcçõo deverão comparecer à Faculdade de Di
rei to no dia 19 de fevereiro às 9 horas.

Os candidatos regularmente inscritos deverão
comparecer munidos de documento de identificcçôc
sem o que, não terão ingresso às provas.

Os candidatos que ainda não apresentaram a

documentação completa deverão fazê-lo até o dia
15 do corrente.

Secretaria do Faculdade de Direito da Univer
sidade de Santa Catarina, Florianópolis, 8 de feve
reiro de 19�2.

Dyrc:e Sardá:
Secretária em exercício

CHEZINHO. NÃO!
CAFE �1�OIVisto:

Henrique Stodieck •

Diretor

'CIN�MA� cartazes �o dia
-CE.TRU

Cine SAD JOSE
-IAI1I.80S

Cine GLóRIAFONE: 3636

ás 3 e 8 hs, FbNE: 6252
ás 8 hs.Vittorio Gassman

CarroU Becker em,

O MILA'GRE
TecniRama - TecniColor
Censura até 10 anos

Cine BITl.

.' N�r::!!�0;10rk em:

ROUBOU MAS FEZ

Censura ate 14 anos

ro!'TE: l'I43f
�2-5-7Ih-19 hs.

Sessões das Moças
Carlos Thompson
Sablne Sinjen em:

STE.t:'ANIE

Cine IMPt810
(ESTREITO) .... Fone6295

ás 7 e 9 hs

Sessões das Moças
Andy Grifflth

Fellcia Farr em:

MAU TEl'tIPO PELA PROA
Censura até 14 anos

EastmanColor
c-Censura : - até 5 anos . ..-

Cine BOXY
FONE: 84'1115

ás 8 hs:
.

eêssao das Moças
� - caries "I'hompsqn � S,abine Sfn
jen em:-

�ine IAJA (S. Joséi
às 8 hs,

STIWI!.NIE

Apelação criminal nc

319, de Ibirama

Relator: Des. Ferreira
Bastos

Apte: Raulino Albino

Apdo: A Justiça, por
seu Promotor.

_ Crime de sedução. De

cadência. O casamento da
vitima com terceiro não
extingue a punibilidade do

autor.

ltGRtGIA C�A�A
asiou que a sentença re

corrida _ muito bem lança
da, acentue-se - se man

tém por seus próprios fun
dementes jurídicos e em

consonância com as provas
dos autos.

As alegações da deresa

são, tôdas elas, quer perti
nentes as preliminares,
quer a relativa: ao mérito,
e sob todos os aspectos, des

plclendas.

A primeIra das invocadas
causas de extinção da pu
nibilidade _ a punibUida
de não se arrola entre os

atritos do "Jlato punivet'',
Isto é, não é elemento cons

tltutivo do crime; mas uma

consequência da infração
penal, segundo FREDERI
CO MARQUES, ou a sua no

ta particular, consoante
HUNGRIA _. a decadência
(do direito de representa
ção), não se operou na es

pécie.
A decadência, que se não

confunde com a prescrição
- extlnction d'un drott par
écoulement de temp", co

mo se referem os autores

franceses _ "decorre do

não uso do direito de acu

sar, ou de delatar postula
ftõnamente (representa
ção), dentro do prazo fixa
do na 'lei", ao passa que a

segunda, "

que atinge di

retamente a pretensão pu

nitiva, resulta do não uso

do direito de punir durante
os limites de tempo na lei

consignados" _ JOSÉ FRE

DERICO MARQUES - CUR

BO DE DIREITO PENAL ....!.

ver. 3, pág. 410.

Ora, como deixara de

monstrado, e com vanta

gem, já na promoção de

ne. 39, o Dr. Promotor PU

blico, a representação róra

oferecida dentro do prazo

legal de seis meses, conta-

do os casos gerais, entendeu
que a reparação do mal,
para relevar a pena ser

realizada por quem o pro
duziu .De outro modo, ha
veria a temer os conchavos
imorais corveíandc em ror
no de pessoas humildes,
Que, na sua desgraça, se

riam pasto da mais ignóbU
exploração" - in INSTI
TUIÇOES DE DIREITO PE

NAL", vai. I, Tomo U, pág,
R95/1196.

x

Quanto ao mérito, então,
o assunto não apresenta dI
Iiculdades.

resulta do não uso do direi

to de punir durante os li

mites do tempo na lei con
signados; "já a perempção
é oriunda do não exercício

tempestivo do direito de

movimentar o processo".
Ter-se-ia operado, na es

pécte, a perempção, em vir

tude de, casando-se a viti
ma com terceiro, e ainda

no transcurso do processo,
não haver o marido, para

quem se deslocara a quali
dade de representante legal
da mulher, .dadc o necessá

rio consentimento para o

prosseguimento da ação ou

requerido que a mesma con

tinuasse.

O que se sustenta, em re

sumo, é a tése que o casa

mento, colocando a mulher
sob a tutela do marido, mo
difica a representação da o

fendida, e, se o novo repre
sentante legal não menires
ta v.ontade de que prossiga
a ação, esta rlcarã peremp
ta pelo abanéono da causa.

Ainda desta feita está

com a razão o zeloso e ilus
trado representante do MI

mstérto Publico.

A questão, que tanta ce

leuma provocou durante a

vigência da legislação ante

rtor, hoje, pelo Código d.

1940, não mais pode se'ccne
.títuír em objeto de dúvtra,
embora continuassem as

dtsoússôes- no campo dou

trinário, visto como o que

o art. 108, VIU, tipifica co

mo causa extintiva da pu

nibilidade é o Wlsame'nto do.
agente com a ofendida.

Aliás, como" sustentou,
em memorável julgamento,
o Ministro OROZIMBO NO

NATO, contrariando o pon

to de vista defendido pelo
Ministro GOULART DE O

LIVEIRA, não se pode falar

em abandono de causa pe

lo marido quando o autor

da ação é o Ministério PÚ

blico.
É verdade que insignes

juristas, entre os quais o

eminente Des. OSMUNDO

NóBREGA, do nosso Tribu

nal, cujo voto foi invocado

pela defesa, afirmaram, es

trtbedos na tese da ilegiti
midade de parte do Minis

tério Publico, a viabilidade

da decretação da extlnção
da punibilidade deconen(e

jam os seus motivos, a fa

culdade de impedir o pros

seguimento do inquérito e

a apresentação da denún
cia. Não lograria, porém,
embaraçar os demais trâ
mites forenses ultertores a

essa peça básica da acusa

ção judicial. Assim, não ím

porta Que, pelo matnmônto,
A Jurisprudência, atual- a mulher agravada na sua

mente dominante, dirige-se, honra se torne dona de

poréI!} em sentido contrâ-
_

bens e se livre do estado

rio, atendo-se à 'letra ex- de" nobreza que justltlcou a

pressa da leI. ação pública. E será. balda

Mas; para arrematar, tra do queiram ela e o censor

go a palavra sempre aba- te por uma pedra sôbre o

llzada de BASILEU GAR- processo. Delineiam-se, por
CIA. que acaba por derru- vezes, situações delicadas,
bar as alegações da dere- às quais, compadeelmento,

.

os órgãos judicantes esti
mariam poder atender. A

"O casamento com ter- lei os impede porque, vtsan

I @1l@J�FORENSE, i
PARECERES

x

Resta, então, nesta altu

ra, apreciar, como segunda
prellml'nar e suscitada es

ta jã nas razões do recur
so a outra causa de extin

ção de puniblUdade - a

perempção.
Se a decadência decorre

do não uso de direito de a

cetro. estranho ao crime, é

irrelevante. Seria escusado

lembrá-lo, tão concludente
nesse pontê é a estipulação
legal, se, de quando em

quando, não constumasse

ressurgir nos tribunais, em

tentativas infrutíferas, a

tese da utilidade social de
fazer cessar, em. tal hipó
tese, o procedimento repres
stvo, pelo qual não mais se

Interessa a vitima. Os cri
mes contra o! constumes a

que se endereça a causa ex

tlntiva da punibilidade que

examinamos, sendo, em

principio, de ação privada.
tornam-se de ação pública
se ocorre alguma das ra

aões mencionadas nos pa

rágrafoa 1° e 2° do art..

225, entre as quais ressai,
pela sua malar frequência,
a mlserabllldade da ofendi

da, circunstância que tor

na dependentes o Inquérito
e a ação penal de represen
taçãc sua ou do seu legíti
mo representante. Na ação
privada, o problema que a

bordamos não aparece.
quando os particulares, a

que cumpre a perseguição
penal, queiram evitar o pro
cesso. Dlspôem, à vontade,
dos ínsututos da renuncia,
do perdão e da perempção.
Mas, a ação publica promo
vida mediante representa
ç�o é irretratlivel depois de

oferecida a denúncia (art.
104 do Cõdigo Penal e 25
do Código de Processo). E
ao Mínlstérlo P(ibJico não é
dado desistir. (art. 42 deste
último estatuto). Terá a

vitlma, quaisquer que se-

do a partir da data em que
o representante legal to

moa cccueoimentc do fato
teve ciência do crime e sou

be Quem era seu autor -

março ou abrli.

Não teria, assim de qual
quer modo, Importância o

fato de a representação,
firmada pela mão da viti
ma haver sido oferecida ao

tempo em que a menor já
contava mais de 18 anos

de Idade e poder, portanto,
exercer, também, por si

mesma, o direito que cabia

antes, exclusivamente, ao

seu representante legal.
FI'E1DERICO MARQUES,

de cuja autoridade me va

lho, mais uma vez, encara

a questão de frente e dá

a ela a solução compatível.
Escreve, com a clareza

Que lhe é. ppcullar, o pro
fessor paulista:

"Quando o ofendido não

possui capacidade proces
sual, a decadência do direi

to de representação ou de

queixa de seu representan
te legal começa a correr

da data em que êste último
teve conhecimento de quem
foi o autor do crime. Mas,
se relativa a incapacidade
do representado, pode acon

tecer que dois sejam os pra
zos -de decadência: para o

ofendido, êsse prazo come

çará a correr de uma data
e para o representante, de

outra, portanto é bem pos
sível que não tenham tido
ciência da autoria do fato

em dias idênticos. Em tal

hipótese, o representante
pode usar do direito de quel
xa, mesmo que o representa
do dêíe tenha decaído: to

davia, se o representante
depois perdoa ao querela
do, o representado não po
de mais prosseguir na ação,
uma vez que desapareceu o

seu "jus querelândl", com

a decadência" _ in obra e

lugar citados, pág. 408.

Namorado antigo de C.
S. - embora as relações
entre ambos rõssem por
vêaes, como, aliás, geral
mente acontece, Interrom

pidas - R. A. mesmo con
fessa que obteve o consen

timento da ofendida sob

promessa de casamento.
O crime ficou, pois, PCI'

feitamente cerectensado,
inclusive, quanto -ao etemen
to subjutivo - a sedtigão,
que lhe dá o "normcn Iu
r�s" -, desde que..,a conjun
çao carnal foi reaueaca II
proveltando-se do rélJ da
justificável confiança que
a vítima fundadamente né
te presumia poder depo:;1tar

Pelo desprovimento,
pois, do apelo.
Este, salvo melhor ful

zo, o parecer.
Florianôpolls, 27 de lu

nho de 1960
rass.) MILTON DA

COSTA
1° SUB-PROCURADOR

GERAL DO ESTAOO

A L U G A-SE
,

Duas sojas à ruo Mal. Guilherme n.o 1 esquino de
de Arcipresre Paiva.

"
. "

Poro Consultório medko ou escritório. Trotar 'CQJ
O pro�ri�:;tério no mesmo loco!,

FO'

CANTINFt�AS cm ':
SOBE E DESCE

� '--".l�, - EastmanColOr, -
.. .!.I1Eia

.\ .:,_ o,�"'- "" �'" .�io.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lJRA�rj. - dia 10 de leveeriro -- F esta de Confralernizaç�o da Socieda de 'Catarinense - Desfile das Garolas RADAR com um "show" de elegân�
�ia, belela e graça - Uma promoçã9 do cronista social láraro Bartolome,u. As Rainhas do Allânüco t1larineoi-e e Misses úladuais J)CIrticiparão.
MESAS NA RElOJOlRlI l'flJD:'ER. icueJá permitiu� ealradi a menOl'ts de 14 iIW • Osmenores deU e maiores 'de 14 poderão entrar

Acempanhades 4es fik.

DR. LAURU DAURA
Cl:nica Geral
___ MI!:DICO -

«-Indtccdcr Profissionol+

COMPR0 ou AL"OO
v'MA FAVOR MAR(.;I\R
I!:NTRr::VISTA PELO 'TE-

OR. MARIO GENTIL CõlTA--' �;c�:�:�'�amRlho
OUVIDO - NARIZ - GARGANl"A

Ct lt'IICA E CU<URGIA
BRONCO _ ESOFAGOlOGIA

EllpcrlaJlr'n em n.otéstta de Scnnoraa e vias IIn-

11.{I.:·\a�. Cura "adi -nl das .nrecccões nglldn.� e crô
nb- .. �, d" "pal'i-ihe -enno-unnàno CUI amb(l� os

l'!(')lO.� uocncue do fl.parélho Dlge!<I.I\ld e du srste-

111:< nervoso.

JlfIr'llrlo): tlnx tu as 11.3i) horas e das 1't,30 t.s 17,Ou
h'..-as. ço".�lIlt(,rlo: Rnn Sajdunbn Mnrlnho,: ,

1." uncta-. (('��,. d" Rua ,:'mio P!nt,lI - Fone: :124!i

HI'sldl,nda: ieun Lacerda Coutinho. n.c 13. (Chá·
':nra (111 E.�par;lla) _ Fone; 3241:t

[r,rcr:rfll.Loçuo no Clinico Prof. José Kós,
elo I�io de J�nei�a...

Atende pelo �an�ã,,�o Hospitol de Caridade

Ccnsultos 6 tarde dos 14 as j 8 horas, em

Consultóno instalado ó Rua Ten. Silv-'!rc 1 5
I ddirrn Pflrthp'1nn

IlJ. SAMUEL FUNSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidade! relo alto eelocidcde.
13C�DEN AIROTOR <l. S. \AlHITE

l�odif)lC!gio Dentaria
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Con'illllório: Ru ... Jerônimo COf':ho 16 --

; o andor _ Fone 22:5
ElIclultivomente �am horas marcot...-a

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTtSTA

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

;DR. OSMARD ANDRADE
-Clínico e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Gorgonto
Ex,chefe dos serviços de orl da assistencio médico
social da armada (Rio), do hospital do arsenal de
Mminhn do Rio de Janeiro e do hospital da univer
sidade turol, - Ex-assistente dos serviços de orl do
policlínico de botofogo, Rio (prof, David Sans(jn).
rx-cslagiário da clínico de orl do escola de medici_
nn f" cirurgia de Rio de Janeiro (Prof, José Kosl.

Con<:'JIIÓrio: R Jerônimo Coelho, 325 sI. 108
(Edifício Juliet-o)

Diáriomente dos 16 às 18 hs.
Tel. _ 2222

I\TrNDIME,"TO GRATUITO PARA OS REALMiN
TF rOBRES

OUIOS - OUVIDOS -, NARIZ
e GARGANtA

Operoçõef> do� AM{GOALAS",por 'pr.oçesso
MO[)E:RNO

fOUIPO dp OTORRINO ',úr;ic(I na Copito!\
pera exame Ije. CUI/IDOS, NAF�lZ c

GARGANTA

Refratar BAUSCH S LOMA o,.ve f'!';ce1tc

de ÓCULOS
Trotomelilo dos SINiJSITt:� por ULTRASOM

Dr.·GUERREIRO d!l FONSÊGA
('.O�S(JtTAS PELA MANHA ..; t, TAROF

r')�JU�!';f;O- R�o IOÕO "'In!') 3""- ;"O�·! 356(,
'1urd'1"·,r - R'Jf ,:'elrPt���...,i',1t.9�"FÇ\n, ��G

Ilr. Can;íàio do
Amaral e Silva
AD'IlIilIO

Ma"istfllllo apos('ntadO.
A{ll){i�(lcta em Geral

�,,�c. e noe : Rua Snldp_rjllll
Marinho, 2 __ apt.1I 301
("."flUlrla .T"lio °lnla)

( A S A

(;I.INI('I\ nf. (;nlI\NÇA:-; ,

CMlsu1las: 1'('Ia m:lllh,i.

no lIusJlitaJ de Caridade.

j\ tarde, 1111 consultor!.

das 1.�.30 hs. is 1':'30 't.s.

Con.<"ultól'jo: Rua Nunes

Machaflo, 7 _ 10 andar -

R1"loiidp'l(\in' Run P:ulr('

jtnmn, .. 3 - Tclefon(' 27'1".

I::ISH !lf CHi:? I
l;NTÃII I'I:��, d���

Dr. Walm�r Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional Je i.ledicina da

Universidade do Brasil

Ex-irterno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser

viço do Prof. Octavio Ro

dTlguel; Lima!. Ex-intemo

do .\iervlco de Cirurgia do

Hospital- I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Hos�

pltal de Candade e da Ma

ternidade Dr. Curlos Corrêa.
PAJtTOS - arEUAçOES
DOENÇAS UE SI�NIIORAS
- PAltTOS SEM DOI( pelo
metodo psico-prufilaUeo
Consultório: Rua Joâo Pin
to n. 10 - das 16,00 fi.,<;

13,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telí'fone
3035 _ Ilesidêncla: RUa
Gf>nf'rp' Rlttt'nf'onrt n ·'Il.

DR. BOLDEMAB O.
Ot:MENEZES

Formado pela t:scllla de"
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da Camhôa .- Da

l\-1aternidade Clara. Bas

hauro - Da Maternidade

Mãe-Pobre.
(':spccialiflafle:' I)O'\NÇA�

Im !={I';NIIOItAS _ PARTO
- ClltuIlGlA.
Crlhsuna: Maternillade

• J\ Sociedade Florianópolitana Prestigiou a la, F.C.S.C. No •
• Lira T, C. -, Eleitas: �âni'l Mori!z Miss Radar - •
.- lta1-{nit.c Ficher Miss personalidadee Denise Rosa M'iss Simpatia •

� • badoc��. :c���:c:� �"prt��7:!O�:s�'a s;� ���n.:���::;a� A�;7:��sT:�C:':Z�:�ot��'
anf'.'\t.csla

.

- • Confraternização da Sociedade Catart- Radar, Missês e Rainhas, na comcntact;l'
Sonfltw.,pln e • �:n�:'n��mC:ta����,leC�:I�lI�:�r�::n��:�� 'resta de sábado q�e ",P!SSOU no Lira T. C.

• e de Perú, ainda com a apresontacao da J)omingo pela mil.�, aconteceu 11m'
.. Rainha do Atlântico Catarinense srta. maravilhoso paseio de ianeha, patro('i-_Marcia Reis.

:Ul:n��t:::i:�:.n:oP::i: ��st�!�n:a:�::�'
»artieiparam do Juri - Senhoras: depois baia sul. Os reporteres de "O Cru-'

z:::��ad��:�;�:.ç�w�:�:::r��;t��:I!i:: eerro", ubtearnn Lemos e Indalécio Wan�,
Lacerda Jornalistas: Roberto Faria de :::��:�a::::;:: :aar::au!: ':�p�::�:'�,n"s.
"O Globo", Ubiratan Lemos de "O Cru- rr
Z��:��i1�;�;;c�:r:::;CI:a:a:�de�Ubarao, chad��m:r:;ecàeun��. °el�;�nt�:��� ��=.
Maria Lucia Prancalacci: Eneida de oas- crtail" para as moças visitantes, prepn-'
��c�:�:': d;e��;eun����g�ede 6�1��:��;�� rado .pelo sr. Eduardo Rosa. NIl OcaSli\o,
Ragnite Ficher, de .rotnvme: Neide va- �!d�:�t�����a:s��c�:o�:I�:ed�q�:;7.��l:'
-Iendowsky, de Brusque: Wânla MCl'itz mesas na festa' que passou tem direito 1\,

'. ;�i�; F��r����p�:��sD�:iS�������d� ��t.�:�� uma flâmula. Podem procurar com CSll"

'III Maria Mayr da Guanabara; Mareja Reis
Colunista.

... '" ... •
, Rainha do Atlântico Catarinense de 1962. A sociedade floriltnopolitana, pre"ti.'
.. ... • ... giou a peomoeâo do Oolunista que a,t:'rade,
·11 O segundo ilesfile, o Oficial, valendo ;:�'l��:i�II�:aed:aaC!::� :::a c;;:�:;��;r�.

:a��tv���� f:! �:i:�a��. c�-: ('o;�::::.�u a� moça eatarinense
...e",4: visUnntes.......•

� pia usos. Prosseguirei a comentar a festa (!\I("
III compensou o meu trabalho - Festa d("

• P��:a:-��a���it�ni�ag;!:�, F��e�I)��� ���!:�ternização da Sociedarle Catal'i-,
• tia; Wãnla Moritz, Miss Radar de Santo ... � ... ,
• Catari_?a. Maria Lucla_ Francalaccl. de A Exma. Senhora Governador CelSO'
, ��I�:�aOo�a r��e��s oF:����líddaade�omlssao ,��(!��:'!nlllt:mSoes�it�::�::;:��:�CiO:a S=�I��', ... • ... do pp., com a E",ma. Serihora 'President("

11 l\-lon7e::';ro�C:�il��ro��s :ael:::.a(��C:I�:_ J�ã() (Maria Thereza) Goulart, no nal-II
• ram bonitas laças miniaturas A'ravlHlas

ncário de CambO�IÍ� '" til
, com os respectivos namorados da.� condi A nota triste loi a ausência de MiS.�,
, datas e dos municipios. �:ea���:;:mA���it7;a�t��ovi:t�de���;��;', Drogaria e Farmacia Catarincnse. pane no avião em que viajava. Um clne-'
, Fábrica de Rendas Hoe·pcke. O'lIca Mo- grafista da TV TUpy que també'Q'l "'nh�,
II �ê���s���aK;��::�I:a�US���n;'ar�!���' �:��ti�n�es����:g�ar����e�:'�r�r�l fl���'t�!�', vista Radar SC. Rcvlsta Radar. SADI:-. Rio. ,
�-_..�� .. "1fIIl"��

CLIN1CA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas N'ervosas e 'Men·tais
.

Al1guslia � Complexos - At.aqucs - Manjas
Problemático Afetiva e sexual.

'r-atamento
.

pelo zretrocnocuo com

rnaunnntercpía - CardlOzolornpln -

r-stcoterapíe. r.
órrecão do:'! Pstquiátrna -

DR. PERCY JO�O DE BORRA.
DR JOSIi: TAVARES IRACEMA

DR: IVAN BIISTOS DE ANDRI\DJ1:

CONSULTAS: Da" I�) as ,IR hnrns

1';IHll'r('�o: I\v,'nida Mauro nnmos. '�:m

'Praça mervtna Luzl }<�(jn(!_, ar-na
�-------------

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Direlora - Prola• Maria Madalemi de

Moura Ferro
DIRETORA _ MARIA MADALENA DE MOURA

FERKO
CU�SO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita alunos paro as seguintes classes

Pré-prtmórto, 19, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelirni
nores.

Preparo alunos para o exame de admissão ao

']inásio mantendo durontp. o c.no uma clo�se e5Deciol
Do.-O ês.se fim

A matriculo och.:J-se aberto à rua Soldonhc Ma

rinho, 34, todos os dias uteis.
Florionópo!is, 9 de janeiro de 1962
.�aria Madalena dI' Mouro Ferro, Dirf'tnrn

Carmela Outra. pela ma

nhã,

Residência: Esteves Ju
nior, 62 - Tel: 2235.

�(;Uti\'l�êm ';S HJ.Ínti" .

{OlIICOOUV: OIIl;OII(, ftP3
IIIf1'lVI

o ..
· (IInc!It. loi...... �'It

,I�7 p U,� �!:� !.�;�.e
I��ç,., ,.n,,,..,•• d, pain",

em todo o Estado

R.�rntlpdo M!I�C)�� � ir.•ndll, fone:01 13
'"

, -..,l.lIru;o.NQPOL'S.

Jardim de Inlância "Santa Calarina"
EDnAL DE MATRICULA

Comunico, o quem pósso interesS'lr, Que o par
tir do dia 12 do co�rente mês, obrior-se-ó a matrí

cula, para crianças de ambos os sexos, de :3 � 7.a
nos incompletos.

Os interessados poderão dirigir-se à rua Bo
caiuvo n.o 143, séde'do referido jardim de Inf�ncio.

O inicio das aulas dar-se-ó no dia 1° de Mo:ço.
IMPORTANTE: - O referido Jardim, possue ca

minh4lnete própria para condwcão da.; cnon�;as a

domicilio.
A DIRE',ORIA

(DJégio e Iscola Normal
C«tcão de Jew
fDllAL Ptl'il 1962

REMATRICULA DAS ALUNAS
f)ia 13 _ 2, às 8 h _ Jardim da Infância, nas sa

Ias do Jardim
Dia 13 ------; 2. às 14 h _ alunas dos exames de 2" época.

do Curso Secundârio
INrCIO DO ANO LETIlVO: Ola JO de março de 1!)fl2

Dr. Héiio kI!ill:olo
,Advo�adr

Hp.sl1ênQJil _ AmmM'''

Ad'l)tl> Konde. 27 - Ca.xCl
"""'n"

Pnfl�al, 406 _. telr.fvnfl 2"�?.
Rs"rtl,{JfjO - Rua Fellp.
Sc.c,_'·:lL. �? _ 1.0 .n"ltr

.

--DEPARTAlrlENTO DE SAODE POIUCA
-, PLAtlTÕES DE FARMÁCIA

.

lIItS 'DE FEVEREmO

notícias.

pe1aRADI06UARUJÁ de F�orianópol!s
de 2.a 8 Sábado.

10 - Sábado (tarde)
11 - Domingo
17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
2'" _ Sábado (tarde)

25 - Domingo

Dr. NILTON
PEREIRA

Farmácia Centra�
Farmacla Central
Farmácia Moderna

Farmácln Moderna.

';::k:: ���: �����:�

O plantão noturno será efe blll.do 'pelas

o plantá') di(lrno compren dldo entre 12 e 12,::0 horas

rias Vitõria e CentraLADVOGADO
RUA SILVA JARDIM 173

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

farmácias sto.

ESTREITO
Farmâcla do Canto
Farmâcla Indl!llla
Farmácia Catarinense

O plantão noturno será efe tuado pelas [armaclas do

D.S,P.,

8,00 - Correspondente Columbus
10,55 - Informo a Rádio Guarujá
11,55 - Reporter Alfred.
12,25 - Correspondente Columbus
16,00 - Correspondente Columbus
16,55 - Reporter Alfred
18,10- Resenha Titônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
(A maior potência radiofônico de Santo Catorinn)
8,55 - Reporter Alfred

ONDA MEDIA -- 211 mts ---5 Kilowdtts
22,05 - �ronde Informativo Guorujá

Rua Felipe Schmidt
Rua Fellpe SchmidL
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe Schmldt

Antonio, Noturna. VIMrt...

será efetuada pelas farmã-

Rua Pedro Demoro
R'!Q 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
----�--

Canto, T1"rtian{l, '! Cat.fI""

WAlI· PUBLICIDADE

Lua
feraanda Macha�o. 6
TEL. 24-13

Florianópolis

Dcparta- Ml"OUIJA DE IMPRfSSjO-rá sef alterada Rem pré'/1a autorização dêste

Florianópolis, fevereiro dfl lfl62
Dr. Luiz Osvaldo d'Af'nmpOlll,
Inspetorade-tarmêeta.----

Vende"se uma máquina de impressão de fobricO(;'50
alemã marca Fraukentol formato 56 x 73, própria
por:.o'il'l'1r;:resSõn de jornots,.Revisto!\, I ivr"._-etc.
Vêr'na Rua Tirodente.s�53 entre 9 e 11 oor.as

Plol'ianópulls --

Departamento de fstmlBs de
Rodagem - (urso de AuxUiares

Técnicos - COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Direção do Curso de Au}<iltares T4çnicos da
Departamento de Estrados de Rodagem comunico
aos interessados, que estorão abertos os inscriç"5es
no referido curso até o dia 20 de março

O curso destina-se à formação de auxiliares
técnicos de campo de laboratóriO ou escritorio, ('Is

quais, quando graduados, terão assegurado (I seu

ingresso no Departamento de Estrados de RodC1gem,
uma vez preenchidos os requisitos poro admissào no

serviço público estadual.
O curso tem o duração de um ano. Durante a

realização do mesmo, os alunos perceberão ajudo
de custo.

Os candidatos deverão atender os seguir.tes e

xigências:
1) Ser brasileiro
2) Ser Solteiro
3) 1"er .no máximo 30 onos de idade

. 4) Possuir certificado de conclusão do
ginasial ou equivalente.
l;Jo caso do candidato não possuir tal certifica

do seró submetido a exame prévio nas disciplinas
de Português, Matemático e Desenho. ..

Os servidores do D.E.R, têm desempet')ho no re

ferido Departamento, funções compativeis '-:0:1'1 o

objetivo do curso
, Maiores esclarécim�ntos serão prestados na

Divisão Técnico do DeportamentO'de Estradas de Ro
dagem, 6° andor do Edifício das Diretorias. em Flo
rianópolis, diariamente, de segundo à sexl0 feillO
dos 9 às 1 1 horas e dos 13 às 1-6 horas e (10S sába
dos das 9 óS 11 horas, e no interior do Estado nas

sedes das Residências do Depoftamel"!o de Estradas
de Rodagem.

A DIREÇÃO

)

TEATRO ALVAIO DE C4R,VALHO
HOJE A'S ZI,l8

Sensacional estréio do Companhia Guanabara de
CIJrnédia. apresentado:

MARIA CACHUCHA
3 Atos maravilhosos de- Joracy Camargo. Um espe
toculo poro o suo sensibilidade_ Mendigo; Froncisco
de Assis: Rodolfo Arena. Mario -Cachucho: Fernando
Amaral. Nos demais Papeis: Copias Costa, Dirceu
Conte, Cléo Navarro, J. Ives, Oanilo Gomes,
Lucy MãCFIaclo e Urõ?Àac ada. Ingressos á venda
no Bilheteria do Teatro.

'�__' '__�_._._ ._

"
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Lei nO 3.577, de 4 de Julho de 1959, Isentou

da taxa de contribuição de orevtdênctc dos IAPS es

onndcões de fins filontrÓl'icos reconhecidos de utj

'ti�ode ,público, cujos, membros de suas diretario�
oco percebem rernunereçõo, Posterior a mencione

do Lei, na dia 4-'le agôsto de 1961, foi �SSit:lado cu
tro de n'' 3933, que concede anistio os fnStituiçãE'S
caritativos Quanto ao recolhimento de contribuições
atrasados aos Institutos de Previdência: TOME NO

TA: Lei 3.933!_ 4 de ogõsto de 1961._

O Presidente do Repúblico'

Faço saber que o Congresso Nacional manteve

c eu 'promulgo, nos têrmos do art. 70, parágrub

3°, da Constituição Federal, o S'eguinte Lei:

".
Art. 1 ° - As instituIções assistenciais o que se

refere o Lei nO. 3.577, de 4 de Julho de 1959, ficam

is�ntas do recolhimento dos contribuições de que

serem devedoras, no quolidad/ de empregador.Qs,

até a dota da entrada em vigor do referido lei.

I\rt. 2° - A presente lei entrará em vigor no de

to de suo publicação, revogados os disposições .em

contrário

Brasília, 4 de agôsto'de 1961; 1400 do lr-depen

dênc:o e 73° do Repúblico.
,Jônio Quodros - 'Castro Neves ,

(Cem o aprovaçõo do Lei ficam os entidades em

causo isentos de suo contribuição poro o IAP 'doe;

Comerciários devidos antes de 4 de Julho de 1959.)

A DIVISÃO DE HIGI�NE E SEGURANÇA DO

TRABALHO, provàvelmente dentro de mais um mês

concluirá os trabalhos de revisão dos quadros de
insalubridade, de que trato artigo 65 do Regula
mento Geral do Previdência Social � Quadro 11"

poro diversas categorias de trabalhadores. jó está

sendo elaborado o minuto do perto rio que doró vi

gência aos novos quódros.

'. O CONSELHO DIRETOR DO DNPS, proibiu aos

Institutos efetuarem seguros em 'cujos propostos

figurem como corretores servidores do Instituiçõo €,

ainda, qualquer pagamento o tttulo de corretagem.
comissão ou inspeção de risco a funcionários de ou

Iras instituições de previdência,
Lemos num formulário do �API: - Poro ter re

conhecidos seus direitos perante o Previdência 50'

ci� não precisa o· segurado recorrer a
.
advogado,

propostos, desoccbcntes, intermediários, etc. 'Nocc

Se lhe cobrará no IAPI, nem é preciso selar os re

querimentos de benefício. Prefiro sempre tratar

pessoalmente de seus interesses ou confie-os' do

��:e�:n���t�tadç��e� ��:���C;:�ade�:iS;le�u :rloer��
Instituto dos Industriários, criado esoectctrnente

poro socorrer segurados e dependentes em <;uas di

ficuldades.

Dçadamenlo {entrai de Com'pras
IlIGUTRO DE :FORNf(tOORES

,

DO mADO
o Departamento Centre! de Compres do Estodo

de Santo Catarina cientifico aos interessados, co

merciantes e industriais, que o participação em con

corrências (publicas e administrativos), coleto de

preços e pedidos de materiais, depende de -eçts

I ro no mesmo Deportamnto, providenciado do se

guinte formo.

I) Requerimento. dirigido 00 Presidente do De

partamento Centro I de Compras, pedindo regist.ro

e juntando Os seguintes documentos'

o - Certidõo Negativo do Jmpôsto de Renda

b - Certidõo Negativo da Alfôndega ou Cole,

torto Federal;
c - Certídõo Negativo da Coletoria Estcdoo!

d - Certidão Negativo da Prefeitura MurlicI-

pai;
ou Pôsto de Arrecadação;

c - Atestado de' Idoneidade Financeiro, pas

sado por um Banco Ou duas firmas idôneos;

f - Relação, especificado, das mercadorias

do seu comércio, representação ou industrio;

g - Certidão .do Registro no junto Comercial,

1 Cont'oto da I;,mo ou D;ódo 01;0;01 que houve. pü

blicado o documento do Constituição do scciedade;

h - Procuraçõo, passado' 00 represE'l"tar.;·e

junto o êste Departamento, autorizondo-a assinar

propostos, atas, recibos, contratos, etc

2) O requerimento e torjos os documentos ele

vem ser selados com Cr$ 12,00 de Sêlo Estadual c

Cr$ 10,00 de Educação e Saúde por fôlhc, mesmo

que estejam sujeitas o -outros tributos.

f 3l Dos firmas registrados no Depc:rtamenta
Federal de Compras exige-se sómente o CertifiCCldo

do REGISTRO DOS FORNECEDORES DO GORRNO

e os certidões negativos do Coletoria Estadual de

Florianópolis e da Prefeitura do mesmo M.micípio,

4) Do Registro, que tem validade até 31 de

dezembro de cada ano, expede-se tontos certifico

dQ quantos forem pedidos em requerimento, cus

tando, cada um, a importância de CrS 45,lJO em

�Ios (Cr$ 35,00 Estadual e CrS 10,00 Educação e

Saúde).
5) O Certificado do Registra' de Fornecedores

...( dõ Estado substitui os docu/'n.l!fiios ol\ma enumera

dos,- poro apresentação e participaçôo nas concor

rências abertas pelo Departamento Central de Com-

pras
Departamento Central de Compras rio Estado

de Santo Catarina, em Florianópolis, 2 de Janeiro

de 1962,
Hermes Justlna Pat,ionova

Presidente

Sociedade Ortlúria Esfrelluse _ SOE
O Presidente do Sociedade Oratório .Estreitense

Comunica' o seus aSSOCiados que o ASSEMBL�IA

G"L EXTRAORDINARIA, convocada poro o a

provação cos ESTATUTOS? seró realizada no SA

LÃO PAROQUIAL (Igreja e Nossa Senhora de FatI

ma) no Estreito, no horório de 19,30 horas do dia

14, deste
'

'

Estreito-Florianópolis em 12 de Fevereiro de 1962

Milton Porto --Pr••ide....

- """c

LIRA TENIS· CLUBE

PrQll:ima e guiamento .,ara o

(arna. de flrí2
PROGRAMA

Dia 3 - Baile de Abertura, às 22 horas (Sabadp)
Dia 4 - Bq;le Infantil, das JS às 19 horas (Domin"

ga)
.

Di,O 4 - Baile às 22 horcs (Domingo)

��'�ro�
- Tradicional Baile, às 22 hercs -(Segundo

Dia 6 - Baile de Encerramento, às 22 horas (Ter.

ça-Felro) '.,
I, I J

REGULAMENTO
•

I - Resejvo de N\E'!sas: ,
As senhas serão ctstnbutdos dia 27 de feverei

ro, terço-feira, as 19 borcs.i nc sede social e' o re

serva seró feito, em seguida, no mesmo local. E o

brigatório o ooresentocõc da Carteiro Social e Ta

lão do mês corrente. O·Sr.- Ccbrcdôr- esreré presente

poro efetuar o competente'contr6Ie.
IMPORTANTE: O .sócto terá diretto, sômeate.

a reservo de I (UMA) mesa, mediante a apresenta

ção do respeertvo senha.

2 - Preço dos-mesos'Jporo Associados

4 noites .. . ... :. ...
Cr$' 1.500,00

Preço das .mescs poro Convtdcdos

3 � 2��:�e�' .,
....

' ... �.. '.
'L' ,Cr$,2.,oOO,OO,

A ·Diretorio, á 'seu .critério, ocderd.expedír
coo

vites os 'pessoas em trônstto, sob .c inteiro respon

sabilidade de um sóe!o, mediqnte 9 'pagamento dos

seguintes taxas dé f�equência··.
'

Casal. .. OS 3.000;OO,:POl"0 4ln0�tes >

Casal. . Cr$ 1 :500;00: coro 1 ·(uma) (n9ite
}'l1dividuol Cr$ 2.500,00, poro. 4 '.Aoite� .

lndtvlduot Cr$ 1.000,00, poro: I (noite),�noite

Soltcttcrnos-cos Srs. oots ou> resccnsecets, não,

se fazerem ocomporihct 'de .filhos ou õ dependentes

menores de 15 (qClinze) anos, seodo que-c néo ebser

vôncto deste determinação,
. 'implicara

.

nos penas

previstos por lei.
'

Os filhos ou dependentes' n'lctiores' de' 15 (quin

ze) e até 18 (dezoito} anos, só-terôo
- i�resso nas

dependências do Clube, qúcmdo ctotnpcnhodos dos

responsáveis.
I �.

I'

No baile tnfcor!l. nõo se'rálpEfrmitid6 'o uso de

lanço-perfume. .

�)
.

�

;

A Carteiro Social e o falãó·do rriê<g' defeverel

roo ou o .nnuidode respectfvc.. S€rôo _ ri.g,�rosam('nle

exigidos à entrada Ô,
A Diretoria puniré riqcroacmente o .sócto que

fizer uso de lenço-perfume, .corno eetcepecente

Os convites só serõo, fornecidos (conforme o

acima determinado) no dia de c.\do 'festa, das 14 os

18 horas.
NOTA IMPORTANTE, , ,

Não serão ctendtdos.: sob, quolqver hipótese,

no decurso dos Bailes, COSbs de-esquectmento.de Cor

�a Social, talão 'de
rrrensoltdoées' ou . anuidade,

bem como pedido poro 'oqutstcôo-deconwte-ínçresso

Flórk",ópolis, 13 ·de fevererr-;' '<i� 1.962'.1,
A DIRETORIÁ

DATILOGRAFIA

"Curso Preparatório CoRlinellte"

TAQUIGRAFIA
PRt-GINASIAL

AULAS PARA CONCURSOS

JCURSOS
ESPECIAIS

PARA PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA

- seado nos mais mordenos processas peda.

gógicos.
- Equipado COtn móquinas novas.

Dirigido pelo;
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTUR"'OS

Faça sua inscrição a Rua Dr. Fu!vi.o Aducci#

antiga 24 de Maio, 748 - la andar.

ESTREITO FI•.•õanóp....

�.-.---'-"'_--,-

,

------- .._

(--
.....

... Pua prllsJa,'gra,nde:: sf'r�iças.,,· '"
. "levar "tô't;lR II turm�::1 '

\
'. Pl'ttço ACESS:W�L I

,

(multa mllnOO',da.q'lI'1

'., voe&ima!l'inal,J
----.._-..--

� As' qualidades. técnicas são as

Dt<W�VE:MAÜ: tração
..
dianleira,· prop,

dets tempos - económico, potente, de

refarçaçJo, .com, tõdas as pecas

V. ,�orthet;Mi·� ..81qúirl! '. iOA'CMRA,

o. ll�)�.,.,ntf.do""·VEM'A

rI'·... �
'

....

ciIIl59.Q11

... ··CoaseJh
Dr.·:PJres las tem eec mais ecen

O excesso �� pêso é u"m !Oesq�I�U��o:hdaem;:�:C(
dos assuntos que mais tem calorias,

•

preocupado ultimamente 'os Inicialmente lancado

médicos, pOis ninguém Igno Estados'Unidos, logo sr

ra que este problema mui palharam por Inúmero

to eontrlbue�J1ara a dtmt- tros peíees. lnclusive o

nuJ�ão da média de vida. sü. Atualrnsnte já ex!

As estatísticas dernona., no mercado vários prp

tram o que acabamos de dos todos. eles. com a

cIkl:r c 'as 'c()mp�nhias- de ma fllla!!-dade, São ap

seguros estão bem ao par tados em forma de I
de' tã� ,Importante questão. contêm na SUoR campo

Por todos esses motivos protelnas,. gorduras, 11

é que qualquer novidade tos de carbon?, vitamh
tel"apeutiea.. visando diml- sais minJ!ra.i�, totali�
nuir o número de quilos é novecen,tas calorias er

recebida eom uma certa do da dose. a i�erir. o i

se de simpatia por parte pensâvel, aliás, para t

d�s pessoas. obesas. ·E en- cessidades; diárias' de
tre as que surgiram nestes adulto.

_ú_It_'m_o_,_a_no_'_n_en_h_u_m_a_d_e o....:_.m_odO de pensar

ac.eu•WIBA '.uNIDOS D

(OL_NA"
Recebemos e agradecemos:

'

••..,..,..

OfiCj,!':.3�i�:utaornri�o,-de J962 �_".JU
Da 1o SeCretória
Ao Jornal O ESTADO NéstCl .. I " ...... '-..;.�\

Assunto: Comunicação
C?e ordem da Senhor Presidente, tenho o

de comunicor.o VOSl(l ,ExcelêMcio haver sido f
-do, em lOdo corrente, neste Subdistrito O i

de Sambo UNIDOS DA COLONINHA
'

A SOciedade em oprêço, com finolidacle�
ticos ós dos suas congêneres desta Capital, �
gue·se dos mesmos por 'ser constituido de mi

a!é !,6 .onos, ��tftulrlclo;"R, �ssim, em org!

çoo SUl genens entre nos e, ·quiçá, no País
A Diretoria da "Saciedade �!tá assim cón

do:
_....:lo__•

Vice·Praiãete: Notalicio'Sizenendo da I

Tesou,.ira:�1O \ta '. DUW!lra
:zo T._..... 1b11i14Jlti11n;", JI.d••d.

�:::::F=�.�":"CCh�
lo "Erocflto Sizenendo do Cllllha • He�
tollho. ,

..

I .

E6perGnc!o contar com Q co'aboroçóo de

Excelência poro o
desenvolvimento do novel

-tIoIIe, -volho-me .desta oportunlilade .para OR

!or-Ihe protestas de elevado estima: e considel
Cortas S••ertando do Cur

•

'-'*.., .... "__
"'1016';..
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o ESTADO O mais antigo Diário de+Sento Catarina
II'

Florianópollll _ 13/2/19éq
1

oticiário da Agência I .Âtll

Dilas Freutes na

PaVimentação ••

11 e IV séries do Ginósio O calçamento da Averu-
III séries do Escola Normal da Mauro Ramos, em bre-

I, II e III séries dos Cursos Cientifico e Clá�í,o ve será a.tacado com todo
i o vigor. ,\

No 10 dia aula, as alunas apresentam-se de unlfor':' E Propósito governamen-

m� de gala completo: Blusa de manga comprida, boina, tal impulsioná-lo em duas
luvas, sapato preto fechado. E queiram as alunas do frentes, com equipes da.
Curso Secundário trazer 2 fotografias, 3 x 4. de unifor- Diretoria. de Obras t>úbli-
me. As novatas 4 fotos. cas do EstadO'.

� ����:DO COL!:GIO lNDICAÇAO DO MATE-
I J"utebol discute-n, I

a, das 8hs às 11 ru. e das 14 hs. às 17 hs.

I
porém qUalidade com- ,ItS- Dia 22-2-82: I e II séries do Curso Primário prova..J8. Pneus - CA-

ao, �'i:::i:��2: III e IV séries do Curso Prim�lo e Pré R�=-AD=: I;� '. Ruo f"ripe Schmid;, 33" 24-2-62: I e II sêríes do Ginásio CLE}TAS - Telefone' I

��:;;;;;;;:::::��=�����II:���, ';. j . .t." 28-2-62: ln: e TV .<:éries do Glnâsip I 3137 - Rua: T��onse� I
_fJ.:'.�� ·i�'f�:I.{i ��.9i9:;rt!��'.$��.:-���.'-)::�� _.' .�-:_�},,;�.;:.:._��..._-�:"-.h�� "'

ANUAmO PONTIFtcIO

pE 1982 - Cidade do Va

�icano (Agência ltálla) O

primeiro exemplo do Anuã
rio Pontifício de 1962 foi
entregue ao Santo Padre
por S. E. Ons. Angelo Deli'

ÃcQua, substltut.o do Secre
tàrto de Estado.
Esse anuãnc, editado pe

la tipografia poliglota do

Vaticano e difundido pela.
Livraria Vaticana, apresen
ta o panorama da Organt-

�olsa �e (stu�os �ara ("genheiro
A Componho Nacional de Aperfeiçoomento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES) leva ao conheci
I menta dos interessados que a "Durotex S.-f\. tndus-.
trio e Comercio" "ó Banco Federal de Crédito S.A.,
e a Companhia 'Seguradf)ra Brasileiro, instituiram
a bôlsc "Alfredo Egydio", poro estudos pós-graduo_
no. exterior. /:

Essa bôlso, no valor de Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros), foi criado em homena
gem a memória do Dr. Alfredo Egydio de Souza A
ranha, fundador e ex-presidente dos referidas com

panhias, e destina-se a permitir o um engegheira a.

obtenção do gróu de "Master of Science", ou equt-e

valente, em Metalurgia, Mecônica, Eletricidade ou

Química,
Os candidatos a essa oportunidade deverão ser

engenheiros diplomados por uma Escola brasileiro
e contar com um mínimo de 3 anos de experiência
profissional, em laboratórIo, dccêncjc ou produção.

Os pedidos de inscrição devem ser dirigidosà:
Comissão da bôlsa de estudos "Alfredo
Egydio"' \
Rua Líbero Bodcrs, 582 - 90 ndor
São Paulo - SP ,

Os pedidos de inscrição deverão constar os se

guintes dados;

o) Nome e endereço completos do· candidate;
b) Provo de que é engenheiro diplomado por

escola brasileira;
c) Histórico escolar do curso superior;
�) Provo de que possui um mínimo de 3 anos

de ottvldcde; sej� em laboratório, ensino superior
Iiif!. produçõo;

e) Prova de que domina a língua do país onde
pretende estudar;

.

f) Descrição detalhada dos estudos pretendidos,
acentuado o aspectos técnicos ou científicos dos
mesmos; ind�coção da instituição, ou instituiçõ_:s,
onde se realizarão êsses estudos; plano de aplicaçao,
no Brasil, da experiência adquirido;

g) Declaração sôbre a possibilidade de obter a

"M,S. degree" no menor tempo passivei; compro
misso de regressar ao Brasil e aqui permanecer pelo
menos durante 2 anos após o termino do curso; com

promisso de apresentar a Presidência do Comissão,

r�:�:��i��n�:m:�st�d�s ;��:ep��f::�����e��� en�l;n�
çõo tenham' sido feitos êsses estudos.

.

° prazo paro o l'econ�ecim.e.nto de inscrições
encerror-se-ô em 30 de abnl proxrmo.

COLE'GlO CATARINfNSE
EDITAL •

HORARIOS DE EXAMES: 8 ho,o.
II" �POCA - FEVEREIRO 1962

Dia -3/2,'_ Espanhol.,L Cont'd,'
Dia ',5/2·� Geogofia; Gêo.-ll e do Brasil

Dia :U� ;. l'lgtês - '; qt,: _

l1i' ;"�" 1

g:� �j�� �t��S! J!.';t;·)e '�� �;��;'I - O.·

senha
Dia 9/2 - Matemática - Química
Dia 10 - Farncês
Dia 12/2 - Física - Ciências - Latim
II' CHAMADA - FEVEREIRO DE 1962

INICIO 8 HORAS
Dia 3/2 - Espanhol - Filosofia - Hist6ria

Natural - Canto
Dia 5/2 - Geogfafio Geral e Cílo Brasil
Dia 6/2 - Inglês
f)io 7/2 - Português
Dia 8/2 - História Geral e do Brasil - De-

senho
Dia 9/2 - Matemótico - Químico
Dia 1012 -. Fral'lcês
Dia 12/2 - Físico - Ciências - Latim-

T. Manuais. �
MATRICULAS:

Horório: das 8 os 11, e da� 14 as 17 horas
lOs séries - dia 15/2

.

2°s séries _ dia 16/2
3°s séries e 4°s - Dia 17/2
Científico - Dia 19/2
Cursa Médio Dia 20/2

NB. ° Colégio nõo se responsabilazoró ptlr vogas
de alunos que não se motricuiarem nos respectivos
dotas fixados.

Ir .. José Jodir Hortmo"" SJ.
Secretário

TURNO DA MANHA
I e III séries do Ginósio
I e II séries do Escola Normal

TURNO DA TARDE

zação da Igreja no
�

mundo .ano. O Procurador Geral
atualizado até 31 de dezem da República, Dr, Pletro
bro de 1961. Trombi, apresentou o rela-
COMISSAO SOBRE O AL tório do ano judiciário re

TO ADIGE - Roma (Agên cem findo,
ela Itália) A Comissão pa- CODIGO DE TRANSITO
ra o estudo dos problemas EUROPEU _ Roma (Agên
do Alto Adige voltará reu- cia Itália) A Comissão Inter
n1r-se apôs as rénas de Na nacional encarregada da
tal. Terão prosseguimento feitura do CodIgo de Tran
os estudos das questões re sIto Europeu, soncnaré a
lativas a uso da Iíngua nos todos Os países a remessa
atos jurid1cos, e outros grl!, da relação .detenieda das

po� de trabalho- deverão a- _ sinalisações em vigor. com

presentar o resultado de o fim de proceder durante
suas observações. A Comls- as próximas reuniões a uni
são deverá ainda enfrentar ticação das mesmas. Os tra
os mais Importantes e es- balhos deverão ser concluí
p.lnhosos problemas do a- dos no presente ano com a
côrdo De Oasperí-Grueber.: compilação de uma lei que
prevendo-se que Os traba- seus govêrnos possam ra-

����cla: ����r a i::�í:!� ti�-la.
atê fins de fevereiro, deve- INAUGURADO O CENTRO
rão ainda ir mais longe. ELETRõNICO EM ROMA

ATIVIDADES DA "ITA� -(Agência Itália) O Minis

cegos de guerra, terão di- brigada a despedIr um
reito a uma pensão não grande número de empre;
reversível, desde que neces gdos por causa das diflcui_
sltado. Igualmente estabe- dades surgidas para a sen-,
Ieee a lei, que completados da de seus carros n08 mer
os 18 anos de idade" terão cados do exterior, espectar;
direito a pensão todos os mente nos Estados Unidos.
que forem atingidos por Par�e que agora a situa
cegueira absoluta ou fi- ção modincou-se e a sren
quem reduzidos 'em sua ca de indústria especialiZada ..

pacldade visual em menos readmitiu todos os seus en
de 1/20. A pensão proposta t.ígoa empregados que não

:o!eta���t!ira�e�::ae o�.o�� ��:�.a ;:���o �:��:s ;eo:�t'i
paraos demais. No entanto dade de mais de mil operá
será ativada e coordenada rios especializados reeüecu
todas as atividades. para a um recrutamento na Itll1a,
'onentecão e adaptação especialmente na região dos
profissional dos cegos cívís. Abruzos e do Meio-dia. Ua-
A FABRICA "RENAULT" turalmente que não se tra

EMPREGA MIL. OPERA- ta de operáríoe especIaliza
RIOS ITALIANOS - Roma dos. Na malona dos casos.
(Agencia Itália) A fabrica o recrutamento foi feito no
francesa de automôvets campo e nas montanhas,
"Renault" empregou mil mas o centro psícctécmco
operários italianos, dos da fábrica constatou que éLIA" - Roma (Agência tro da Fazenda Inaugurou
quais 400 já se encontram possível um rápido adestra

��/I��liaA I�:�:�:i�a:âaê;::e �.c��t�:r:���;�:i�:sdOd�·I� em Paris, ficando .adidos mento profissional. A ta

ano suas atividades. Estã portante instalação foram �:ule:��a_�;l�����:!�� �: ::�a�::n��l��:��o:, �:�prevista a melhoria do par ilustradas pelo Prof. Di Ste
perferia da capital. Está terão uma permissão na

que aéreo com a aquisição fano, Diretor Geral de .ta
fazendo' quasi um ano, que França de seis meses, pcde novos aparêlhos "DC 8" xas e impôsto sôbre as ven-
a fábrIca "Renault" foi 0- dendo ser renovada.

e "Caraveles", Deverão en- das. O "eerebro" do centro
-

_,- _,

trar em .tearego novas 'Iíga- "tão constltuldo por uma ESCOLA TÉCNICA, DE COMÉRCIOcões com, o continente a- maquina "Blea", conjunto
trtcano e com o extremo o eletrônico com memória em "NERÉU RAMOS"
nente: e as linhas exísten- núcleos magnéticos. com pos

tes para as amérfces do sibllidade de realizar opera EDIT,AL 1/62
norte e sul, serão prolon- ções a aItissima velocidade.

I EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL
gadas, tendo sido jâ Infeta- Em cinco minutos pode lêr

BASICO
dos os entendimentos com uma fita magnética com 9

Inscrições: Acham-se abertas atê o dia 21 de leve-
os países interessa�os. . :ir;�0�il::e�5ge r:i�d���hr:S� relro, das 19.30 as 21,30' horas, de 2a. a 6a. feira,

INAUGURAÇAO DO ANO realizando um trabalho de Época dos exames�ROVAS ESCRITASJUDICIARIO EM MILAO mais de mil funcionários.
(Agência Itália) O ano [u PROJETO DE LEI A
dtctártc de 1962 foi solene- FAVOR DOS CEGOS E SUR
mente inaugurado na Aula DO,.MUDOS _ ROMA (A
Magna da Côrte de Apela- gência Itália) Foram enca

cão. no Palácio da Justiça minhados ao Senado doIs
de Milhão, com a presença projetos de lei aprovados
de autas autorídadea, entre pela câmara dos Deputados
as quais o Ministro dos Cor . que prevem, um a dotação
reias e Telêgrafos, o Arce-, de um fundo ordinãrio de
bispo de Milão, Cardeal um milhão, e 750 milhôes
Montini, Prefeito Dr. Spa- de liras anuais BI favor da
-'----.� ..

entidade nacional para a

/
Dia 22 - Português
" 23 - Matemática
" 27 - História Geral e do Brasil •

PROVAS ORAIS
D� 24 - Português e Matemática
" 26 - Geografia Geral e do Brasil
" 27 - Histôria Geral e do Brasil

Documentos exigidos;
� a) Certidão de nascimento;
b) Atestados médico e de vacina;
c) Certificado de conclusão do Curso Primário.
Estes documentos devem trazer firmas reconhecidas.

proteção e assistência aos
Taxa de Inscrição: CrS 200,00.

Expertativa tem .. surdomudos, e o outro que
II) EXAMES DE aa. ÉPOCA E 2a. CHAMADA

� -estabelece disposições rela- relr:.n���ç�;,�� :�h2���s�0::t: ��: �! :.�a f��ra�e /ev��procedência �I:;: :s :���:ê����s.n���n:: Época dos exames:

Vários serviços a serem lação a primeira lei, o em-
Dia 16 - Provas Escritas

contratados (pelo Governo prego da soma será etetua-
" 19 - Provas Orais

do Estado foram recebidos da com a distribuição de
DO ���6Tg������A�ARB��C�aE 2ta � ;'.: ��:�!�b��::;��,tesegu�dOeli��:: ��IO�U:í!��:�i�!:1 :ã:u:: DO CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE •

i!:poca:. Acham-se abertas até o dia 28 de

fever�"',
'

�!�;�:t����pi:"::�:��i: ::U::�;����:�:��iE::eE� '::s ��Y::H��:i:����i�i��f�i�:aD�9�;�O� �ao grande Impulso que se- ���:�� f��:ad:�ta?:::�!�� TODA E QUALQUER INFO.RMACAO PODERArá dado ��ova rodovia

dll-f aeçueira congenita ou
PRESTADA NA SECRETAiÚA -DA �eOL:À,.,l)E 2� A

D:a J(�����] d��o jo-
. 6.a FEIRA, DAS 19,30 AS ,21,30 HORAS.

KJl ������ari�o:rac:!o��u: �: !� Florianópolis, fevereiro de 1962.
��:��::� ':u,:�ma�:�eg�� serviço, corri exrlusão dos f:i:ld;. ��l��:�a d�e�:U;; �c��:::;rverDO se traçou, relativa-

""'---'-- _mente a Jolnville e região I 1p'•••••••••••••••••••••1I!I1111norte do Estado e virão a-

I'
J

brevlar a solução final de
ve�ns problemas pelOS
quais muito temos batàlhal
do", I

IAtividades do
govêrno do ..

I,"

RODOVIAS INTERIO_
RANAS
Repercutiu bem a deci

são do Govêmo do Estado
de incluir em seu prano
Rodoviário mais quatro es

tracLiLs qUe demandam o

interior da Ilha.
'

De outra parte. foram
iniciados os trabalhos de

conservação da rodovia da
Laroa. .•

'_.

.1

MOTORES ELÉTRICOS

.��

-'-- -

·AR.O'
. Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

* Eis os Irês fatares de goranlia que Q' M,otores
-

�nÕ. represe,ntom j;o'r(l o
consumidor. ;. � j l� �

* Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. r. Q.• Con.
'rlHe Integral ele Qualid_ade, o único que onegura perfeição ,,,áxima na

.. p�oduçõo em série.

-"""'�"""'!�

Estado na caPitall'Telefone Público.
A exemplo de Barreiro;,

cogita-se da Instalação de.
um telefone públiCO no
Pantanal.

•

•

�'-' _.-- -', �

* Motores monofásicos (I'. 1 Y2 H P ,!
* MaIores trifásicos até 300 H P

'* Molares poro máquinas de eQ$tura

* Matarei espeelC1is INDÚSTRIA é COMÉRCIO
,._.�-- '-,,," .

-. .,..--...----_._ ..

�

1l REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS, �
.

,

'MEYER & elA.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



H ANOS DE LABUTA CONSTANTE

.�
G r e -I a I e C (, r i - P o I, os 'choques desta

noite pelo Torneio da legalidade
OTorneio da Legalidade prosseguirá, ... - . •.------------..-....__ .........

' _._ -----

hoje. {I noite, com dois encontros, os últimos" '.

i�:�(::I����:i:j::t::r�:::daq�:r��::�:: Nova derrota . do MetnJpal, desta' 1eita freate ao OperárIO
Em Curitiba serão protagonistas Cori-' Teve sequência na tarde elencos do Operári.o, local, tando com um ,�rabalho frent,e 'ímpulsio'ãada ,em damente a altura de gran- atirar a meta. guarnec\I;''l.&

. ...... _ de anteontem o Campen- P. ��etropol da cl.d�de de brilhante pelo setor de' busca etc _g4laJ. adversa rio. de área para serem desar- por.Arlindo
na I,entat

r

ilha c Metropol, os QUaIS nao vem reahzanrl0llllll nato Sul Brasileiro Inter- Ortcnrma. O Operário ,�s-. meia cancha, bem secun- Contudo, os aventes do ntados Pela defensiva ccn- de inauaurac o marcado.

grnnde campanha, sendo que o clube local" clubes, com a reeusecêo tar�a i"� lut�rrdo .pela. reabüt- dado per Pcdrinh.o. o wre, . �etl'opol, um-çtante dlsper., {raría, perdendo, assiro, a� Todavia. os companh('l\'o�

tri f' _ de apenas um cotejo que tnçao.\PolS ate o momento tropal teve S\tA lmha de SlVOS, t{amavam demasiu_ chances que surgiam ,oara de bTil'lo, posi�lvnm('nte

apenas um nun o conquistou e nos seus rlo-, ��tll���s�� C��'1d�flr��l:.o��
havia conhecido o sabor

Deve Ser atual·l·zada· a lei· que
.

��o :\'�:�7eq:êg:�I:o!r�,��
Tl�ínjos, contra o campeão gaúcho, o I�t.erna-_ ��a�:a,i:S�:�O vlt�!��O�:l�' placar em branco na prt-

eional, enquanto Que o quadro de Criciuma, que estu:a credenciado a maira etapa. Por sua v('?;

sem ��m único �ucesso, amarga co�o "1<111-_ Paul,·slas, ��m:�:r :I�!��eiroca;:aj��: regula o fuletud. araf,'ss'I"Boal �oOP:�:��smr�:�ar�����
terna , tendo ainda anteontem perdido para, para jôgo ackmuiou ccs- DUI II poude ir arrente c aprovei-

O Operário, em Ponta Grossa, pelo escor(', �:�:s�a_��a���, Vi:��a: ;:� JOSE' BRJ'GIOO quilo que este necessita oa., poettva, só parque se pro- ���asas ���:tubn����ç:sr su�:
de 2x1, • Tricampeões bilitação, agora diante do Não nos parece duvidoso ra sobreviver dignamente nsstonaüaou. Foi justaman rêacs de Rubens. otevt-

c1{jSSi�: ri��:!Od�I��::ce��f�:�lt:��:eZ;êl1l�,�: po�e;.:e;;dooSal�;UIl�::i�:�� :,�!;��::o'di�i:;J' z:et,�:� :;,;:�'��e���;:�iL':.�� -z; :::::::�n::: ���r:I��a�:::�I:��iE.�. �:::���:�eE�,E::I�:r�:
,�r�n�:�a�!o:::;a�:e��:;:;ã: li:e;:���C:.o;: ���i:�;�:>'i:�:::�;:��� ::=: �::�::il:eu,�:: V:�'i� ';�: �:��;��::o:I:::��;:d;��� ;r�::!r�:::al�::o::�i:��� !F:.�:e�a;b:�:�i::ii; i:t��:1�F':�;;���:��I��
vice-liderança, respectivamente. O Grêmio_ duuo. mando em seu passivo seis

ncccõo pmrunda na sua regulam a sua existência e à realidade presente, primeira fase. Na ctapn

jrl é campeão do turno, pois está invicto e_ qU� P:�t\����u �:(a��:;�� �:;��s sem nenhum a Seu est�:I��::�Oo trarttctonal �1:��t���Vti�as��d�0�ma e�� de� ���tl���;a� d�l:�;ddaas: ::���o °a���:o�:\s��:��:�.
distanciado três pontos do seu maior adver-' certame deccpclcnando em Mas o jógc rrnnscorreu regime dos' clubes brasuet- trave ao seu malar dêsen- libert.ando o proflsslona- subiu ainda mais d(' pro-

;�r;;� �I��: �Ca:�:r� �:;::\ra:�fi�n��a;ô�; :��:i', I�;��o ��':n�T"��,' ;nu�, :;'e;:;:��udo",�et'�:�; ���"��:�.�:;;�'s: ,,��,ep�:� :Ol���:r�;�;o:'�::� e::�: �::��.���I::l������:::!,�� �:r�ãO'IOe ��:���';I,�: :�;�;I"�
• Cell.rcnsrs, Carlncas, Per- padrão de jógo, chegando sivol sustentar

um mal' tolerável, quando, naeôo através de Waldir,

jú�o será efetuado no colossal. Estádio Olím-. nambucaucs (' Pnu!!sLU."; por vezes fi \imprc.�f;jonar. pliiude o programa uueta- �o�;�eea:���d�e.:;O �:�e�� :lgo�m:�\I�á,,;:n::a��', "��:� o ponto de nonm du. equi-

pico, pertencente ao líder invicto. •

oi �,;.���a .�rndo f'spe1'lldn 011- �l���a,U�l��n r1�Ã��� 1l��.:P.�I�·: ��s.Pl��� d;��('I���.�e��.��\�; Ião pouco cordial. tudo na vida, que ê "rette �1�iC�11171('����m:·�tc (j�o�':����
-...!!-:a�,---.-"4I!t- ..._----' ..

IS t{ Acuora rct.uruto.de men, de contrastes. Seja. como scuno .
• 0

Saoo-'-·a,o--Catar•.na no Campe·8-0"a'1'"tOo
-

:��el�:.;:�����"�e:i;n;"ne:;;e: 'olidade rntso-nmudortstn cursercm. a mda.d,. quO �

��;�; l:���� �i!��W�{��.r�l��.���� ��c r�I����� �O��:Rt�:�:nt: �ls�utJ����t�;�:�ss!�n!l:a��:�
-

doN���C;�ll���J��Slno ('J;�;;:

Brasl-'e-.ro .de. Caça Submar.·na
no r""'''ol <lo B ...,il.

da., loi, in.,pimd." Delo ,lo 'õrea em quo n motofUm .pmentou-" bem oon)"u-
As ('xigenrlas constãntes �;;�,t'it�evdeO sde�SSisdulboS,elt'UPO"dra- tratan,do-o como \perigo.�o, tivnmcntc, Porem, n!�umns

e rr('.�('cnLes �to profissiona_
a pon o de estabelecerem de suas peças ainda 11;\0

Foi realizado, ;na tarde nos próximos sábado e ;,0- Francisco Tokeda. Edson Sul, na manhã de ontem
lismo poderão exigir uma �o�'iS u:�s���a:e�s �::a� res����f�:a�:�O�:á;:!:, que

engrenaram. O seu alaqu(',

de domingo. na J:esldência mingo. na localidade .1e de Moura Ferro. �atar por volta das 9.00 horas: ;�':t��lli�:l� ��Og::����:s a�� desenvolvimento alcançado o regem, o profissionai1smo :�rb:�7�,P�� ;::'n����:��
�:pel�=:o��!a re�����lre= �:;t:. Bela, no litoral pau- ���i;ie�V�!��n�:u��v�r� te�I��:lq���e co�:V�:7:: madores e semelhante es- �:!�It����Old:oU!:a��i :�� esportivo mais, �o futebol

��:svre:el��taa�o!ei;r:�u;;��
fim de ser discutida a Estiveram presentes: Lau reportl'l' de "O ESTADO". de São Paulo com resoei-

tado de coisas poderá, regule as �tlvldades do f;�!��I��:i� adi��� ex� da quando surgem as JlO�
po.�sibi!idade de Santa Cft,- dares Capella. Vitor Cal'- Na opol'tunidade, ficou de- to à partida da delegaçao. �:�O-:A���!d��eeta��o "�l�� profissionalismo Isem, no dará de si uma demonstra- .sibilidades. Desejam os

tarina estar presente flO doso, Helio Lange, Marr.. - ddido que o sr. Lauaa!'es enfrentar 5 equ�es pau- boi pl'orissinnal. hoje arvo_
entanto, entravar o seu çãp ainda· mais PDdetos� dianteiros de Met.l'opol a-

certame brasileiro de Caçª,·· lo Rupp, Carlos Hugo -!e Capella e H'cll0 Lange de- listas. 3 cariocas. 3 f1umi- rado e'l1 "pai cios pobn:!�"
progresso. de quantas têm sido o�� dl'ntrarem a área para

Sllbmarlna, a se realizar Souza. Nelson Silveira, veriam seguir ontcm p:1ra • nenses e 1 baiana.
na nossa organização �s- O pOder do futebol, in-

recidas de 1933 para cá. então, dn. altura do pen'llt!

",""..... ��.:ó#.� .... , ..... �f
o loeal da competlçao, Eis Os le�uiPes que esta- portiva. SNá justo que o discutlvel já, demonstra

Reíonnar par.a. me.lhor� -atirarem a. 11:01. Jogo al.('
quando. então, ultimal'l'lm rão mtervmdo no cel'tame profissionalismo ajude o que ele no pode continuar

melhorai' para. progr.edir, cer.to, ponto infanllll para.

:=!::,li�:n�eal':eg�l�e�eg�1���· ;:�il�B�:�\ IMato. Apa-
amadorismo. assegui1anrlo- a seI' tratado como n: "ove- progredir para ,_ enriquecer .

uma eqpipp. de envel'gu(lu-

tardar até' .IQuinta-RJira. ches. Santista, Tumiarú e
lhe uma' percentagem da" lha negra" da famma cs- :tee:���.ue=Jt�ra. Puder �a deO,onMwe';opl�;.ega�ealm'neon,.I,.Oe

T b' f' ri Ilha Bella. tlcÍos-, �ds. " :�.'".�sOS"dna.'-
queal�l :�rgul��l�r�vo�g� . �... d� hOje o elenco dirigido

Cariocas (a mais creden- Vela' Vitória de "Pirata" na Regata evolução, �.',,, 'I por: Ivo Andrade estarA.
.
Wilde não acompanhani eiada) Associação Brasilei- • De qualquer ior}l1a. jâ é c,umprindo outro dlfil'il
a delegação. devendo ser ra e Iate Clube.

E H C H- d P rt
tempo de serem. modifica- çompromisso diante do

substituido pelo jovem Ga- Fluminenses. Ieár Azul, .m omenagem ao ap ao os o OS das as conliçôes· em que .coritiba � Queiram os des-

br�!Ud�;::n=a�s:171�ho se- IbiC��t:ri�:�:�:ma�!�'riga m�:h�eg:!a d�::�zgaO�a ;: ����:m:oeã�st�:o.prova má- :�e n��:t����"P:::��ru7:;: �;��t�: C!::f�/l�::a na�
guiram pela Cruzeiro cio Verde nossa baia sul, pela direto_ do-se a lei 3199 por outr� contundente derrota. E'

ria do Veleiros da Ilha. em O barco Pirata foi segul-
mais esclarecida .e objeti_ preciso que o treinador

homenagem ao sr. Ernesto do por Kon-Tiki ,Pinduca,
va. qUe nâo continue tra imponha aos avantes :t1\'1-

de Mourão Sá, Capitão dos Pioneiro e Audax. tá-lo comp' um mal tolerá verdes' que atirem a meta

Portos, saiu vencedor o
vel, mas como um poderoso com frequencia senâo o

barco Pirata tripulado por

�
instrumento de progresso Metropol, ir�medialtv"l-

Rafael Linhares Filho e'" ;é�niCO, material e, sol]re- mente será o lanterna cio

Waldir Lopes que cumpl'i-' I

u o, como Insubs�itulvel campeonato, Vamos aguar-

�•o..
o

nstrumento de propaganda dar a nova aprescntaf;no
ram o percurso um tanto'lã do Brasll em todas as ca� do clube catarlnense e cs-
folgadamente num pre- madas sociais de todos os peral' também Que se l'('a-
núncio de que. na regata palses do mundo, bilite, frente ao CdI'itlb'l,
de dominilo' próximo, pe- (Da "Gazeta Esportivlt�', rie dos trcs insucessos segui-
lo certame estadual a du- São Paulo). dos.
pia Walmor Soares e Os-

�:��� I���'��a���� t:;�or�:� A8CUU�.PlflrnTADOM�L Correspendendo O Torneio da
Legalidade

o TorneIO Sul Brasílelro outros' Estados e mrsmo

de FUtebol tnterc1ube&. paises do que Pflrana (\

multo embora BeJa. a pri- Santa Catarina.
meira vez que se disputa, Mesmo assim, o torneio.
vem correspondendo à ex- que foi em boa hOl'a çrifl
pectativa, COIIl espetáculos do, estâ al?resentando par_
Que conseguem' arrastar tidas atê certo ponto equi
bom públiCO aos estádios, libradas, não se podendo
proporclonancTo rendas com por isso mesmo confirm�l'
pensadoras. amplamente os p}'0A'n6.�li-

PELO PROGRISSO DE

SANTA CATARIN"

..O SETOR

ESPORTiVO

A delegação catarinense que participará do Cam

peonato Brasileiro de Coço Submarino � se reoliz'.lr
em São Paulo, devetá viajar em condução especial.
Duas camionetos Kombi conduzirão o delegação co

tarinense até o local dos disputas.
A Federaçõo Paulista de Coça Submarina vem

de cabografar 00 sr. Laudares Copella, um das en

tusiastas deste esporte, que o empréstimo da em- .....

barcaçõo poro o delegação barriga-verde custará o

importôncia de Cr$ 40.000,00.
Por seu turn!), cada inscriçõo de atletas ao cer

me custará Cr$ 500,00, querendo isso dizer ql..e
Santa Catarina participará com uma equipe forma
do par sete submoristas. Sómente com inscrições
dispenderá o importôncia de Cr$ 3.500,00.

xxxxxxX!

Com o ovitória de 2 x 1 do Caravana do A.r diante
do Paulo Ramos no segundo prélio da série "melh(,r
de quatros pontas", o Torneio Hamilton Berreto, a

tingiu ao seu finol, ficando o clube :la Base Aéreo
de posse definitiva do troféu que levo o nome 'do

homenageado.

.xxxxxxx
O Campeonato Estadual de Vela·ted·suo último

etapa realizada no práximo dia lar quando entõo
o borco "Pioneiro"· poderá sagrar-se Trj campeão
do prova. O borco timoneada po/Osvaldo ':ernondes
borcco "Pirata", çamandodo por Rafael Unhares e

.r

Walmor Soares terá como grande adversário o

Waldir Lopes.
xxxxxxx

As eliminatórios marcados pelo Federoçõo Aquá�
tica de Santo Catarina poro os próximôs dias 25,
26 e 27, estõO' sujeitos o sofrerem tr:msferêncio
Para o primeira'quinzeno de março.

xxxxxxx

Com o participação do Atlético, Postal Telegráfi
co, Bacaiuvo, Bom Abrigo, Paulo Ramas.. r,arrigo
Verde, Caravana do Ar e Doze de Agôsto, será ini
ciado no próximo dia-13, o Campecnato Regional

� :uteT::iol âe Salão
..'em í1ít'l! ,_o !(':'4��� �

� .f, ,

_____._""'-".�, ,.... .,,;:.. .....�� .•.,�� :,�., -.,'-'. .•11\, ,",,.�_•• �.

Placard Esportivo de "O ESTADO"
No Exterior
C. R. Flamengo 2 x Seleção Mexicana'2
Botofogo 3 x Aliança 1 - Limo
Pn!meiras 3 x Universitário O
STA CATARINA
Poissondu 4 x Carlos Renaux 1
Avai 1 x Usoti 1
Palmeiras 4 x Guarani 4
OI impico 2 x Estiva l
Floresta 1 x T!.pi 1
C ....mprciário 2 x Próspero
,NO BRASI�

, ,

'"1J. -'1111'"

Operário Ferroviário 2 x Metropol 1 _ Ponto Grosso
Vasco da Gomo 2 x Fluminense 1 _ Guanabara
CQrintians 4 x Sõo Poulo 2 - São Paulo
Ba!:.gu 3 x Nacional 1 - Amazonas.
Olaria' x Friburgo O - Friburgo
Portuguesa Esportes I x Ferroviario O _ Sõa' Paulo
Noroeste 2 x 15 Piracicaba O - Bauru
FLORIANóPOLIS
D.E.R, 1 x Irasc O
Secretária Educação 5 x Tribunol·Justiço·2
Saldanha 5 x Internacional 2
Bandeirantes 6 x Unidos 2
JOGOS PARA HOJE
No Peru - Botofogo x Universitário

Palmeiras x Aliança
Aimore x River Plote em Buenos Aires
Metrapol x Coritiba
Internacional x Grêmio - Porto Alegre
AMANHÃ

o

T�elC'l RI - ÕO PauTo ..,..

Améric'à x VasGiCl ir«r iii.........,

- R.ED�TOR:

PEDRO PAULO MACH"DO

dDATORES.ÀUXI�IARES: o

J
MAURY 1IOR'US•. RUI LOBO !

Io GlUOJtTO NA"AS

CÓLABORÀDORES: DIVERSOS

Regional de Fulebol de Salão
Começa Hoje á Noite

ealllva, Postal Telegráti�o.
Será iniciado hoje o :Bom Abrigo, Paula Ramos.

o Campeonato Regional de Barriga Verde, 'Caravana

Futebol' de Salão .coffi-;-tr. do Ar e Clube Doze de

ftprticlpnção de alto· J�(]ui- Agosto. Portanto, o certa_

pcs. �starào 'Jutando� J'1f'la me deverá atingiJ;.um bom

nível téc.nico já que oito

equipes das mais categori
zadas \estarão intervindo.

primcl1"!l colocação e prl0
titulo fI,� e.�quadras repre
:'Irntnl ivas do Atlético, Bo-

Abordá-lo pelo fator ló
gico é dlzer.se que as

equipes galichas reunein as
maiores possibllldndes na

obtenção do título, Já que
mUttam num centro maior,
1'!'!�"l':nnd,o 11m !nterclhnb1o
multo mais acentuado com

Cos anteriores, de quI' o."

gaúchos são os franf'Os fa
voritos.
Pelos vários setores (1111'

se queira abordar, chf'p;a
remos ti. conclusão do qUf'
o Torneio Sul Brasllf!tro

Intctl"lnhcs, f'

pejo mcnn:; até aqul"

ENDEREÇO
A RAI'NDA nAS BrCICLETAS. fica na Rua:

('nn�elhelrn Mafra n.f) 154, de um lado .. !iua

tf'C(Ro df\ PEÇAS E !\('ES!iJóRJOS. fi do notro •
Il('cciin 11 .. l'fN'f'JmAS F. ('ONCERTOS, .-
i'..ldc..�: ,!1.U'1. _1 .-...J.w...i_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dona Maria Tereza Goulart e Dona Edith Gama' Ramos:
:

O encontro CJas duas primeiras damas uniu o agradável ao útil
, I A presença da exma, sra, Maria Tereza Gou-: J

Presidente pela i lart, na Praia de Camboriú. onde veio ��rl EM DIONrZIO CERQUEIRA:
,

t�.!!' o de I ;;::Z:E:!��� GoYerna�or Celso Ramos Calorosamente Rece�i�o pela
����I ;§�;:fê Popula�ão: IDslala�a �olenemenle a NOla Comarca
te!ss�O!j:l�ezcre��eé �e �:;! Brasil e no Estado, respectivamente, a presi- o Governador Celso Ra- gad�r Alves Pedrosa, Se- marca O ato �e relestlu de tmportêncte do aconteci- todas ocorrências que tive.
t Dl t

q
�. .

.- mos e comitiva foram re- cretárto de Estado e DU- grande solenidade. Ouvi- mente. ram lugar durante a Instaa vez que o ire or de A dência nacional e estadual da Leg130 Brasi- eebírlcs, sábado ultimo, tras autoridades estaduais ram-se, sobre o evento, as Na próxima edIção, dare laçã da Comarca de Dlo-

=�N� ��:si:ell�larcc�� leira de Assistência e aproveitaram a opor com Intensas manifesta- pr�felto, presidente da Ca palavras do Governador mos, com mais detalhes, nizi� Cerqueira.

Legislativo MUllclpal .roe- tunidade Para trocar idéias e estabelecei �:I�O d�a c;���:�Çã� �:tu��= �::l�ov�e c::�::::res�e���� �:�:r �:de�tOe �:se::r�:�çebenee, medidas relativas a essa benemérita entidad, oníato Cerqueira. No [an- sentantes de todas as cor- naI de Justiça do Estado,
tal' oferecido ao Chefe do rentes partidãrlas, e dgs dr. Arno Hoeschl. Juiz de
Govêrno, na noite de 10 municipios vlsinhos foi so- Direito e outras autortda
do corrente, o prefeito da- lenemente Instat.ada a Co- des, todas enaltecendo a

quale florescente muntct-

pio do extremo deste, pte-

em nosso Estado,

(o_ncursos s!::��asas �:t::d:c::asa�� ��b�::a q:e�:adi:�:oSl� i
E

lustres damas, ficou a. da colaborar objetivamente na Incerrados vinda para Santa Catarl- sua solução, merece o mais sentes numerosas personall

_A Secretaria de Educa- ���:I�:na=:I�:op=r:ali� �et�:;n:a r:�:i�:�ar�!;:=' ��e� ��:t��os� ::s:a��:ICí� Fernando::.: �:I��:a8 ednOce:;;�nnt: atendimento especializado ses. objetividade com que o se
das crIancinhas atacadas E"ta', de parabéns as vemador Celso Ramos vem

T
.

o último concurso que ".

urlsmot di' .. de paralisia infantil.
duas primeiras �am":5 por governando. o Estado, aten

::;d:v:Or: c:u:n�::!�el:� Essa aparelhagem,
.

qut! transformarem um encon- dendo, por igual e sem prc

cem os Estatutos "'do 1'IIa será. tão logo seja recebi- tro de cortesia numa reu- rerênctas, todas as regiões RIO, 12 (V. A.) _ Uma .te-amertcanns, que utlllza-
gistério do Estado; os me , da, posta em uso, através nião de alto e salutar ren- e mumeíplos, comissão para estudar as vam Fernando Noronha
ctenados Concursos nve d a Associação Catarinense dlmento para "a Legião possibilidades de aprovei- como base para observação
ram inicio em 16 de D. de Reabilitação d'e crten- Brasileira, a qual- pelas INSTALAÇAO DA

tamcnto das Instalações da de foguetes disparados nos

zembro de 61 e decorre ças, tem a aguardá-la jã. provIdências d.e c i cU,d as, COMARCA Ilha de Fernando Noronha EUA.

ram dentro da mais com • numerosas vitimas da pa- mais e melhor ampliarA será nomeada, ainda esta Esta ultima idéia dificil-

pleta ordem. e imparciail_ ralisia infantil, aqui ficha sua área essístênctat N o agradecimento, o semana, pelo general Sega- mente torna-se-á reaUda-
dade, graças a boa atua- das pelo sr. Hilton Batista, Santa Catarina. Chefe do Executivo catari das Viana, ministro da de, Pois consideram os mt-

ção das mesas diretoras renomado especialista com
nense afirmou estar dando Guerra. As autoridades mi- tares de elevado custo a

que os dirigiram em cum- curso em diversos paises Ouvida rapidamente por
d.o cumpriento ao que pro- litares decidirão, se a ilha manutenção do material

primento â. det.e.rmlnaçio da Europa e que esteve en nossa reportagem, Dota metera durante a campa- poderá ser transformada eíetroníco ali instalado,
do sr. Secretario, c o m tre nós para iniciar essa Edith Gama Ramos decla- nha eleitoral, no que foi em recanto turistico, ou se que despenderia enormes

quem sOmente prevaleces- tão esperada assistência tau que voltava cativa pe-
vivamente aplaudido. Dis- o Exercito brasileiro ccn- verbas para um trabalho

se o interêsse do ensme. médica especifica. A lém las atenções Irecebidas de correu sôbre o qUe foi seu tlnuarâ a utilizar a apare- de dIficil utilização pelos
dllssas vitimas da tarr'ível Dona Maria Teresa Go""""S- primeiro ano de govêrno, lhagem deixada pelos nor- tecnicos do pais.
moléstia terão, por evíden lart, pela sua desestuda-I

destacando a �mportâncla

:::�:�t��lt P. i�0{fE�!::::�G:: �;::��;:�i.i�t:;�! ::�t�;:��::���:�G;� Cresce poder da vacina
o Departamento de Saú ���' :0: :�:n�!�si�er��ri� ��mSO�ld:;I��a�:te�:��:�rl" ;::����n!:S:�b�;;:��:IA�� contra o sarampo�:n��b�i�:, c:�����za;oa�- -- no H.oeschI, do desembar-

dmnüetreuva, em s'rcna- ,'" Segundo o que divulga DO grupo das 103 crtan-
nõpolis, cogita de preme- revista norte-americana de ças, 88 apresentavam. ca-

ver uma descentralizaçao

A D G
medicina, o poder terapêu- rêncta de imunidade antes

de suas atividades, a fim t
-

O over-
tico da vacina anti-saram de serem inoculadas, Tes-

d� .que os beneficios sant- uacao po com vírus vem .de de- tes de anti-corpos, realiza-
táríos ao I

.

I monstrar seu grande valor, dos várias semanas após te

tarinense
s :J�mCIP l�:a�� , podendo tornar-se tnstru- rem sido vacinadas, revela-

com mais rápidez e eficá- d EI d
mento de uso universal da ram que 86 pacientes ti-

" TI'
•

medicina, nham desenvolvido prote-a. a·e,opro�slto·do na or ogla a��iV�:��ai�tr?S���t:r !:�
.

.

A notícia foi dada na re �!�ó;o�!:a :u�:�::P��ri�:
D.S.P, e ,que tudoJvernita.... �' O Governo Celso Ramos dnünicipiml «travês Jd�l"Seus em fja'lte já está sendo fei ;:�!�"�:��;Io�s�:c�a��� !:��:nie:�a auséncIa das

:��� �ol:���Ont�e. fse� �:::sa��:r:s l:�::õe�e�� ���::lv�:, ��;��I ;��:: ��ibi�:iU;�v�a�;rd:::�el�� por mêdicos que examina-.

a ele cC?nflado, '� terrItõrIo cata.r1nense. Os tro da intensa atividade go Ramos está dando mao fir �:��e�O�e c;::;;:�aP�:tl�!�
vernamenta.l e se rejubl- me a Canoinhas para so-

tudos clínicos. As crianças
Iam com as pOSSibilidades lução de seu problema nú foram inoculadas com �_

J��m���::r:s:�o C;!�::atela :::noum, u��%��:' �:nt� cina, aperfeI�oada pela

prometeu e deixou como

estava mesmo, ..

Noronha:

De um modo geral, as

criança� que nunca haviam
tido sarampo eram ataca
das de febre após a Injeção,
e cérca da metade delas a-

Canoinbas AguarÍla Promissor
Acontecimento Cyananlid, pelo Dr. Samuel

Karelltz, e sua equIpe mé
dica, no Long Inland Je
wish Hospital, em Nova
York, nenhuma delas ten
do contraido a doença.

presentava ligeira erupção
cutinea. Na maioria dos
casos, porém, a reação foi
benigna e não exigiu que
as crianças fõssem acama

das, segundo informaram
os médicos.

"Barriga-Verde", de Ca

ninhas, assinala que <ain
da este ano serão asfalta- Fatos como êsses, bas
dos trinta qullometr.os da tam para pulverizar ,aflr
Estrada Dona FrancIsca, mações improcedentes ori
no trecho entre Mafra e o undas de uma .oposição de

municipio de Campo Ale_ sesperada qUe, quando nõ
gre. A construção da nova governo, durante 10 anõs,
estrada, rumo a Jolnvllle, nada f'ez por nossa terra

prossegue em ritmo acele- e agora ve que, efetivamen
rado e êste ano tomará te, novos rumos são impri
maior Impulso. E o trecho dos à. administração cata
da mesma rodovia ·entre riense, com os benéficos e

Canoinhas e Pôrto União auspiciosos fatos concretos
será concluido este ano se a corresponderem ã. confl_
gundo nos informou o nos ança de um pov.o, como o

so prezado amigo, sr. dr. canoinhese, que nas runas

Tarcislo Schaefer,· engenhe sufragou o nome ImpOluto
iro chefe da 6a. Resldén_ de Celso RamQt:".
ela do D.E.R. sediada nes- Estas as considerações

Polemicar �u polemizar com a imprensa falada é taEcl�::e·o movimento do �� b:r:o��:�rr�ga.verde",
muito 11W.ls difjcil do que com a imprensa escr,ita. oeste catarinense e d �

r,:em �d��eO:st�e�{��:�a·el::;!�s�::.a, �as:tée o��;::t��! grande parcela do SU?O- s FORRO o

ajudam e facilitam as distorções e o tresler. . :::e �;t:ar:l:á c����a: IRMÃOS BITE:.NCOURT

no t��It;�,a;:�����_::���o��;��a:.' quando não alcançadas
rumo a. São Francisco do I ( .... ,� � .... D ... 6 'QNt 'I�I

x X
Sul ou a Curitiba, como \� OH��,,() , .....:"... ,.'

X

"Barriga-Verde", de Ca

nolnhas, publiCou a. seguin
te noticia, em sua secçao
Aspectos Citadinos: "A ci
dade aguarda com inusi
tado interêsse a p_ima
transformação da aGuai

Canoinhas Fôrça e Luz 8:.
A. em socIedade de econo

mia mista, da quai parti
ciparão os acionistas da.
atual emprêsa, a Prefeitu-

ra MunicipaL Os industri.
ais canolnhenses e o 00·
verno do Estado, ficando

. este com a maioria das

ações e, consequentemeste,
com as responsabUldades
de direção. Com a simples
dliusâo desta. noticia, des ...

de já varias São as cogita
ções, visando a instalaçao
de novas industriais em

nossa terra. BOa nova!"

Buscér�pés

PARTIDA': OE
fLORIANÓPOlll: EM
DIA': ÚTEIf: AG

" 'horas!

Para a1eiBar uma descUlpa quall:to à situação fi11an
ceíra do Estado herdada pelo atual govêrno, o cronista

politico da DIARIO DA "lANHA, fez como aquele estu
dante espirituoso e esperto que, arguido da origem da

palavra CAMPAINHA e ignorando- que a resposta fõsse
CAMPANUL)., logrou dois dos tres examinadores, tam
bém A QUO na pergunta, com a derivação camouflada:

TINTINABULUM - TINTAINHA - CAMPAINHA.
O crolltsta, para anular o deficit de 1 bilhão e 200

milhões. 710 orçamento de 61, relativo apenas ao PES

SOAL, u.sou do mesmo expediente;
1;0 - 500 milhões desse deficit fQram anulados, fi

cando o negativo em apenas 700 milhões;
, 2:<' - 700 'milhões representam as despesas de pes

soaz criadas pelo atual govérno.
No 1:0 caso, o simpUficador de deficit seria o sr. He

ríberto Hulse - qua-qua-qua!
No �<) raso n(, apenas uma grita71te inverdade his

fn"t.:rr7f" •

�\� :....__ A:!�ill�.

�"

Governador Inaugurou Encontro
Regional do Oeste

A cidade de Sã.o Miguel
foi palco .ontem -de mais
um histórico Encontro Re

gional, desta. feIta n� re'
gião oestlna.
O Oovernador Ceiso Ra

mos, acompanhada de Se
cretários de Esta*, e as

sessores ·ouvlu ontem as

reivindicações dos seguin
tes munlciplOS; São Mi
guel d, Oeste, Desi!anso,
Itapiranga, Mondai Ma
"'wllhR ('l1fll� "Porif. Rnni·� ................. i_._ .... , ..

Dio!J.izlo

Cerqueira, Guaruja e .PaJ.
ma Sola. -

HOje a sede do Encontro
será o municípIo de Ch_ape
cõ, presentes também os

urefeltos e vereadores de
Xaxim, Xanxêre, Faxinai
dos Guedes Abelardo Luz,
são Lourenço d,Oeste Cam
po Erê, São Carlos, Pàlml
tos, MOdêlo, Pinhalzlnn"o,
Saudades, Quolombo e Co
ronel Freitas.
O G6\'<;r�,:lrlol" '.n ...�r'''�'1�:';

at{l_anh�.�.-........:.o.__ '"Cl.dtu,

o ES:FADWO
O "AIS AII!JGO OIAIIO OE SUJA UUlut"

FLORIANÓPOLIS (Terç�-feira), 13 de Fevereiro de 1962

Pinheira - Ao sopé dos PapagtHos - De borao
do Rancho Alegre. 21.1.62.

O domingo amanheceu mesmo com ares domín
guelras. E amanheceu cedo até para Os dormtdeíros,
despejados dos beliches pelo dr. Israel, assim que o

Doutor se levantou:
_ Por favor, meus amigos, por favor! Hoje o

Rancho vai receber visitas importantes! Em pé! A
faxina vai começar já!

AOS recalcitrantes, que ouviram o pedido, res

mungaram e viraram para o canto, o Flló, fingindo
mansuetude, usou de maquiavélica violência, dizen
do-lhes ao ouvido, bem baixinho:

_ Meu amigo; não quer levantar, não levante!
Mas o pedido não é meu, é do Doutor!!!

x

� Todos os visit.antes do Rancho, por tradição, têm
sua chegada sob o anúncio dos foguetes. Mas, nesse

dia, o rogueteíro dormiu no ponto. E Dona .santa -

genitora do nosso anfitrião, Dona Rute, sua esposa,
Dona Anita e a Silvinha, suas filhas, Aderbalzinho,
o neto-interventor, sobrinhas, filhas do Des. Arno, e

amiguinhas - chegaram 'sem recepção pirotécnica.
Dona Rute, que sabia dos usos ptpocantes, co

mentou:
- Não tivemos foguetes!
A desculpa jã, me viera ã. boca (- a tradição sô

vale para marmanjos, para senhoras, não!) quando
o dr. Chico Assis fez o tableau;

,

_ E mesmo! Esquecemos os foguete:i! [1:
Diante disso e depOis disso, a gafe tornou-se

trreversivel, ainda como diz o sr. Jànio Quadros.
x x

x

Conta Capistrano de' Abreu que certll. feIta
uma comissão procurou, a noite, em sua residên

cia, o Marechal Floriano Peixoto, então Presidente
da República, para levar-lhe gravisslma denuncia
de uma conspiração, num dos. Estados do Norte,
contra o regime.

Um dos componentes da comissão, amigo in
timo de Floriano, sem bater, abriu a porta.

E ali na sala, no tapete,. o Marechal de Ferro,
em pijama, deixava-se cavalgar por um netinho, que
o cotucava na barriga com os calcanhares e desan
cava com as mãos, nas partes mais prõprias e me

nos carnudas.

Floriano logo se recompôs, ouviu a denüncla,
mandou fuzilar imediatamente os cabeças da sedi
ção e voltou a brincar com o netinho.

x X

Companheiro pOlitIco de Aderbal, eu o vi en

frentar tinià das mais árduas campanhas eleitoraiS
.

do Estado, quando derrotou Irlneu - õsso duro de
roer.

Vi-o, no govêrno, assumir as responsabil{dade8
do comando na reconstitucionallzação do Estado.
VI-o vencer paradas ásperas, até sabotadas, colllO
no caso da luz· para a Capital. Vi-o nas reunlÕfll
partidárias tomar a. iniciativa das decisões mail
graves.

E hoje o vejo aqUi, demitido das funções de
fitrião e de chefe do Rancho, obediente em tez

obedecido, no exercicio do mais enternecido e 1
papel de Vovô!

'���
-

P.S, Na cronlqueta de domingo, além -da que eof'"
meu o pcixe, apareceram outros gatos, que com�
algumas palavras. E bom retificar: o Poli, COD1'
travessa do peixe, surgiu da cozinha e não da;

��:; em��: ::::�: !�;:�/oc::��::r: ;:q���:,a;
alexandrino saiu quebrado:

c·a·��a�d::rmj��: �g:a�us !�S'hlnos de MQ�""
E para citá-lo outra vez, lembrarei que 0;-'

que comeu o·peixe era um gato preto
"Negro como o terror, triste como Caim"

e tinha um olhar de ,tarado
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