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ln ese do Boletim GeomcteorológiCO. de
A. SEIXAS NBTTO, válida até às 23,18 11,8. do

dia 14 de março de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFE
RICA MtDIA: 1031.2 mh; TEMPERATURA MÉDIA:
24.1° C.; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 88%; PLU
vrqsIDADE: 25 mms: Negativo / 12,5 mms: Ne
gativo I Grupos de precipitação (chuvas) esparsos
nos aplomerados de nevoeiro cumular / Tempo I
médio estável. I

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE
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Programa Anual de Trabalho do PLAMEG
sanitária, Inboratórtos e

produção industrial e me

lhoria do nível técnico do

��:::�:::',,:.:::ma:::::: S. C. e a Aliança para o Progresso
dando resumos dos demais O governo do Estado oe cabe, em tats consícerecoes la Fundação Serviço Es-

títulos.' Santa Catarina. acaba ue qualquer preconceito ou peelal de Saúde.
encaminhar ao Minlstêrlo pendor, quanto à escala
da Fazenda, por; Intarmé- preterenclal, que ceedece Estamos, portante. de
díc da CEAPA, dõze pro- a critério superiormente
jetos de abastecimento ri!', traçado.

água, bem como um proje- Quanto ao problema da

to global" de eletriflcaçl�O eletrificação
-

rural a zona

rural. Visa, edm Isso, obter da Laguna, compreenden
a parcela que cabe ao nos- do uma rede que cenencí

so Estado nos recursos 0- ará vinte e seis municlpi:)s
rlundos do terceiro e quur terá a essístencte que me

to acordos do trigo, ou ,�,<,� reee e reclama para cor

.é do fundo que o goVeL'110 responder às' imensas pos

�lorte-amel'iCanO, e 11 qua- sibllidades econômicas que
drou no. seu programa ue oterece ao plano geral do

cclaboraeào com as naco-is desenvolvimento do !.'St!1-
; da América Latina, sob a do,

,y denominação de "Aliança Tudo se fará de níanp.i-
"l para o Progresso". rn a que se torne efetiva,

�
O critério adotado pelo na execucão desses prote-

��;:��� �a�.���:eç7oe dec�n�� ���iu�a�ar�c�aç:o c��c�:

I
início a U.'>11 ex.tenso preg-a das comunidades interes
ma de reeneecões que cu- sacas nas realizações. Um

bra o maior número nos- organismo municipal, -om

stvet de municipios. �pe- autonomia administrativa
cialmente quanto ao pro- e !Inancelra, �antera os

blema do abastecimento de serviços, s u p ervtstonados

água e elettrificação.' Hã. por um órgão estadual, ete

outros. de igualou matar natureza eutérquíca, e' pe

importãncia, que também
� estão sendo objeto de ca
l grtacôes do "governador cor
"

ao Ramos e que serão opur
1 tunafuente encamínhadox.

� Pela ordem de precedeu
cia desses' problemas" "rE--_
[ifJsQq.-se que-"1t. ortentacno
dp ,toY.frno -de santa Càta',

r-p:lr�r�a�t�� I

de íncontsstávet predomi
nância no desen"1'lvlml.>n
to das comunidades cata

rtnenses. O ebastectmenrc
de água às populaçóes de
vários munícípíoa como

Araranguâ, Biguaçu: oa

pinzal, Chapecó Concór

dia, Curitibanos, Gaspar,
Guaramirlm, Iblrarna. ltu
poranga, São .roeoutm e

Taió, é necessidade de \';�
tal relevância para o pro
gresso dessas regíóes. O
governador Celso Ramos
não lhes desconhece ?.3

realidades c o n t r a :1, s

quais se Impõe que o Po
der Público mobilizou to

dos os recursos poilftvei.i
a fim de corresponder �
justa expectativa das res

p�ctlvas popUlações, Nao

Assessores Técnicos expõe aos Membros do Conselho de Desenvolvimento
Na reunião do Conselho de Desenvolvimento, rea.li- importâncla de CrS 10 milhões; Tubarão _ 10

zada dia 12 no auditório do Edifício das Diretorias, para 50.000.000,00 destinado à milhões; e Lajes - 10 mi

debate e aprovação do programa anual de trabalho apre- extensão das rêdes dos se� lhêes.
sentado pelo Gabinete de Planejamento 'do PLAMEG, guintes centros, nas seguln- Epldemologia, equípamen-

��ó�:�s��:,v�ate d�x:sve:n����I�:!:o !����:t:�i�:�!� :I:s�rio°����e:lO;;:j:�P� d�d:o:�����a�aread::a::�-
ram os assessores técnicos, dando, aos conselheiros, es

clarecimentos a respeito de seus setores específicos.
Os detalhes orçamentáriOS da receita e despesa ro

ram apresentados pelo Dr, Arl Kardec Basco de Melo, que
deu aos presentes uma Idéia precisa da sistemática ado
tada nos setores economia e nnença, esclarecendo o per
centual dos investimentos e dando a distribuição e ius�'
tlficação para os mesmos, com especíücação das origens
dos investimentos previstos na proposta orçamentária
para 1962 e que atinge um total de 5 bilhões e 772 mi-
thões de cruzeiros,

'

Além das dotações para No setor de obras de arte,
'

Os organismos que compõe estão previstas 13 pontes no

o FLAMEG, estudadas as Plano Estadual, 14 pontes
prioridades, dentro das ne- na SC·21 e 3 pontes na SC
cessldades do Estado, ro- 23, num total de 126,1 m,
ram feitas, dentro dos ree- cujos trabalhos, iniciados
pectivos títulos, dlstrlbui- em 1962, não sofrerão solu
ções para: I - O Homem cão de continuidade.
(1 ._ Educação e Cultura; SAÚDE PúELICA 11:
2 - Justiça e segurança ASSISTtNCIA SOCIAL
Publica; 3 - aeüoe Pública Levantamento da situa
e Assistência Social; 4 - ção existente e necessidade
Sistemas de Agua e Esgõto) de recuperação dos servi.
II - O Meio (5 - Energia: cos são dois pontos que de-
6 - Rodovias e Obras de vem ser atacados Imedia-
Arte) III - Expansão aco- tamente _ acentuou o Dr.
nômtca (7 - Armazenagem Fernando de Oliveira asses-
e Ensilagem; 8 - Expcrl- SOl' técnico de Saúde Públi-
mentecão. Fomento e Apa- ca e Assistência Social, ao
refhamento earo-pecuértc: Inicial' a sua explanação,
9 - Abastecimento; 10 _ Na parte de admlnlstra-
PartiCipação em empreen- cêo e outros servícos pros-
dlmentos pioneiros; e 11 _ seguiu, as necessidades são
Banco do Estado), determinadas pela preca-

r
RODOVIAS E OBRAS "rteoaoe do sistema de fi-
DE AR'FE chârios existentes nas uni

dades sanitárias da SSAS,
elementos indispensável à
perfeita ava-uação. * aer
viços por ela' presta'aop às
populações,

Torna-se também indis
pensável o reaparelhamen
to das unidades existentes
e a melhoria do nivel de
pessoal, bem como o estudo
das regiões, levantamento
do cadastro, etc.
No setor de Hospitais In

fantis, u plano governamen
tal para o quinquónín des
tacou prioridade para' a

construção do de Florianó
polis, obra pioneira do Es
tado.

parabéns, nós, os catar�
nenses, que não podemos
deixar de louvar e ampa
rar, por todos os melas ao

nosso alcance, essa intcr

cooperação de Governo elo
Estado de Santa ta.rlna
e Governa Nortt- .....
cano, Dentro de pouCO
mais de um mês _ poIs es

ti prevista para junho pI..)
xímo a liberação da pri
meira parcela dos recursos

financeiros -

, te_;,emo
inicio das operações Que
atingirão a sua fase 'expe
rimental em março c!�-WJ.
Essa noticia, Que circu

lou na imprensa destã c-r
pital, e teria Sido' ccnuda
nas fontes aliciais, é meu
vo de real ccntentaruentn
para os que eccrnoanmnn
o esforco do governo dó
Estado no sentido de -rcc
lerar o desenvolvimento
catarínense,

HÁ ASSfM8UIAlEGISLATIVA
I Rioljio'Pelo. 1»:-éei1te�io.�.
"ascimenfo: (ONSUL RfHAUX

Na .sessão de 12 do cor-

O E-llg. Féllx Bchmiege
�ow_) assessor técnico para'o
setor de 1'04gY1at; e obrU.de
arte inicia sua explanação
aos conselheiros acentuan.

de Santa. Catarina, em 1891
merecendo do Governo bra
sileiro o titulo de oõcsut do
Brasl! na Alemanha, O de
putado Francisco canaraní.
na oportunidade, aparteou'
o deputado Bahia autcn
court, realçando as Qualida
des do homenageado, a

cujos descendentes foi da
do conhecimento da home
nagem, 8 (m do que os mes
mos se tem salientado na

vida pública, econônnca e

social de Santa CatarIna.

do que as duas rodovias que
podem ser denominadas de
estradas mestras do Esta

do, estarão concluídas até
1965, trazendo, consequen
temente, beneficios incon
táveis para Santa Catarl-

rente, na Assembléia Le

gislativa, subscrito pelos de
putados Ivo Silveira, Bahia
Bittencourt e Dib Oherem,
foi aprovado por unânirnl
dade, em plenário, moção
propondo um voto de regozi
jo pela passagem do 1,0
centenário de nascimento
do cônsul Carlos Renaux.
O deputado Bahia Bit-

na.

A primeira dclas é a SC-
21 que partindo de S. Fran
cisco passa por soínvute.
Serra D, Francisca, Campo
Alegre, Mafra, canornties,
Pôr-to União (etapa finai),
num total de '311 km, sen

do que em 1962 serão ata
cados os trechos mais ne-'

cessârios, com 63 km de
Implantação, enquanto que
os trabalhos de pavimenta
ção vão depender da conso

lidação do leito, estando
previstos para o início do
próximo ano,

Além dessas, õ,utras rodo
vias serão atacadas, estan-'
do prevista a conclusão do
trecho São Bento·Corupâ.

tencourt, em Inspirado dis
curso, rêz esplêndida bio
grafia do homenageado.
realçando sua posição de
constituinte de 18!)1. CItou
vir o !lustre homem público
e Industrial da Alemanha,

Também em Itajai, onde
é malar o índice de morta
lidade infantil, serâ cons

truída uma ala infantil no

Hosp�al e Maternidade de
ItaJai.
Saneamento básico e sa

neamento rural são outros
itens em pauta, propondo·
s.::. como, medida imedla!.a.
a melhoria e ampliação dos
serviços existentes. desta
cando-se, da verba global, a

Mesa qne dirigiu os tTabalhos: Govenwdor Celso Ramos, presidente do Conselho
de Descnvolvimemto do Estado, ladeado pelo Dr. Renato Ramos da Silva, Secre
tario se1'lt Pasta e Secretál'io Geral do Conselho e Eng, AIL?les Gualberto,

SecretáJ'io Executivo da PLAMEG
(umprimentos
A T. N.jovem ainda, chegandO ao

Rio, seguindo para o Inte
rior do País, para a Capi
tal catarlnense e depois pa·
ra BruSQué, onde ,se fixou
desenvolvendo, na qualida-'
de de pioneiro, a Indústria
da fiação,
Continuando, afirmou ser

o cônSUl Carlos Renaux um

imIgrante de gabarito, bra
sileiro pelo coração e pelo
trabalho, e grande benfei
tor de Brusque, onde deu
Início à formação de opu
lento parque industrial, De·
putado constituinte, apôs
sua assinatura �a primeira
CarLa Magna republicana

A:,pecto dos conselh.eiros assessores técnicos pTesentes à l'eunião
Outro aspecto, vel1do-se secretaTios de Estado, outras autoridades e demais

participantes dos trabalhos
BRASíLIA, 13 lVA) - A

Assembléia Legislativa de

Pernambuco comunicou por

telegrama ao Primeiro MI

nistro, ter aprovado reque
rimento do deputado Miguel
Santos, consignando na ata

de s<!us trabalhos um voto

de congratulações ao Pre

sidente
.

do Conselho, pela
apresentação do anteproje
to de reforma agraria, O

anteprojeto - afirma a

mensagem - constitui um

dos primeiros passos para
a nova estrutura econõml

ca. social de nossa Patrla,

MAIS UMA FILIAL MEVER
Foi Inaugurada hoje, no

sub-distrito do E s t r e i t o,

maIs uma filial da concei
tuada firma Meyer.
O novo estabelecimento

comercial, 10c3.lizado à Rua

Fúlvio Aducci n,o 597, está
instalado em

-

magestosO
edifício de construção mo

derna e belas linhas al'qul-
.

t;tóniC". _ ,

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

A nova filial de Meyer.

especializada em ferragens"
material elétrico, material
de construçáo, material so.

nltárl0, artigos para pesca,
assessórios para automóveis
e caminhões, e um atestado
eloquente do progressO,' do

populoso bairro florianopO
mano.

Escondido :\penas atrás das suas imunidades, o depu·
i.\do Fernando Viegas' destemperou-se na tribuna da As
sembléia em acusações alarmantes pela gravidade e pela
falta de provas, que lhe permitissem fazê-Ias, por Isso quc
at.lnglaOl a honra alheia,

E t: honra alheia, mesmo para os que pouco cuidam
da própria, não pode ser subestimada.

Os que acusam forte não podem acusar fácil. Os que,
movidos apenas pelo desvano da raiva politica, atingem
a dignidade de outrém sem as provas necessarlas. cujo
ónus lhes cabe, associam-se voJuntàriamente ao sIndicato'
dos calunIadores,

O Deputado udenlsta fêz a armáda muito gra1tde e
laçou um tóco. Não faltarâ quem lhe explique o que
acont.ece a quem faz isso, rias lides gaúchas. É multo pior
do que r-utucar casn de marii'n1iOlldO com vam curta! '0'1\)

rw nCEPCKE' TEM J�ik

Impressionou vivamente a

reportageQl, não só a beleza
das linhas arqurreoonicas.do
moderno edificlo, planeja-

.

'do' pelo Dr, Berls Tertsch
tch, em que se ·encontro.
instalaç!a a' nova, filial de,
M�yer. COluO "também a mo

df;\rna de�oraç.áo� planejada
fJe'lo jO'vem decorador Mâ
'i Morltz; Florl�lis .eS·
tá dI' parabéns com a inau·

g'uração da 'nova ,filial de

Meyer & Cia:,'

Cf')ftO pQ.rte das.�o[enidad�s de instalação da nossa Univer�jdàde, reú

Uzada.> no dta 12 do ,corrente, às 20 haras. o PALACIO DA REITORIA recebeu a

1mprensa escrita e falada da-Capital barrtga"verde.
NOlfso flagrante focâlíza um aspecto da re/eTida visita, vendo-se, da

esquerda, paTa a direital o Sr, Dakir 'polldoTO,' TepTesentando a Rádio Guaru;a:
Antunes Severo; representando ti Rádio Diário da Ma1lhã; Prof. Oswaldo Lula

d'Acâmpora, vice-Reitor e Diretor da Faculdade de Farmácia; Dr. João Da.vid
Ferreira Lima, Magnifico Reitor; ProfessoT Jurandir Lodi: ,p.roJ!!ssOl'. Renato
BUI'IJOsa, e�efe dO_Go;t�inete da U7Iiversid�de; DI', Al�izzio BiasI, Scc/'elál'lo .Geml
da U1,tiverSldade; Antonio FeTllando do Amaral e Silva, repr-esentando o ,onwl
,"O EStado" e N-ipolau Apostolo, 'represe1�tando o jornal "A Gazeta",

'J�,�. \"

A gincana do Touring-Club de Wuerttenberg é muito

popular na Europa, Os participantes dêste concurso dc
vem visitar 20 c�dade&' dêstc Estado e responder a duas

I perguntas sôbre cs.da uma, Por exemplo: "Como se cha
ma o castelo da cidade?" ou 'IDe Que'sécu10 data nossa

�elha pl'!);f!!itura..'r�, etc ais de 1.000 prêmios e o ;:H'tlZ(,t'
de"-.!indos.pa.sseios 'são a. atração dêste concurso' pam par

ti'cipanles de todo o m}lndo. ,A foto mostra.,a pitoresca
cidade de �ang'en. um dos pontos obrigató'rios da.compe.
tição, tS0067S) (Foto. lFJ, ,;. , ,l' . :,-.;'� "

,«:,,,-' ;�b-: -, "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SRTA. Regina Estela
Aniversório no doto de hoje o aplicado aluno do

Colégio Coração 2e Jesus Regina Esteio, dileto filho
do sr. Silvio Ferra!". e de sua exma espôso d., Maria
B, Ferrari, elementos destoccdc, em o� nossos meios
onde çozcm de real estimo. A nctolicionte cu-se

ainda com grande brilhantismo o curso de piano He
lena Moritz.

À aniversariante, bem como, aos seus genitores ,).,

����sE�i�7:����i�s, \
Com inusitado júbilo nottcrcmo., na dota qu-e bo!c

deflui rnuis um ano de vida da exma Sra. d. Alaide
Scrdó Amorim mui digna espôso de nosso particular
amigo o sr. Egidio Amorim, personagem destacado
no scci adode estreitense e do capital, onde granjeia
um vasto círculo de amizade, que no oportunidade
0(' tão auspicioso acontecimento tributar .Ihe-ão os

mais rnequívcccs demonstrações de apreço oe estimo
às Quais, nós, especialmente, nos associamos, com

votos de crescentes 2 ininterruptos felicidades.
SR. Vilmor Silveira

Çom grande sotísfoçõo nõo obstante ol� otrc

so, noticiomo<; que, tronscorrev ontem mais uma da
to natolicio do sr Vilmor Silveira, presado conter

rôneo, eficiente e destacado funcionário do IAPe
em nossa capital, ande é pessoa benquisto.

-

Ao nctcuctcnte, os nossos votos de fellcítoções.
f""'"

Serviço de Alimentação da
Previdência Social -- 5APS
Edilal de (oRCeuênôa

A Delegacia Regional do SAPS comunico aos in

teressados que, até o dia 16 do corr-ente, às 14 horas
acha-se aberto concorrência para venda dos

seguintes rnctertots de embalagem, que poderão ser

vorfftccdos no Armazém Distribuidor, à ruo 24 de

Moia s/n "'0 Estreito:
o:_ 27.000 (vinte e sete mil) socos de olqo
dõo vqzíos, compreendendo 20% (vinte par

cento) em máu estado de conservação.
b - 5.0-00 (cinco mil) socos de aniogem vo-

ztos, e� �u6���a��s�7s c�71)e�:����; de madeira vo-

z�s. .

Outrossim, esclarece que os propostas poderão se

!1eferir a um só ou todos OS itens acima, devendo ser

endereçadas em envelopes fechados, cont-enda o o

bservocõo "Concorrência Público", poro o Delegacia
Reçtonol do SAPS, ruo Francisco Tolentino, 10 onde

serõo abertos no presença dos inter-essodos, às 15

horas do dia 16 do corrente, reservando-se ao SAPS

o direito de decidir sobre os condições de e�rega e

pagamento.
Florianópolis, 8 de março de 1962

Antonio Carlos Vieira - Presidente C, Compras
Rinaldo Celso Feldmann - Delegad��l

COMUNICACÃO
A SAUNA FINLANDEZA TÉM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCONTRA A DISPOSIÇãO
DAR DISTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALI
ZADA EM SENHORAS, PARA TRATAMENTO CONTRA
ORESIDADE, DORES REU�TICAS, MA CmCULAçAO,
ENXAQUECAS etc.

A1'F.W)F. NO LOCAL COM HORA MARCADA NA
IlHA 'T'TM.TANO r nntlgn -.RANCHO DA ILHIll.

EDITAL N.ll
Abre inscrição ao NOVO CONOURSO DE

HABILITAÇAO para a matrícula inicial em 1962,
110 Curso de mreac.

De ordem do senhor Diretor da Faculdade de Direito
da Universidade de Santa Catarina e cumprindo decisão
do Conselho Técnico Admlnist.ratlvo, e cumprindo o dla
posto na Portaria MiniSterial nc 453, de 21 de dezembro
de 1956, regulamentada pela Portaria na 14, que, estará
aberta. nesta secretaria, diariamente, de 9 a 14 do cor

rente, das 9 às 12 horas, inscrição ao nove Concurso de
Habilitação par-a matrícula inicial em 1962, no curso de
Bacharel em Direito.

O concurso versará sobre as seguintes disciplinas:
Português, Latim, Inglês ou Francês,

O programa para o concurso versará metéría dos
programas do ciclo colegial organizado por esta Facul
dade e publicado no Diário Oficial do Estado em 9 de ja.
netro de 1951.

Secretaria da Faculdade de Direito da Universidade
de santa Catarina, Plorlanopolía. 8 de março de 1962.

DIRCE SARDA
Secretár-ia em Exercício
HENRIQUE STODIECK

Diretor

MOÇA S
Precisa-se para serviço de balcão e telefones.
Deve ser datilógrafa, exigindo-se teste
Procura-se também, uma secretaria que seja boa da

tilógrafa e que tenha prática em servtco de escritório e

contabilidade, dando-se preferência a quem .pcssuir co
nhecimento de inglês.

Tratar no Cabo Submarino, à Rua João Pinto, 26.

VENDE-SE GRAlWf �RREIO

LRua
fernando Machado, 6
TEl. 24-13

Florianópolis

AGRADECIME�TO E MISSA DE 7.0 DIA
ARTHUR BOOS

Viúva, filhos, Pais, irmãos, cunhados e sobrinhos
do querido ARTHUR, profundamente ccnsternados
com seu falecimento agradecem o todos que Os con
fortaram, e acompanharam o exf-irrto até a sua últi
mo morado.

�e modo especial, consignam aqui, os seus oqro
decímentos aos colegas do Banco do Brasil, pelo
amizade carinho, e dedicação que sempre dedicaram
ao saudoso ARTHUR.

Na oportunídoca convidam parentes e omiçcs
poro o misso de 7.0 dia qU8', em sufrogio de suo 01-

��;sse:� Ig����d�e S�� ��6os��o.sexto-feira, às 7,30

Por mais êste ato de fé cristã, antecipadamente
agradecem.

----i
.CURSO (ONTlNENlE

Preporom-ss alunos paro oS concursos de:
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARIO E
DATILOGRAFO Faço suo inscrição no "CURSO
éONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 74& _ 10
andar - Estreito,
Turma a iniciar no dia 20 - 3 _ 62 ainda há 01·
gumas vagos.

---fY-JS-o---
O 16° DiStrito Rodoviário Federal do Deporto

menta Nacional de Estrcdo, de Rodagem, comunr
Co que está Interditodc 00 trófego o ponte sôbre o
Rio ltciof-c-Açú, no trecho Jainvile-Itajaí da
BR-59-SC.

Deve-se esta lbterdlcõo aos reparos que serão
efetuados em algumas articulações dos vigas lon
gi·tudinois, oprove'tonde-ss o opoetuntdnde- do
execução .dos serviço, de povimenroçôo que já irn
pcsstbíütcm o trMego pesado entre !tajoi c (I loca
lidade de Borro Velha, no BR-59..,.,....SC.

r'
SE(;UNUII i-'AUINA

ORo ClO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNI(A ME'DICA

Esl.omngo. intestinos, ligado e vias bütnros.
Consultór!o:
Rua .rorommo cosrno, nc IB salas 21 (' 22

Residência:
RUí! RDO .romc 32 fone 2721.
ntàrtnmeutc das. 15 às 13 horas.

Alt'IHIf' das li it.� IO.UI horas no Hos11il::1) (I" C:'lrld,

DR. ClO'VIS DIAS DE LIMA
Avisa que atenderá no seu consuttorto. ir run JI

ntmo ooôtbo no 1 B .'lnla,,> 21 c 22 fi pnrt.h- cio, (11:1 �
corrente mõs.

A VISO
Avisamo" o todos os interessados do Tomb

em Beneficio da "Sociedade de Amparo aos Tui
culosos de Santo Catarina" que foi premiado o

8.495 (Oite mil ouotrocenros e noventa e cinco).
portador do coutela Correspondente deverá orce
o premio no ruo Santos Saraivo n.o 37, Estrel
dentro de 90 (noventa dias) o partir da presente
to.

OS�ALDO M:8l.,O
UM SONHO TORNADO REALIDADE

Já podemos com justificado orgulha responder OI
Que nos perguntam: - VOCês já possuem uma Ur
verstdcde
- Sim.' Santo Catarina já possue sua Uníversídcd
Já con,tamos com esse centro .de cultura superior, 01
de felizrnenra se preparam os nossos elites culu
rois como profisaioncis e também 'politicas, de oler
acordo com os mais modernos métodos de or,licaçe
universal.

• Já possuímos, Sim, graças o boa vontade, trobc
lho, sacrificios e mesmo não poucos renúncias c
uma pleiade de homens qUe puzerom todo seu c
dor no consecussôo desse trabalho obneqcdc que re
sultou na estupendo vitória alcançado.
Já inaugurado festivamente.
Jó funcíoncnd-, em todos os seus setores, CCIl1

um corpo cujos orgãos sadios, fortes e harmônico!
dão vida o um luminóso destino.
Aí este, poro garantir e osseçurcr com sel!! con

junto de escolas superiores, o perfeito espectoüzc
côo profissional e cíentfftco, levando à .oosso r-oei
dade estudtoso oportunidades parque tonto onctovc.

Realmente já possui rnos o nosso Untvcrstdode.
orootclcndo aos catarinenses o vantagem de estodo
rem no capital de seu Estado, sem o necessidade e

o obrigação de deixarem suo cosa poro .procurorem
em putros Estados irmãos o que aqui não havia, a

lém de garndes despêsos e socrtfíclos financeiros dos
pais,
A Universldcde de Santa Catarina resolveu duma

vê", grandes problemas.
E fez crescer Santo Catarina no conceito de outrOS

unidades da Federação, O superdinomismo I'ja von
tade dos que criaram e já agora inauguraram <l Un!'
verstdode de Santo Cofarino fez, colar os pr/;simiS
tos e incréos que só crêem no que vêm.
Pois aí está o Universidade.
Louvore, o seus tdeoltaodores e fundadores,
Daqui desta coluna, nossos aplausos, dos louvo-e!

00 çovêmo cotortnese que porstontos veees tnmbllrTI
levamos nossas j)a!pvras de ·estimulo e coragem pMO
que se rcmcese realidade o grande sonho eru ôo naS-

� cente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flnrilllliil1011s, 14·:!·f,2

INAUGURA-SE HOJE
MAIS UMA FILIAL

EVER
, RU� DF, EUlVIO ,M!4ÇÇI, ��7 -"ESTR EJTO

Com Fabulnso Sortimento de
FERRAGENS EM GERAL

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

ARTIGOS nOMj.�S'I'ICOS

MATERIAL SANITARIO

TINTAS E VERNIZES

MATERIAL ELÉTRICO

PNEUS E BATERIAS

FERRAMENTAS E MOTORES
/

Venha conhecer a loja que marcará 0,/ Estado de Santa Catarina
pelo fino gôsto... pela qualidade dos artigos... pelos preços que oferece

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0 ESTADO O mais anligo Diófio.� Santa CCllorina

xcusos e demagógicol objénvos da mais baixa polilicalHa éieitoreira"
"Simples lugarejos e vilas como Imbiluba e Lauro Muller, hoje séde de prósperas e futurosas comunas, crescem e desenvolyem ainda, ao inlluxo be

néfico dos empreendimentos outrora ali plantados pelos saudosos Henriqlll:Lage e Alyaro Catão".
Texto da petição apresentada no Juizo da Comarca de Cri- RIA, ATRAvtS DAS CHAMADAS no agente, da. extensão e da pro.

ciuma pelo advogado dr. Saul Ultsséia Baião na qualidade de EMPRE�TADAS". fundidade do mal causado.
procurador judicial' do engenheiro Alvaro Luiz Bocayuva Ca- No assée conhecido episódio da

tão, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Extração V I I "TRIBUNA", de Roma, matéria a

do Carvão. que 'já. se reportou, exaustívarnen-
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da. greve dos seus trabalhadores. De. O prefeito Nery Rosa, por seu te, importante e hoje clássico jul-

Vara. da Comarca de crtcíuma. reste, a carta. dos dirigentes síndí- turno, assina articulado reportan. gado brasileiro, conhecido até dos
ALVARO LUIZ BOCAYUVA cais pleiteia benefícios como: A - do-se a f'FEUDOS ECONÔMICOS mais bisonhos estudiosos do assun.

CATA0, brasileiro, casado, enge- terreno para construção de casa; ELEVADOS AO MAIS ALTO to, decidiu, sàbiamente, o tribunal
nheiro civil, diretor da Companhia B - reajustamento de vencímen- GRAU, NA SENZALA DO CATÃO, italiano que
Nacional de Mineração de Carvão tos de funcionários de escritórios EM LAURO MULLER". PER LA FORZA MORALE Dl
Barro Branco, com sede em Lauro de mina.; C - extensão da gratífi- Vale dizer: o requerente, segun- DETTO REATO É SUFICIENTTi
Müller, neste zstaco, vem, por seu cação natalina aos trabalhadores do o editorial, se locupleta com o LA CONCIENZA DE DIVULGA.

procurador (doc. n. 1) expor e, en- de empreiteiros; D - rértas abo, estabelecimento de feudo conômi, RE UM FATTO ATTO A DISTRU.
nal, requerer a V. Excla. o seguin- nadas também ao pessoal técnico, co e senzala r era. Barro Branco) GGERE QUELLA REPUTAZIO·
te: mineiro e de escritório. em Lauro Müller, com a. prática NE, Ir" SAPERE CHE COL DIVUL

de crime que o articulista não es, GARE QUEL FATTO SI VENISSE
clareceu bem, situando-o como Ia, A FERIRE QUAL BUON NOM!I
vorecido por exploração ilicita em CHE CONSTITUISCE IL PATRI·
detrimento dos seus operários. MONIO MORALE DEL CITTADI·

FluriaILÚI,1)Ii.�, 14-3-62

• HOJE, CHÁ ELEGANTI'SSIMO NO "MUSIC BAR" COM SE;

:NHORAS DA SOCIEDADE - A EXMA SENHORA EDITH

'RAMOS ESTARÁ PRESENTE - A CASA ,LOUVRE
•
• SORTEARA UM BRINDE.
•
•

N�'" encontramos, MM. Juiz, em •
brilhante decisão do Tribunal d, ,
�:.ri� ji��e�:ê��:�ci��t:��elH� Cl\�

n
"IL REATO DI DIFFAMAZIO· •

NE STA, NON NELL'INTENZIO ,
NE MALIGNA, MA SIMPLICE

MEN�E NELLA CONCIENZA Dl •.
DIRE COSE ATTE A NUOCERH •
A���, ��T�o�� �E:O�;j��:��E:�� ,
plicldade, a clássica conngureçâo •
���!���ria e legal do autmus in: •
Não se constata, na espécie, - ,

é visto, - O animus narrandi, etí. •
::e r�;�:�t:U:��!:V��;��f:��: _
ção, ou mesmo de critica, sem In- ,
te���oCl�:_��e;��:r�Ôo�i!�!�rida;·jOr. tt
nal mencionado, da intenção do ",

agente de injuriar, de expõr ore· •
querente ao desprezo público. •
na� �:o�����: a-;;to����o d��ep�� _

•
•
•
•

:'
• Hoje, no Muslc Bar. ás 16 horas, Se'

• ���:;�:P:1�:0�e��licC���P��:�';lza:;ta:�:
• Colunista e patrocinado pela Senhora

• Virginia Borba, e� beneficio da �S50_
• ���;�i:aSda;� �:�;�:ad:e::�:�:oc�
• nadense de duralumínio Infantil.

•
.. • • estarão presentes no III Baile do Perlu •

• Baln�=;�ont�a:se:�::S�eà�:��:C:�' o I::�� !:::s d�e L;�:2.T. C. - Balle das Debu Ó
, com turrstas lle sr�o J'aulo, Minas Gerais..

.

•
•

Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Na clda,le de. Brusque, foi comemora_.
• �:�t:. dos Estados Unidos da America. do �:n:ull'�a�;:ste;:��ux�e Nascimento de,
I

Laurence Mason, foi o turista ame A Casa Louvre, ofertou um brinde:• ricano que passou o carnaval no Hotel para rjfar hoje no Cha no Muslc Bal
.. BalnearIb Cabeçudas. com as Senhor� - Idem a RelOjOaria'
, RQyal.

,.. ,
• car��v!�V�:Il��:�cIC�:�n�:r:osé:b:�s::!\: \A �enhora Ruth Luz, viajará hOjt", Na ocasião ,tcixou sua impressão no Li_ para Suo Paulu, pur esta razão não parti ,
• vro de Termos do referido Hotel: � '''�bro cipará no Chá, no "Music Bar". ,
• �!:s�i:r:u:e�:!�r:::�daa Vis7t:g�:;c�iZ:mO O Prinpice p:el;iP�, represêh'tará o,
, Hotel Balneârio Cabeç�dàs veio por cer po�o Britânico no Brasil. Chegara ama-'
• to preencher uma lacuna numa das lin- nha, em Brasília, onde sera recepClona,
•

das praias de Santa Catarina." :�n�:n;o�: 6��::;t. oferecido pelo pres!..
•
\1
II

JI
•
•
•
•

'i, I .•
1'I!vllera bl'JI éuu.,

i::I,�:�'C)�i:��: I;�':' �1.::�:n\,(l l:O�.
•

Para a e,,,,.,,ao a Senador que ncon •
�::e:t:�D d�:'�:���id�(êS�;;e�:d�sU!a�;:,
lo outro. comenten que não haverá can •

:�:����d�f�om:lt:: :7n:t�odOm;;a°;' :��,
gldo pelo T.E. Depois basta um voto pg,:,,'
leva-lo à Brasilia... • • � _.

Os partidos politicos deveriam apoiai'
um nome, para preencher a vaga de'xarla'
Pl'lo saudoso senador Gallotti. Há m1lito�,
:;17e:�t:�!�:sm�m nosso Estado ... Ama-.

I
vOlt� �o::!�ula� :��;a�i�ade�a;;OC��!�t:'
do Balneário do �or.o .dOS co�ventos.. •

O Sr. Jaime Couto, esta aguardanâu oJ
seu "Puck".

'" • • •
No Querência Patace Hotel, acoute'

ceu um Banquete comemorativo à. InAa',lação da unlversid*ad.e .de Santa catarma,
car �a�:'eO:::e�, �:t:��ío�i:�;�i!:I�=:��
do pelo seu "NIVER", aproveiiv para O!, \.
meus..

* • • • .\

A Exma Senhora Edith Gama Ra.'
mos, estará presente hoje, no Chá bene.'
ficicnte, nQ Music ���r.. •

Os brutos \Yolallda I'ortu, Regina Pa.'
tricia Lins c Carmem Rosa Caldas, fan-4tasiadas d; "Folia" foram destaca 't�,.
nos bailes do Lira *T� C; e 12 de Agosto_ ,

Os Perfumes da "Germalne MonteU'"

Para justificar mesmo a conse

cuçâo de alguns beneficios dos su

pra citados aos seus associados, o

Sindicato invoca favores idênticos
já vigorantes para Cl'S trabalhadores
de outras emprêsas do denominado
"grupo Catão" como SOe ser a Cia.
Docas de Imbituba.

O "Jornal de Criciuma" semana.
rio ccuedc nesta cidade, com re

daçâo c administração à Travessa

Engenheiro Boa Nova, 22, 60b a di.

recão e responsabilidade de A. Oe,

sar Machado, publicou, em seu nú
mero lO, edição de 31-12-61, a pre
texto de comentar carta dirigida
pelo Sindicato dos Trabalhadores
na Extração do Carvão de Laurc

Müller ao diretor-gerente da. C. N.
M. C. Barro Branco, grosseiros ín

Guitas e injuriantes comentários

que atingem a reputação e o con

ceita de que desfruta o requerente,
como cidadão ou homem de emprê
sa, ofendendo-Ihe o decoro e a digo
nidade.

Vejamos alguns tópicos estam.

pados em manchete:
"GRUPO CATAb:"
"
... DEBOCHADOS ALUNOS

DE LUPION ...

"

CAPADóCIOS QUEREM
COMBATER O COMUNISMO
COM DISCURSOS BONITOS".

f:sse outro consta du arLigo as,

simulo por Nerv Rosa, prefeito rnu

riicipul, ti. pàgs. 2 da mesma edição:
"MILHARES QUE NAO SE

CONFORMAM COM OS FEUDOS
ECONÔMICOS ELEVADOS AO

MAIS ALTO GRAU, NA SENZA·

LA DO CATA0, EM LAURO

MULLER".
E 8qui niais um trecho, cOllfi.;

g'urundo verdadejra calunia, ao

arremate cios comentáriw sôbre e

cilllda missiva do Sindicato:

"AI ESTAO OS METODOS ADO·

TADOS PELA CARBONíFERA
BARRO BRANCO. MÉTODOS D�
"GANGSTER", DE DESPISTE,
DE CINISMO. COM A DISTRI·

BUlÇAO DE PEQUENAS GRATI·

FICAÇÔES NATALINAS Ã UMA

MINORIA DE TRABALHADORES
REGULAnM�::NTE FICHADOS,

f,AQUEIAM A MAIORIA, ATRA·

VES DAS CHAMADAS EMPREI·

TADAS".
Ei-s, MM. Juiz, o que foi escrito,

de permeiO a tantas outraB invecti·

vas e ataques, com referéncia ao

requerente, pessoalmente, e à em·

pr�a que dirige. Não, por eviden·

t, com o propôsito de critica, em

bom. veemente e ofensiva. adstrita

à 11l'C'cssidl1dc cia narrativa, cotn

eliclu'$i"lO da vontade de injurIar (I

alenl a. simplesmente, à preocupa·

ção do bem ou do interêsse -social.

Houve, muito ao contrário, o d('li,

beraao escôpo de difamar e inju,
riar o requerente que tem sido ai·

vo, ultimamente, de contuma�

campanha de descrêdito e desmo

ralização desencadeada pelo "Jor·

nal �e Crlciuma", alimentado pOI'
intuitos eleitoreir05 dos mentorp.�

dessa sub-impreflO3a, na vã tentati·

va de confundir o humilde traba,

lhador de carvão.
A carta publicada enunciando a.�

reivindicações dos empregadas quo

ser-vem à Cia. Barro Branco. fir·

mada pelos dirie;entes sindicair,

Benjaruin Barreto, Arcángelo M.

Roçlrigues e Bernardo Miguel Pe·

ris. jamais poderia pretextar ao pe.

ri('l{1ico em (lue6tão, insidio3a o

chula campnnha desferjda contra

n ell1prêSR e. muito menOIi, os epl.
tclOti réil"5 e grosseiro/; a um de

seus diretores, o engenheiro ora

requerente.

vIIr

A publicidade, segundo nause

("Código Belga", parte 3.a, pág
72), é, no crime de injúria, condi

ção de agravação.
Na dissecação analítica da In.

júria, segunda os modernos crimí

naüstas da Escola Italiana, verifi
ca-se que a PUBLICAÇAO aumen

ta, PELA PERDURABILIDADE, o

dano causado a outrem.
A publicidade, escrita ou laiada,

se encarrega da comunicaçfu:r cri

minal, diminuindo, consequente
mente, :2 reputação e o bom nome

do ofen4!-do.
Há, pois, - ainda consoante a

melhor doutrina, - dois ângutce
da personalidade humana atingi
dos em cheio pela injúria, a saber:

A) - u da honra' interna, fenô

meno de rigorosa ordem

psicológica, originado do

zelo do ofendido pelo seu

pal1'Imónio moral: e

B) - o <l-;I nonra objetiva, que
são a estima, a simpatia e

o respeito do meio social.
Como demasiadamente sabido,

são esses. MM. Juiz, as condições
juridrcameute denominadas de

"MODALIDADES EXECUTIVAS
DA INJúRIA."

III

Vê-se, portanto, que o movímen
to reivindicatório do Sindicato dos
Trabalhadores na Extração do Caro
vão de Lauro Müller, até certo pon.
to. explicável e mesmo justo, não
poderia, honestamente, ensejar a

contumaz verrina dos mentores do
"Jornal de Criciuma", trasveatidc
na falsa roupagem de defensor do
trabalhador nas minas.

IV

o requerente, todavia, procurou
semp;re sobrepairar a esses ataques
completamente divorciados da
mais elementar étíea jomensuca,
ética que se constitui o supremo
apanágio de todo e qualquer com

portamento profissional. Não ró
ra �. marcante e honrosa tradição
de emprêses pioneiras, não só na

extração do com'nrattvel sólido no

sul catartnense, como em tantos
outros setores que assinalaram a

extraordinâria, excepcional I'! pres
tante atividade do saudoso brnsi·
leiro Henrique Lage secundado POl
um grupo c.!e illCIll1t;nvels auxilia,

�::�l�:��� ''?CO��!I��Ss�llt� '�,�����
resposta. Mas o requerente tem

um nome e patrimônio moral a ze

lar. Seu pai, o engenheiro Alvara

Monteiro de Barros Catão, dese..

parecido em tragico desa,stre aére'l

quando prosseguia na supervisãQ
dos cometimentos Ip.gados pela inol,

vidnvel Lage, impôs'lSe, Igualmen
te, à admiraçãu, à estima e no re·

conhecimento de todos que (·orlsi·

go lutaram na árdua faina de de.

senvolver o sul catarincnse. Sim

pies lugarejos e vila-s como Imbitu·

ba e Lauro Müller, hoje s('de dI]

pr6Gperas e futurosas comunas,
crescem e se de.senvolvem, ainda,
ao influxo benéf1co dos empreen·
dimentos outrora ali plantados po�

Henrique Lage e Alvaro Catão.

Ilustra nossa coluna a bo-

nttu Zilda Ducker, fanta

siada de "Arlequim Esti·foram legadas pelo imortal Ruy
Barbosa, encontramos, no ínteres.

sante trabalho "A .Imprensa e a

Lei", do saudoso Ministro Oemírría
no da Franca, a lapidar definição
do dever jorna.lfstico:

lizado", a segunda classifi

cada no ceneursc de ""3-n-

testa, no eeue de Gala

Municipal, realizado no Li

ra T, C.
"A imprensa, nos tempos atuais,
é �� Instituiçfu:r que maior in·

fluência exerCe nuói deliberações
coletivll\' e nas consciêncius dOH

�I��J:a l��:l��ãO c�e m�ih�j�l�a�
•
IX

Ora, dcnomi�nr-se o requ.erente 1;

demais responsáveis pela dfreção.)
do grupo de emprêsas como "DE·
BOCHAIlOS ALUNOS DE LU·

PION"; "ÇAPADóCIOS"; explora,
dores de "l'EUDOS ECONÔMICOS

dOmina. o mundo, é sobretudo

preventiva.. Cabe-Ihe apontar,
com superiOridade, os êrros e

desma.ndos que ameaçam a e&

tabilidade da. ordem e da COU58
ELEVADOS AO MAIS ALTO pública, os vícios que corroem a
GRAU NA EENZALA DO CATA0 saúde moral dos povos, os des-
EM LAURO MULLER"; que ado· vários que pervertem oS bonl3
Iam "MÉTODOS DE GANGSTER, costumes. No desempenho destn
DE DESPISTE E DE CINISMO" llobilitante missão, deve o jor-
e "COM A DISTRIBUIÇAO D"Fl nalista, como verdadeiro evange-
PEqUENAS GRATIFICAÇOES lizador, marchar intimorato, des-
NATALINAS A UMA MINORIA prezando as· imprecações dos des-
DE TRABALHADORES REGO. peitados, as observações dos ti.

������EMA�����,D�:�AVSÉ� � �e���n��. �eod�ç:sOI�:sil;;t::��
DAS CHAMADAS EMPREITA bem comum, só o deve preocupaI
DAS" tudo isso implica em veicu· a verdade, para lhe dar autori.
lar e divulgar, de maneira impre' dade; a moralidade, para conse
cisa e vaga, sob a fria e ca\culadlJ guir � regeneração; e a justiça,
collertura de fórmulas equívocas, para. evitar a ma.ldade."
fatos que? lei imputa como cri· �� Mas, deç;graçadamente, MM. Juiz,
me, ou que nfeta.m, direta e dano :' existem jornalistas e escrevinhado
samentr, o bom nome, a honra �

.

res ...

todos os sentimentos moraiB do

i
Cortejem a popularidade como

���;:���e'vi��Ojr�t:����� s�:�t� :.����. a:���::r,����n:m:uu:;: ��
\'ldades materiais. ,honra e dignidade alheias.

X ·r.'1 XII

O artigo 11 da Lei n. 2.083, de 1( Sendo a notificação, no seu con
de novembrr> de 1953, que regula:a ceito processual, a formalidade pe
liberdade de imprensa no pais, não la qual se cientifica a alguém de
foi modificado pela Lei n. 2.728, dói um preceito, ordem ou determina
16 de fevereiro de 1956, pois essa ção judicial, para que pratique, ou
apenas dilatou o prazo prescricio deixe de praticar, determinado ato
nal do exercício da ação. REQUE&-SE ex-vi do ·1n't'igo 11 d�
O artigo 11 da Lei n. 2.083 6q Lei n. 2.083, de 12 de novembro de

acha, assim, em pleno vigor. 1953, e em lace de tudo quanto .se
E nêle se ajusta, como uma luva, expôs, sejam notificados os 6enho

a espécie em apreço. / res Nery Rosa, preleito municipal,
e A Cesar Machado, diretor do "Jor.

V

.A�3im também em respeito à me.

mória' do pai, não poderia permi.
tir o requerente, sem o exato repa.
ro judicial, fôsse atassalhado em

sua reputação, com excusos e de

magóglcos objetivo:> da mais baixa

politicalha eleitoreira. Criciuma já
assiste, com profundo desencanto

e mal disfarçada melanC?lia, unI

órgão de imprensa descer tanto, pe·
los condenaveis processos postos
em prática, no conceito sereno dos'

hemen.s de bem e no irrecorrivel

jUlgamento da opinião publica, já
bastante esclarecida e suficiente
mente politizada.

-BAHIRDS
Cine GLORIA

-CENTBO
Cine :\1\1 JOSE

VI

O áuge dessa campanha de des

crédito não sabemos quando che·

gani. O certo ê (lue já,vra. edição
citada (p.xemplar incluso - doc. 2)

se apotlta o requerente e demai-s

responsáveis pela direção da Cia.

Barro Branco, como "DEBOCHA

DOS ALUNOS DE LUPION" e

"CAPADóCIOS" que adotam "MÉ·

TODOS DE GANGSTER, DE DES

PISTE E DE CINISMO", ao mes·

mo tempo em que se os indica ao

desprê-so público, distorcendo (a·

tos, nesse falso relato: "COM A

DISTRIBUIÇAO DE PEQUENAS,
GRf\TIFICAG(lES NATALINAS A

UMA MINORIA DE TRABALHA·
DORES REGULARMENTE FI·

CHADOS, SAQUEIAM A MAIO,

FONE: 6252FONE: 3636

ás 3 e 8 hs.-
Burl Christopher
Gypsy Rose Lee

JORNADA Tt::TRICA
- Ter.nlcolor. -

Censura atê 14 anos

XI nal de Criciuma" que se publica
nesta cidade, para. que, no prazo
improrrogável de cinco (5) dias,
post-notificação, esclareçam e ex·

pliquem SATISFAT'ORIAMENTE
os trechos imprecisos, equlvocoo e

vagos já tral1'3critos, ou, em ca-so

contrário, assumam, sem possibili·
dade de posterior retratação, as

responsabilidades crÍminais que
do fato decorrem.
Têrmos em que
Espera deferimento.
Criciuma, 10 de março de 1962.
(ass.) Saul Ulisséia Baião, Advo-

gado, inscrito na. O.A.B., Secção
de Santa Catarina.

ESTREITO
âs 7Y2 '- 91h hs.-Houve, sem duvida, por part.e do

periódico em que/;tão, aquela som·

bria c anti-social preocupação de
ofender e de injuriar, contida na

lição 105.mestres italianos.
A pnnclpal caracteristica, no e'5-

q1!ema dos elementos compositivOoS
da figura delituosa da injúria, re

side na idoneidade cIo meio empre
gado, com :lo interrt;'.ão de torná.-lo
amplamente conhecido.
Ocorre, - afirmamos sem receio

de contestação adequada, - na es

pécie, :>. perfeita e exata noção do
animus, que é a plena consciência

- Sessões Populares -

Richa.rd To.dd
. Anne Baxter em-

A SO!\lBRA MALIGNA
- Censura: - até 14 anos. -:-

II

Tra ta.-se, como se depreende de

sua leitura, de uma mi'jtSiva em

termos serenos, expositiva, apre
senlando rcivilldicações normais.

Rcelllll1ação. apenas, quanto ao

proeedimentu de alguns empreitei.
ro�. procedinllmto, aliás, irregular
E' �busivo que mereceu o oporLuno
.' enérgico corretivo da direção da

Companhia ao dirimir, de c.()mum

acôrdo com o Sindicato, a recente

Cine RIU
tine IMPElIU

�O!"l;, 'I43f
ás 5 e 8 hs.-

James Stewart
Kim Novak
Jack Lenton em:

SOK'fILE'GIO DE AMOR

CinemaScope - TecniColor

(ESTREITm. . Fone6295
âs 8 6s.

- Sessão Popular -

Richard Todd

Anne Baxt.er em _

A SOMBUA MALIGNA
Censura atê 14 anos

�--'---- ---------------- Censura atê 5 anos
..i�

CiDe ROXY Cine ft.\JA (S. José)
ás 8 horas

VENDE·SE ALUGA·SE "'ONE: 8431
ás 8 hs.

eELA MELHOR OFERTA Beter D.inely
�1I; 8 11S.-

SEU J.)ESTINO DE GLO'UIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�,ómando Geral da Polícia Mililar
NOTA OFICIAL

o Comando Geral da Polícia Militar do EStado

tendo em vista críticos feit'!.s através de emissora

loCai, sôbre insuficiência de praças poro o policia
mento nos dias de Carnaval, esclarece o seguinte:

Esta Corporação forneceu, poro policiamentos
dh1e(SOS, durante os dias de Carnaval, 162 preços

dióriomente, divididas em 4 turmas ou quartos.
Poro o serviço de trânsito, foram postos à dts

pOsiçõo do DVTP 15 praças que, com as 1 B que lá

se encontram em coróter permanente, além do Guar

da de Trânsito, perfazem o total de 33 elementos

desta P.M. junto àquela repartiçõo.
Tal número de praças é o máxima que esta

polícia Militar podia fornecer, já que, em efetivo

jÓ diminuto em função das recessldodes do Estado,
existem cleros da ordem de 360 homens, havendo

ainda cêrco de 60 baixadas à Enfermaria e Hospitais.

Participação
Viúva Andrion Sdnchez Jayme Abraham e sra

po��� o contrato de �osamento de ��ur�I:��os
Confirmem

Florianápolis, 4 de março de 1962

MISSA DE 7.0 DIA
DARI'O GARCIA

José Murillo da Serro Costa e família, Francisco
Pedro Garcia e Família, Dario A.S. Gcrcíc e familio,
Loura Garcia, Ewaldo Muller e senhora e Hilda Gor
cio Assumpçõo, agradecem às pessoas de suas reto

ções que de qualquer modo, expressaram seu pezor

pelo falecimento do sempre lembrcde DARIO e con

vidom para a Missa de 7° dia que será celebrada
no Catedral Metropolitano, as 7 horas do próximo
dio15. l

) BICICLETA
vende-se uma completamente reformada,

APOLO. TI !l.tar nesta redação, com Ivan Silva.

GLóRIA SEM MACULA
(Tunes of Glory)

Apezar 'po ritmo lento e uma alongado narrativa

(que desgosta ao grande público), pois a ação e

psicológica, RONALD NEAME, um dos bons mes

tres do direçõo na Inglaterra, soube imprimir uma

boa linguagem de cinema a esta película filmada
em TECHNICOLOR. "GLóRIA SEM MACULA" nóo
� um grande filme de excepcionais qualidades, mas

merece o respeito do espectador consciente, pois tro

ta-se de uma obra de inesquecível vãlor humano. É
um filme comovente por sua profundidade dramáti

co, com uma boa dose de espirituosidade, tendo sa

bido o diretor pezor conveni-entemente os ingre dien
tes heterogêneos que a película possui. O choque e

moclcnol de consciência é o parte mais belo do pe

licula, em que GUINESS no suo amargura do arre-

lIr.ndimento moral pelo suicídio de MILLS, chego os

"",Iof'.(imas já com o mente perturbada, depois de res

Pnr.f,obilizar os SEU" subordinados pela morte do seu

substituto. O elenco encerra OS nomes' de dois gigan
tes do cinema inglês: os já citados ALEC GU1NNESS,
Como sempre átimo e JOHN MILLS, com uma inter

pretação de profunda sensibilidade, superando 00

próprio GUINNESS em algumas sequências e tendo
sido consfderodo o "Melhor Ator no Fesrlvçl de Ve
neza de 1960". Que atuação! KAY WALSH, HUGH

MCDERMONT, DENNIS PRIÇ__E (o ator que fulmi
.nou as 8 pessoas interpretcdcs per GUINNESS em

"AS 8 ViTIMAS"), GORDON JACKSON, JOHN
FRASER, SUSANNAH YORK, uma estreante e' out
ros coadjuvantes compõem muito bem o elenco. Em

Suma, "GLORIA SEM MÁCULA" (Tunes of Glory)
impressiona pelo seu conteúdo humano e sincero,
mos agradará a pequena parcelo do grande público
OU chamado espectador comum.

f,' COTAÇI\O: 4

•
FILMES ESPECIALMENTE RECOMENDADOS

�. JORNADA THRICA
(Wind Across the Everglades)

, Direção: NICHOLAS RAY. Elenco: �URL IVES;
CHRISTOPHER PLUMMER, Gypsy Rose Lee, Tony
Golento. Do pântano selvagem brotou o infâmia e

nos Suas águas negras surgia um amo� devastador!
A -emocionante história de aves e sua luta terrivel
Contra o rei dos pântanos. Uma obro primorosa em

�o realidade selvagem e dominadora! Não percam
este -emocionante filme em esplendoroso TECHNI
COLORo

AMARGO TRIUNFO
(Bitter Victory)

"-

Dir�ão: NICHOLAS RAV. Elenco: RICHARD BUR
TON. CURT JURGENS, RUTH ROMAN, RAYMOND
��LEGRIN. Grande epapéip sôbre os famosos

Desert Rals", isto é, "Rotos do Deserto" com um

�etlé(') de primeiro. Uma película cheio de ação es�

peltlcular no cles-erto. Nõo percam êste ótimo filme

�-guerro. Filmado em CINEMASCOPE.
,,*,

.. _�.
'.

-
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o ESTADO o Mais Antigo Diarlo de Santa Catarina

dltal
JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGAÇU
EDITAL DE CITM;AO
COM OPRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS

O CIDADAO JOAO CA

ROLINO ZIMMERMANN,
JUIZ DE PAZ NO EXER

CreIO DO CARGO DE

JUIZ DE DIREITO DA

COMARCA DE BIOUAÇU,
ESTADO DE SANTA CA

TARINA, NA FóRMA DA

LEI, ETC.

QUINTA pAOIlo:fA

após os trâmites legais, ser
a presente julgada proce

dente, por V. Exa., data

vênia, podendo os supllcan
tes adquirirem a transcri

ção da sentença que lhe ser

virá de titulo habil para
o registro no cartório com

petente. Protestam por to
dos os melas de provas em

direito permitidas e, desde

já, requerem o depoimento
pessoal de quem esta con

testar, sob as cominações
legais. Dando o valor de ..

..Cr$ 2.100,00. P. deterímen
to. BIguaçú, 24 de outubro

de 1961. tass.i Acácio zét

nio da Silva. Selada legal
mente. Relação das teste
munhas: Leoncio João de

Souza, Sergio Esp�ndola e

Artur Luiz Marques. - A

perícia constatou que as

dimensões e confrontações
do referido terreno, contê
rem com as descritas na

iniciaL Procedida a justi_
ficação foi esta julgada
por sentença do teôr se

guinte: - Vistos, etc. Ho

mologo, por sentença, a

justificação de fls._ em que
são requerentes Pãsslmo
Corrêa e José da Silva, pa
ra que produza os seus íu,
ridfcos e legais efeitos. CI
te-se. pessoalmente, por
mandado os conrrontantes

do Imóvel e, por edital, os

Interessados Incertos, para.
todos, querendo, contesta
rem o pedido no prazo da

Lei. Custas afinal. Blgua
çu, 26 de tevereiro de .'

B162. tass) João Carolina

Zimmermann, Juiz de Paz,
no ex. do cargo de Juiz de

Direito. E, para chegar ao

conhecimento dos interes

sados, é expedida o presen
te edital de citação com o

prazo de trinta dias, que
será. publicado e afixado

na f6rma da Lei. Dado e

passado nesta Cidade de

:Siguaçu, aos vinte e séte

eias do mês de fevereiro

do ano de mil novecentos

e sessenta e dois. Eu, (Ass)
Pio Romão de Faria, Escre
vente Juramentado, no Im

pedlmento ocasional do Es

cnvêo, a datllografel••
subscrevi.

Blguaçu, 27 de feverei
ro de 1962.

(Ass.) João Carolina

Zimmer.mann, Juiz de Paz

no ex. do cargo de Juiz de
Direito.
Contére com o original

afixado no lugar de costu
me.

O Escrevente: PIO RO
MAO DE FARIA

Institulo de Cullura Germânica
COMUNICAÇÃO

o instituto de cultura germãnica comunico cos Seus

distintos alunos e demais interessados que se acham
abertas as matrículas aos seus cursos de alemão, poro
prtnctokmtes e adiantados, em diversas turmas, pela
manhã, a tarde e noturnas, com inicio no dia 15 de
março.
Matrículas diariamente, das 9 ÔS , 1 e das 1 Ó aS 19
horas.

Ruo Victor Meíreles 38 2.0 andar apto 3

metros, e fazem frentes
com Manoel Candido r'er

reira, em uma cerca viva
e tundas no Travessão ee

ral, em terras de João Ma_

noel do Amaral. Procedida
a justificação foi esta jul
gada por sentença do teôr

seguinte: _ Vistos, etc ..

H�mologo, por sentença,
a justificação de fls., em

que é requerente João aoe

qulm do Amaral para que

produza os efeitos de dl
retto. cíte.se, pessoalmen
te, por mandado, os con

frontantes do Imóvel e, por
edital, Os Interessados ín
certos para todos, queren

do, constestarem o pedido
no prazo da lel. Sem cus

"s. Blg., 21-XI-61. (Ass.)
Jaymor Guimarães cone
co, Juiz de Direito. E, para
chegar ao conhecimento
dos interessados é expedi;
do o presente edital de ci

tação' com o prazo de trin
ta dias, que será pUblicado
e afixado na fórma da leI.
Dada e passada nesta Ci
dade de Blguaçú,'aos vIn_
te e dois dias do mês de
novembro de mil novecen

tos e sessenta e um. Eu
(ass.) Pio R. de Faria Es
crevente Juramentado, o

daltlllogralleI ie SUbscrev,.
'Blguaçú, 22 de novem

bro de 1961.
(!WSsinado) Jaymor

Guimarães COllaço, JUIZ

D60�:��IT��m o Ol'iglnaI\
afixado no Fot'Uln deste
Juizo.
O Escrevente: PIO RO.

M..�O ��.):;�_}._. '.�
,'-"._ .. _ ......"". ..._.cl""-".....;,,����:±!::::!:::::::::=:!ie!=�-=-_.�L::....

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

AULAS DE ALEMAQ
sob orrentaçao do "instituto Goethe",
Munique, Alemanha

para.principiantes e adiantados, pela manhã,
a tarde e noturno, _com inícro no dia 15 de

março.
_ .. �'-"'-

com Certificado no fim de cada ano

e após absolvido o 4.0 ano, Diploma
equivalente ao "Instituto Goethe".

MATRI'CULAS DAS 9 AS 11 E DAS
16 AS 19 HORAS, NO

INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA
,
Rua Vitor Meireles 38, 2.0 andar apto. 3

publiCidade
.J 1-' em 5t., <;atarina

Confecção e tonsenação d. palné"
em todo o Estado

.

R for:,�do Mach�d'o. G 1!! I1l1dôlf' - -fone 2� 13

...

•
• r - fLORIANÓPOLIS.

.NDEREÇO
A RAINHA DAS BICICLETAS, fica na Rua:

Oonselhetro Mafra n,<l 154, de um lado a sua

I't!cção d� P�ÇAS t.; ACESSÓRIOS, e do outro a

Jecção de PINTURAS E r:ONCERTOS, _

!:r.JdJ>Df!· 31�7.

Juizo De Direito �ã1ümarca de HIGUAtU-- GRANDE,
[�ital ne �itacão com ,0 �razo �e (30) �ias CONCURSO
o DOUTOR JAYMOR (600 b) de fundos, com a de Cr$ 5.000,00, e protestan ...

GUIMARAES COLLA- área de 46.464 m2, confron do por todo o genero de .........� I

ÇO, JUIZ DE DIREITO tando, ao Oeste, frente, em provas em direito permiti- .-.��
DA COMARCA DE um ribeirão, em terras de das. P. deferimento. Bígua- RELACAO DOS soR1iAooa
::G�:��� ci���. �:��e�u��::idO c:�rr;�r:� i��O��(i��:.)no;::;gr�I�Jti�� 1 BOL�AD�·f.4;���BOL _

�:i, ;*C.�ÓRMA DA :��O�la��et��roal�oa�!�� �t�:J�t1mi!&fo:�e��:� ��s�a� 7�a�sh�A�P���;
FAZ saber aos que o' rat e ao Norte com ele re- Kuhn. 2 - Sebastião João (SP)

presente editaI virem ou querente; 20 terreno _ Schmidt, lavradores, reei,

contem 8,80m. (4 b) de dentes em T. Riachos. A' 1 BOLA DE FUTEBOL _

frente e também 1.320 m. perícia constatou o segutn Mario C. Loureiro _ R.
de fundos, com a área de , te: - Que os terrenos mé-
11.616 m2, confrontando, dem no lado Sul, Isto é,
ao Oeste, frente, em um de frente a fundos, 1.123

ribeirão, em terras de Ma,
noel Candido Ferreira ao

Leste, fundos, com João
Manoei do Amaral, ao Sul

com Manoel João de An
drade e ao Norte com João
Francisco Ferreira. 3 _

Não possuindo o requeren
te titulo legal sobre os ci
tados terrenos, que adqul;
rir o domtnío dos mesmos,
de conformidade comia art
5:>0 do C. C. e art. 10 da.
Lei na 2.437 de 7/3/55 e

ainda arts. 454 e seguintes
do C. P. C .. Requer, pois, a

V. Exa., se digne efetuar a

justificação inicial, com as

testemunhas abaixo arro

ladas, e, após o julgamento
da mesma, se proceda de

acôrdo com os arts. e Lei
acima citados para, fInal

mente, ser expedido man

dado de Registro de Irnó,
veis. para os devidos fins.
Com os documentos juntos,
dando a presente o valor

dele conhecimento tiverem

que, por parte de JOAO
JOAQUIM DO AMARAL,
por intermédio de seu assts
tente judiciário Dr. Saul
Oliveira, lhe foi dirigida a

petição seguinte: Exmo.
Sr. Dr. Juiz de DireIto da
Comarca de Blguaçú. João
Joaquim do ':naral, bra
slIEflro, casado, residente

em Três Riachos, neste Mu

nicipio, por seu assistente

judiciário Infra assinado,
vem promover a presente
ação de usucapião, para o

que expõe e requer a V.
axe. o que segue: 1_

Que, por si e antecessores,
tem a posse mansa, paci
fica, sem oposição nem ecn

'testação, contínua e inin
terruptamente e com âní ,

mus domini, há mais de
20 anos, sõbre dois (2) ter

reqos situado no legar
Três Riachos, distrito da
séde deste Município. 2 _

Que Os referidos terrenos
tem as seguintes dimensões
e confrontações: 10 terre
no - contem 35,20m. U6
b) de frente por 1.320 m.

FAZ saber aos que apre
sente editaI virem ou dele

conhecimento tiverem que,

por parte de PASSIMO
CORRil:A e JOSil: DA SIL-

VA, por intermédio éIe seu

advogado Dr. êcãcic Zélnio

da Silva, lhe foi dirigida a

petição seguinte: - Exmo.

Sr. Dr. Juiz de DireIto da

Comarca de Biguaçú. Pás

slmo Corrêa e José da Sil

va, brasileiros, solteiros,
maiores, lavradores, resi

dentes e domiciliados em

ecrocaba. neste Município,
vêm, por seu procurador
Infra assinado, promover

uma ação de usucapião, pa
ra o que expõe e requerem
a V. gxa.: 1 - Os peticio
nários têm a posse com to

dos os requisitos para a�
prescrição aquisitiva, de

um terreno situado em go

rocaba, medindo 180,4m.
de frente por 1.760m. de

fundos, área de' trezentos e

17 mil quinhentos e quatro
metros quadrados
(317.504 m2), 2 - Contran

ta o Imóvel, na frente, com
terras de João Carlln, run

dos com as de João Salomé

ou quem de direito, Sul

com as de Crlsplm de tal;

S r h
. 3 - Tendo adquirido o ter

. . Ia go rena de val�emar Donato

, Apresent Silva mas nao possuindo

'_..

2JjJ!r :::::.��:::=��I
de acôrdo com os arts ...

S' � 550 e 552 do Código Civil e

•• , �m�_� art. 10 da Lei 2.437 de 7

de março de 1955 e na con

•
formldade dos arts. 454 e

CRíTIC C· r. "'��'�1 ÁR!O ��.����!�SCI:i�. A�S���O!�
QUADRO I?AS' COTaçOES de.m e requerem &: V�'tExa.,

se digne ouvir as testemu

,... Excepclonal. 5 - ótimo. 4 - Muito Bom. 3 _ Bom nhas no final arroladas e

- Regular. 1 - Fraco. O _ Péssimo
I

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Comunicação
Comunicamos aos senhore" ASSOCiados que se

acham abertas na Secretaria e Restaurante do Clube
os Inscrições para o "l° TORNEIO INTERNO DE
DOMINó" que tem seu inicio marcado para a pró
ximo dia 24, as inscriçães obedecerão o "Regula
mento" Afixado naqueles locais e ser';o encerrado,s,
impref1erivelmente no dia 18 do corrente.

Florianópolis, 9 de março de 1962.
A DIRETORIA

-N-D-HD�EPCKE ·TEltI--
i.

Oons. Araújo, 168 - CUR�.
TIBA (PR)

1 BOLA DE VOLLEY .;
Antônio W. Rocha - R

Oais, 165 - CAPITAL (In-
dianôpolis) '",.r

1 BOLA DE VOLLEY _

Maria de L. Rocha - R

Oais, 165 - CAPITAL (In
dianópolis)

1 PAR DE fATlftS _

Joaquim Taguado _ R.

Ulpiano, 38 (Lapa) _ CA
PITAL

1 JOGO DE CANETAS _

Nilton Castrazana Pinto _

R. Olegário Paiva, 345 _

MOGI DAS CRUZES (BP")

a RELO'Oro DE PULSO _

Iracema Oorrea - R. Coim

bra, 322 - CAPITAL

1 l\lA'QUINA FOTOGRA'
FICA - Sônia Maria

-

Luc
chesi - R. Bresser, 1635

. Casa 1 - CAPITAL (Bras)
I TREM ELE'TRICO _

Rosália �iga Costa _ R.
da Gavea, 448 (Ipanema)
- PORTO ALEGRE <RO_s,
1 BICICLETA _

Guacira A. Lara _ R. Jo
li, 57 (Brás) _ CAPITAL

GRANDE CONCURSO
PING-PONG

São Paulo, 4 de março fie
de 1962.

UMA PROMOÇAO DOS
DELICIOSOS CHICLES DE BOI..A

,PI1lG·
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�7 ANOS DE ....BUTA CONSTA�r.

�EL"" !JROGRESSO Dl

NO �ETOR

fSPORTlve

a um os protagonistas' do grandios
e t á ( U lo de a m a n h ã à n o i t e

u
e

'l) 'rorne!o

Irunio ia campeonato ele
prutlaslo dn Cirladc,
()llortunifln( (''11 11tH' todos
OS ('1111)!', f

víndo. Rpl' 11111;" vr-rdartet-

rn fr"'l do I 'boi j(!("ll,
'luand'
H!'t11:1f n

SilO'!

prI'.'!ip-i z

ar/mi

" apre-
rmlr nor

1'f�nd:'l." dohr":

1't'rl:1D1I'

Paula , Avai, Fi-

guf'ir' I (' 1\11 ['pn, Tamnn-
I) ';]m lima Vf'7.

) l{J rsllldlo da

FCF '1'1 lul' p"'lo titulo
inki:1 ria tcmponl.(!a rle

.. di ,0, vamos

:1� rápida

flqwrifl" ), Clltanrlo
1"!"1)(11I I' 10 n Y,;sln-

flual. 1\11 n 1 lIIn:l <>spc-
r:11I",'1 Er'rnntlo

tI') ]111 l!!illl" isolado

'lirl'lrl
('111111 I
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FIGUEIRENSE - Com a, te certame. Afl�al, .c ar. versos colhidos na partidas

outros

eleição do dr. Heitor ofcr

rart para o posto de �re

sidente do "Furacão' N{'

ero', o pensamento da di

retoria foi totalmente ·VO!

tado para a, construção do

seu estádio, no Estreito ..
A

equipe de' futebol foi, m

ctustve comentado na ír,i

prensa, que deveria sr-r

extinta e em seu lugar,

surgir uma esquadra de

jogadores puramente arnu

dores. Mas não vingou a

idéia. Embora, um tanto

fraca, pelo menos é o f.l�':.e

afirmam aqueles que a

companham os tretnemen

tqs da equipe, o Figueiren
se Irá dispo.�to n "brigar"

pelo titulo. Suas etmnccs,
bem pesadas, são reduzi,:I'ls

porém os demais eluues

não estão bem. Vai daí.'.
Perdeu o ntvt-nczro d,11S

bons jogadores. Mareio Pin-

to e Anlel. Porém conta-

rá com vado procedente
do Guarnny além do rc

torno de alguns jogadores,
entre ôios toucares e ser

gio. oevcrão ,dcsrilrtr pum

o jlúbll('O )1('!;tl' TOrtWiO

tntcto v('stlndu o untrorrno

alvi-�cl�:rO: Ronn.lrlO, Di"l
ma, Adio, H('r�IO, WII.�o!l.

vnoo, Marhad'o, prd1'lnl''l,
Gastfwe outros.

ATLE'TICO - O con

junto do Estreito revotucto

ncu o mundo esportivo da

capital, atravês de seu ex

prf'sidente Amilcar Sche

rer. Dlspendeu aquele dr:,

portista, uma verdadf'it'a

fortuna, para deixaI' que

os outros colham os frut'ls

rle S(>llS esforços. Arnrou:t ;:;

<!quipe emb.ora tivesse c�

lhido dois resultados ne

o;atlvos, frente ao Ferr,)�

viário por 3xO e diante do

São Luiz por 2x1, a repm

sentação estreltense tinha

Auénco '

como provável
Campeão de 1962.
TAMANDARE' - O clubeAmilcar Scherer, diante rio preparatórias, apontamos o

procedimento da torcida, -----,---
no jogo interestadual,. lá

mencionado ficou abalado
e aca bou mesmo por rc

nuncíar. Com ele, tomou o

mesmo caminho ,Q trem-i
dor Waldir Mafra e 'o A-

uénco se viu envolvido por
graves consequências pois a

fõlha do pagamento é alta
e fi. atual diretoria sentiu o

grave e difícil comprorms-
50. estando para conceder
uma verdadeira "debanda
da" de jogadores. Mas, tu
do· não passou de eomentü
rios. A ôtretoria, achou
que deveria enfrentar J.. �,I

tuacão c é ,) que faz lfii
momento. pe!n 1111'110S (]".

monstra. O (jundl'o (..�t,(l

ANIEL, () técnico
aUeticano.

armado e representa. c que ...
,

de melhor exíste de mate-

rial humano na cidade:
Marcia Pinto, AnieI, Alair,

��r��h��c��,liC;'�I:�ã:!��;,
co, Helinho e outros.

Se chegar a "desencabu
lar" neste principio de

campeonato atingirá por
certo a consagração, com

a conquista do titulQ.\"
E' Q clube que cpnta :om

mai0.res chance� mas Avaí
e Figueirens�,poderão mui
to bem surpreender as as

pirações) atleticanas.
Mesmo apesar das �rias

ADll0, o veterano, ma�

IIH',t\"!f IIII

Avo; 'e Figueirense antes de iniciarem o cotejo
pelo Torneio de Juvenis, na tarde de domingo, o.

bse-verem um minuto de silêncio em homenagem
ao ex. jOgador ovcíono Arthur Boas, recentemente
falecido. Além disso o Conjunto cvcícno atuou de:
luto.

X.X.X.x.

O zagueiro çentrol Nery, que vem atuando no

Avot, ainda nâo firmou contrcto com o clube ozurro

embora esteja tudo acertado entre o clube e jogador.
Acontece que o diretoria ovctcno estó aguardando
o rescisõc do jogador com o América, para entôo
poder dar entrado na Federação do contrato do

atleta. 't4�"'"
x.x.x.x,

O Guarany deverá apr-esentar. se neste próximo
Torneio Início com uma equipe bem armado, capaz

mesmo de surpreender aOS chamados grandes. O

ponteiro Jacó que militou no Avcl, Figueirense e

Bocoiuvo, alé� do Paulo Ramos, defendere êsre

a jaqueta bugrina,
x.x.x.x.

Américo e Floresta decidiram domingo o tarde o

Torneio Início do Campeonato de Profissionais do

Cidade de jotnvtlte. Vltónc do América por 2 x 1,
que dêsto forma ficou de po"""e do prim('>iro tttulo

do temporada de 62.
x.X.X.X.

A equipe do Bcrroso de Itajaí derrotou na tarde

de domingo ao elenco do Internacional de Lajes,
pela contagem de 6 x 2, num jàgo que foi ampla
mente superior.

"piV()t"

x.x.X.X

O atacante Pereréca 00 que tudo indico deverá

mesmo ficar afastado do conjunto principal do Fi

gueirense que partiCipará do Torneio Início, mar

-cada paro a noite de Quinto feiro.
x.x.x.x.

A diretoria do Guorany protestou junto 00 dele

gadO do F.C.F. contra a decisão do Figueirense, cujo
direção técnico �ubstituíu um jogador, durante o

transcurso do Torneia Início de juvenis, quOrlldo de

corriam ,56 minutos.

inter-

na primeira fase mas su

cumbiu ante o melhor pre
paro antagonista, por 5x2

Pitúla retornou a equipe
depois de atuar uma tem

porada pelo Atlético e 80-

caíuva. Foi a única con

tratação. Pamplona. Nery,
Hamilton, Pitola. vaieno.

SauI OlIveira
Para Preparador
do Metropol
Ao que apurou a nossa

reportagem, o e.�portisj;a
dr. SauI Oliveira, respollr
sáve! pelo sucesso da sele

ção Catal'inense no ülll

mo Campeonato Barsileiro

de Futebol, está. nu imi

néncla de ingresRar no

Esporte Metropol. Aguar
�os os aconteclment.os.

Arbilros
(ooperam
(omaACES(
Sabedores de que a. Fe

deração Catarinense de

Futebol havia concedido o

pcdldo da. dlretorip, da As

sociação dos Cronistas E<:

portlv.os de Santa Catarin:t,
pata. que a renda do�q'o!::
nelo Inicio fôsse tota.lmen
te rcvertJ.da rm bencficlo
ela entidade dc classe os

nl'blt1'O,9 �oUdarl1.nramwsc
com a FCF e ubrlram moo

da tnxa M' arbitragem qu�
lhes caberlnm, numa atl-

RlD"TOR,

PEDRO PAULO MACHADO

il.EDATORES-AUXllIARlS,

MAURY �. RUI LOIO K

GlLPllTO NAHAS

eOLABORADOR'S: DIVERSOS

do Estreito, depois que
encerrou a temporada oe

61, realizou dois jogos a

mistosos com o Avai. No

primeiro esteve mal e no

segundo quasí surpreendeu
ao elenco aauera, com- .rma
atuação muito coe.
Sua equipe é a base da

temporada passada com

alguns retõcues.
Vai exigir muito dos clu

bes ndversértos pois espe
ra melhorar sua aituaçáo
em comparação com c cer

tame de 61. Sua figura
mais destacada é warmtr
que foi e continua sendo

cobiçado por grandes equí
pes do futebol barrig t
verde. Rato, Fida, Sereno,
Jaime, Machado, Abel<:.;_'
do, Tuca, Laláo por certo
dosrnarão nestd Torneio
Início que promete ser sen

sacional.

Torneio Inicio

w;uras,
ta nua.

)1)- r-Iu,

Bentinho, E'dio e

Nolícias de Tôdà a Parte
o Brasil levantou brilhantemente o titulo de I

Co.repeonato Sol Americano de Caça Submarino, re

alizado nos dias do último semana em Puerto Ma

drin, situado no Patagônia.
Será realizado na noite de Quinto feira, no está

dio do F.C.F. o Torneio Inicio do Campeonato de

Profissionais da Cidade, oportunidade em Que Avor,
Figueirense, Paulo Ramos, Atlético, Tamandoré é

Guarony estarão desfilando poro a platéia local,
tom suas equipes completos.
A diretoria do Santos Futebol Clube aceitou ini

cialmente a proposto paro participar de um qua

drangular em Buenos Aires a ser realizado opás as

disputas do CORO da Mundo. Participarão além do

Somos e Real Madrid do Espanha e Boca Junior e

River Plote da Argentino.
O jogador cotarinense Mengálvio que está �om

seu contrato a toerminor com o Santos F.C. soliCitou

3 milhões de cruzeiros de luvas e ordenados mensais

de Cr$ 150.000,00. A dir-t-torio santisto achou ele

vada o pretensão do jogador e con�ra prop_ôs 1 �i
Ihão de luvas e ordenados de 55 mil cruzeiros. Nao

é preciso dizer Que o craque recusou.

Bruxelas 12 <UPD _ O promotor de boxe Frons

ReiSl aunei�u ontem ter recebido oferto poro reali·

zar uma peleja pel·o título mundial
.

do peso ga�o,
entre o campeão Eder Jofre, do Bras11, e.o campeaO

europeu, Pierre Cossemyns, do Belgica ..
Reis declarou que o proposto fora feito pelo re

presentante norte-americano de Jofre, e que o

pelejo seria realizado na Belgica.
.

DisS'e também que Jofre talvez presencie o er:can-
tro pelo título europeu, entre Cossemyn<: e Plerro

Rollo (italiano), o 13 de abril próximo, em Bruxelos.
Nesso oportunidade, procuraria chegar o um acordo

final com o campeão brasileiro.
. •

SQ!Jbe-se de fonfle fidedigno que o representante
de Jafre pedil/ teln pP.r'p.jn Timo bofo,(l (C -17000 cio·

lares.

GUARANY - O clube
índi.o' da capital elegeu
Fausto Corrêa para seu

Presidente cabendo a New-
ton José Garcez, orientar
únlcnmente a equipe. Rea
ltzou o Gum-nny alg'urnns
p(·l('ja.� a1l1i.<;to.�ns nesrn
!a,�c nrecnrntctrn, cxtctn,
do-se r-m TijUras., Nova
Trf'llto r- 110 ('.'Il,(i<llo do 11.<:
nntnlhi'iCl 11(' Cneadores,
eunnto do AUé-Uco, em pré
lias amistosos. O Bugre scrr

seguiu bons resultados a

pesar de ter perdido ã sua

grande revefaçD,II:, ameia,
Hélinho Que agora encon

tra�se no Atlética. Tam
bém estuda a diretorin. do
tricolor a troea de Lauri
reserva cID Paula Ramo�
por ROl(lii.o, I1,rtilhciro da
Campf'Ollnto passado. Em

compensação, vâ.rro.� jo
vens do' futebol varzeano

�;s�:ü�e:h��os ete:;(:�
passada estarão a postos.

I Carlinhos, Adilson, Pepino,
Beta, Roldão ou Lauri, 05-

Ramos.

f'starno defendendo a je
queta do time "PEIXEIRO"

da capital. Possibilidades
de levantar o titulo da

cidade? Remotas.

AVAl' - Assim que a

dobradinha Nelson Andra
de e Nelson Di Bernardi
foi eleita para dirigir.os
dcsuoos do clube "azzur

rn", notou-se de pronto o

'embalo" que tomava o

quarí ro. As primeiras pro
vidências para pagamentos
lias dívidas foram Inicia
das. A tentativa de manter
oa jogadores na equipe 'vi
outro ponto detidameme
observado. Finalmente a,

contratação de novos, .. �'a
lares era o terceiro e -pon
<'! chave da atual dirctor:n
do Avaí Futebol Clube. Os
jogadores n proporção que
�u.� eontrntos iam ternu
inuuto eh('l;'avflm a um de
nominador comum para a

renovação. Com esse trnbn
lho ainda em priltica, .50:
veram os mentores azur

ras as dívidas na praça e

aliviados, passaram a pen�
sar nas contratações, for
�alecendo assim os pontos
nevr:i.lgieos do conjunto.

Jaime. um dos pontos altos
da retaguarda tamandarina.

ab�luio:('7is:ri�:�� ����i�
Cabeça, originária do Pos

tal Telegráflço. Eurid'ês do

Paula Ramos. Nery do A

mérica de Joinvil1e. CO:1-

servou: Vadinho, Gerclpo,
MiJ1r4h0, Binha, Bangu,
Renê, Enisio, Acácio e ou

tros. Em contraposlçào
perdeU, Alair, Betinllo e

que ingresaram no JUletl·

.
co. Mesmo assim os dite

tores acreditam na equIpe
(j\I(' (lHe rca1l7..ou arguns amls-

1,osrJ,<; Inclusive em Pres!�

dl'llte Getúlio e lblra.ma,
trazendo como saldo um

empate e uma vitória aJem

Taças Para os Disputantes do 'In"
de Amanhã à Noite

Nada menos de que se�

troféus estarão sendo en

tregues as equipes (J'.e

participarão do Torneio'
Ini1;io de Profissionais, ma r

cada para. a noite de qum
ta�teira próxima, no está
d!o da F.C.F.

Ao clube Campeão a di
retorIa da Associação d�s

Cronistas Esportiv.os cJ�

Santa Catarina estará (1-

ferecendo a Copa "A Oa-

7.cta Esportiva" de S"ao

Admite o

CO:O;���;:i���a��n�:��r��a:!��:�t�:s-;o�:;p_ �
g:�:�n��sep;�:�:l p��������: Caixa Postal. ltll-
P6rto Alegre, Rio Grande do Sul, ou até o dia I"
no Rootel Lux com o sr. Guilherme, quarto 321-

13('14
----------_.�

MA'OUIftA DE IMPRESSÃO
Vende-se uma m6quina de impressão de fobri
o1emõ, marco Fraukento� formato 56 x 73, P
poro imrre�sõo de jornai"", Revista,,;, Livroo; etC,

Vt.r nn Ruo Tirodpnte<; 53 ('>]'Itrp Q f' 11 hOrot

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TANlE�\1\ RCVESTIDOS COM VelUDO
Modêlos clt extroordinorio belezc LUXOB1.:L
_ BELI\'\/\fIC e D1VlNOBEl revesticos com

4 tono'idcdes de veludo à. sua escolho -

VeRMELHO, VERDE, AZUL e ouao VElflO
- cu em tecidos de grande beleza e dura
bilidade

1 tTh10r,. 001 1- 1 '

t.J ti -......;J '., mensais

r.PRA
11

F��.if I!I �

8t1.COf17 O
t esconfôrb!

J\�. ..

V. VAI RCAR SUr-PRESA CL�1,� OCiUO/JJES DE
J'

MÓVEIS
ESTOFADOS

o partir de

�' --

�/�y
E P'RA ACABAR •••

••• com O descOItfÕl-to,
que oferecemos com as maiores fr;ci' ...10-
dos todo a linho de colchões de

i

ri) g V � N �,./

Venho visitar sem compro ,·5 ....0

dn Probel. Sé-lo 4 modelos de clostc 1-- .(1

Soltei.o (li) ('I�cl: LUXO SUPEi-! /
.. --' /�

_MAGICA c U, I <ArlEX,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Universidade de' SantaInstalacão

,

Flagrante tomado no Teatro Alvaro de Carvalho, �ntes do i7.ício da sessão'
magna de instalação da Universidade de Santa Catarina, vendo-se, da esquerda
para a aireua, o Professor Oswaldo Luiz d'Cámpora, vice-Reitor, o Professor
João Davici Ferreira Lima, Magnífico Reitor, Professor Nicolau Severiano de

Oliveira, Diretor d� Faculdade de Ciências Econ6micas, o Governador Celso
Ramos e o Professor Osvaldo Rbdrigues Cabral, Diretor da

Faculdade de Filosofia

Momento em que o Arcebispo Metropolitano IA Joaquim Domingues de Oliveira

era recebido no Teatro Alvaro de Carvalho pelo Reitor da Universidade de

Santa Catarina

o HINO à BANDEIRA
- -

Antdnro " .... ,.1...","" 0("11"-, vu Inmp�t:J;:m�ente FR.fi.ivCIS

Cu b.t(.fi.(JA, nasc.co a ro de abril de 1868 no Rio de Ja

neco, onde H,u"","'" a i':t de março ce 1:1,*:>, a 1 hora ua

madrugada, lia dila Barãq de Itaparica n,v 87, é o autor

da musica da nusso rimo à Bandeira Brasileira.

ii partitura 1.0 ••):;,,,,,,, ao nino' sonre lJu"",a de OLAVO

BlLAL., enc ....lI"la·ot: guaruada no Museu ua L.,uuae uo nlO

ce ,J'Últ:I1U e �rat; a-reata de 4 de fevereiro de 1906.

.l!ireLlVlt/llI<"'.. <::, " ue :t\:l de novemoro de 1905 o ato do

prereno uu "no"",,, .w.,,�(lI;O Federal, Francisco Passos, de

tenrnnanco ao u.l'e...vi' .oerar da Instruçao Pubhca o nas

rea.nento da BANDEiRA NAClONaL em todas as escoras

e auuçao de "um hmo patriótico, ao mesmo tempo elevado

e scmpres", destinado a. ser cantado pelas cnanças reu

muas em tôrno do Pavilhão Sagrada.
a prmcrpín ctrcunscmc às escolas do Distrito Fe

deral, o costume de se cantar o limo ii Bandeira, em

m'eve, se propagou às demais unidades da Federação e,

de escora em escola, passou aos quartéis <1.0 Exercrco, da
Marinha, e hOJ�, essa bela e nobre pagina de FRAN,Clti·
..;u BRAu'A e vLAVO BILAC - verdadeiramente "elevada
� simples" - acha-se incorporada ao patr ímonio ClvLCO

do nosso Brasil.
.

Poucos artistas terão feito, como FRANCISCO BRA

GA, uma Obra táo grandiosa, tão cheia de beleza e tão
elevado cunho patriótico. Se nacionalismo sadio foi uma

das caraccenstícas de sua vida, em verdade edificante_ e

por ISSO mesmo merecedora de ser apontada como exem

pm ext.raordtnarto.
E contam que, naquêle 14 de março de 1,945, a um

eonvíte de Vila-Lobos os artistas presentes, os professô
res ,e música, os seus discípulos amados, ao fechar-se o

caixao mortuário, entoaram baixinho, como uma prece,
o }imo à Bandeira enquanto o Pavilhão Nacional era co

locado sõbre seu ataúde ..

Assim., se despedia daquela casa - a Escola Nacional
de Música, transformada em Câmara Ardente - daquela
casa que, também era sua e onde tantas e tantas vézes
brilhara o ilustre �úsico que tanto honr_ou ao Brasil.

Na mesma Necrôpole onde jaziam sepUltados Fran·
'cisco Manoel da Silva, o imortal autor do Hino Nacional,
e Leopoldo Miguez, o consagrado autor do Hino

_

da Pro

clamação da República, foi sepultado FRANCISCO BRA·
GA, o autor do Hino â. Bandeira Brasileira:

lIoje, mais do que ontem e menos do que amanhã
cabe aos professôres de tôdas as escolas o desenvolve;
assuntos de civismo, com maior intensidade, para que cada
educando possa cultuar o Símbolo da Pátria, e afaça
conl>cientemente, porque, conhecer a Bandeira Nacional
todos conhecem, por viHa hasteada nas fachadas de edl�
,tícios públiCOS mas daí a :saber o que representa o Sagra.
do Pavllhão Nacional há uma gracde diferença.

Não devem ater.em-se apenas ao significado das côres.
Precisam descer à mentalidade infantil e explicar o que
significa Pátria, não em frases para serem deco-radas mas
em linguagem simples, para que sinta a criança quanto
respeito deve à Bandeira Brasileira!

� As�ntos existem que não envelheçem, porque, em

cada dIa, em cada hora, em cada momento que passa
vão se rejuvenescendo diante de tradições que se enrique
cem de novas perspectivas que se abrem para a nossa ter.
'l'a e nossa gente.

.

Hoje reverenciando a memória do aUOOr da música
inspirada ao nosso hino, com os corações voltados para
os destinos gloriosos da Pátria, Ouçamo-lo!

Ontem, às 20,00 horas,
no cuerêncta Palace Ho

tel, realizou-se um jantar
ccmemoranv- à Instalaçau
da nossa Universidade, ao

qual compareceram o gc
vernador Celso Ramos l

senhora, professor Jaran

dir Lodi e sua Secretaria
Nadina Durando.

Do aiudido ágape partid
param professores da Unt
versidade e suas respecti
vas senhoras.

Na oportunidade, os pro
resscres que comecem as U

nidades da nossa Universi
dade ofereceram ao proles
sor Jurandír Lodf um st
fínete de brilhante de grav
vata.

.

Na ocasião, usou da pala
vra, de improviso o Magni
fico Reitor, professor Joao
David Ferreira Lima.

.. BO_LA MAli PERftITA DO altASl",

Fundo de In"Q$:irnMI�s d� (,.,.

"COFJNANC� ACC�

,1,1 Pa)1icipacão
NCF."

CA.PITAL

Dia 12 às 20 horas foi instalada solenemente, no

Teatro Alvaro de Carvalho, a Universidade de Santa
Catarina. A sessão magna presidida pelo MagnífiCO
Reitor compareceram, além do Governador Celso Ramos,
o Des. Arno Pedro Hoechl, Presidente do Tribunal de

Justiça, Dep. Estvalet Pires, Presidente da Assembléia
Legislativa, D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebis

po Metropolitano, D. Pelicío Vasconcellos, representando
D. Jaime de Barros Câmara, Cardeal Arcebispo do Rio de
Janeiro, Secretários de Estado, parlamentares, magistra
dos, diretores e catedráticos de tódaa as unidades univer
sitárias, grande número de estudantes e convidados.

'Ü Hino Nacional cantado pelo Coral de Florianópolis
abriu a sessão solene que se prolongou até às 22 horas.

Durante a instalação da Universidade de Santa Ca

tarina usou da palavra o Magniffco Reito�, Professor João
David Ferreira Lima, pronunciando brilhante oração que
estaremos publicando na íntegra, amanhã.

•

Após a palavra do Magnifico Reitor, o Coral de Flo

I rianópolls cantou a canção "Florianópolis", música do
Professor Oswaldo Mello Filho, e letra do Professor Aníbal
Nunes Pires, ambos mestres da nossa Universidade.

Finalizando a solenidade o Coral de Florianópolis
apresentou o Hino do Estado.

Momento em que o Professor rurcnair LOdy, ex-diretor
do Ensino Superior, proferia seu belo improviso; vemos

ainda, SUa Magnificência o Reitor João David.
Ferreira Lima

�t!��ní�t;: �:�o;;i:�;:��r ���� ��:�ê��;�eir;e:;:::n�
scver, apôs haver recebido significativa homenagem dos

.

estudantes de Direito

Prosseguem·oslEncontros Regiona'
LAGES E RIO DO SUL Continuando no se

;��:�o�;e "�ov::;: ;:
ro:', conforme pI'OI'llal
quando em campanha
torar, vem o gvernaillt
Celso Ramos levar a etc
to mais dois E:ncontroa
gtonaís: dia 16 db
te, no muntcíptc de
quando o governador
·derá as reivindjcaç�
Bom Retiro, Lebom

:Santa Cecília, Curlt

b':ESTADO
, a MllS urrou OIÀlIO DE SANIA CAtABIJfA

FLORIANóPOLIS, QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 1962

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

A CIA. Telefônica cola
bora com a A.S.C.R.

A exma. sra. Edith Ga- Associação, à Rua General

ma Ramos ligou ontem o Bítencourt
\
112 exaltou

_

o

telefone n.o 2934, eue rô- nobre gesto de colaboração
ra recem Instalado na se

de da Assocíaçâo Santa Ca
tarina de Reabilitação, pa
ra pedir à nossa redaçao
que tomessemcê público o

seu agradecimento à Com

panhia Telefônica CL_...ssrt
nense pela doação desse

aparelho àquela entidade.
A prbneira 'dama do '&

tado, usando o novo apare
lho Instalado na setle da

O Ten. Torok, que du
rant€: 13 anos prestou as

sinalados serviços na La

Cia. Independente de Bom
beires de Santos, a que es

tão afetos os serviços de
salvamento .enccntra-sa en
tre nós, atendendo pron
tamente ao convite do cet.
'Lara Ribas, a, fim dê cola
borar no pr�Páro dos ele
mentos que vão constituir
a primeira unidade esue':'
cializada em policia

.

de

ABERTO O

VOLUNTARIADO •

O Comandante da Poli
cia Militar do Estado co
munica que estâ aceitancio
voluntários para preench.!
menta dos claros existen
tes no ef€tivo da CorPora
ção.

Além de fartl"':lento e

calçado gratuito ,estâ a Po
lieia Militar organizanrlo
diversas unidades especia
lizadas, que oferecerão o.

portunidade de melhor re

munel'ação a seus eleme:01-
tos.
São as seguintes 'ruS con

dições exigidas para in.
clusão na P.M.: a) _ ser

reservista; b) _ idade in.
ferior.a 30 anos; c) _ bo!!.
conduta C�Vil e militar; c)
- saber ler e escrevere e)
- robustz e aptidão fisica
para a função.
Os lnteressad'_s podetao

obter maiores esclar#.:imen
tos na Diretoria Geral da
Instrução, no Q. G. sito ã
Praça Getúlio Vargas.

V
OFICIAIS FAZEM CURSO
EM SAO PAULO

REPRESENTANTE

C.$ 50.000.000,00 - C�.1� ao t._,�rilação n,· 45

da nossa Telefônica, pelo
que ele representa em be
neficio das .crlanças em
tratamento e em comodi

dade para seus pais.

Atendendo ao pedídu de

D.a Edlth, levamos de nos

sa parte congratulações à

Telefônica,_..pelo· gésto hu

manitário e digno de íou-
corrente, niio
cisado ainda
de sua volta.

Como se vé, aQ tempo em

que promove a vinda de
oficiais altamente capaci-

.

tados de outras Corp.om-
•

ções para comporem a

Missão Instrutora, detel'mi
na o Comando da' nossa
briosa milicia 'a ida ãe e_ie
mentos seus a .outros ce!1-

tros mais adiantados, em

busca de maiores conche
cimentos que, transmt'tidos
depois através de diversos
curws e sessões de- rnstru

ção, virão elevar cada "IE'Z

mais o nivel proflssi.onal
do policial militar catari-

O GEN. RONDON VISITA.

Acompanhado pelo CeI.
Silvio Pinto da Luz, Cmt.

do 14.0 B. 'C. e oficiais do
seu Estado Maior, e-steve
em visita â. nossa Polícia

Militar,· IloQ dia 10 do co�
rente, o Gen. Joaquim Vi
cente Rondon, Comandan

te da 5.a R. M. sediada em

Curitiba. Apó'S as contlnên
clas regulamentares, pres
tadas por uma Ciª. da Cor

Agradecendo, declarou
se o Gen. Rondon vívarneri

Premido pelo avançado
da hora, retlr.ou-se o Geli.
Rondon, tendo grangeado,

Educação Fisica da PO

Militar está avisando �
interessados que serão eII!'

cerradas no prôximo ..
17 corrente, as lnscrí
de candidatos ao Curso
Instrutor de Educação ft-

A Secretaria da Escd"
no Departamento de _
cação ststce õo Q. G�.
Praça 'Getúlío Vargas, f0r

necerá, pessoalmen.re,-OIl
pelo telefone 3889, todas ai

informações necessarias.

E vejo o B:o-asil formidável como 'só êle: no car
naval carioca, senhoras e senhoritas exibindo fali"!"
sias de vários milhões de cruzeiros, cantavam asSlf

Seu Kennedy, seu Kennedy,
Me dá um dinheiro ai, me dá um dinheiro ai!

E, sem relação comx: �s:: politicazinha estadupl,
há o caso daquela família que resolveu brigar e r�'
per ��;i: �:l:��oq��sc�t�r:S:�:s:��eram m�srno brl'
gar e romper .. depois do almôço. \

Jânlo prometeu fa�:r,x:::nhã. O Brasil to\io es:
tará de oiças abertas para escutá-lo. Depois de arrtanbi
'a expressão mais usada, do Iapoque ao Chui, serf- ....

QUE DECEPÇAO! /I

p ,"', ..._liiiiU,:L'

RENDA ��TECI?ADA
2% ao mês

paGAMENTO Mm�:�1. EM DiNHEIRO

aplique suas r," .. ',,� 110

SEDE: Sõo Paulo _ Rua Ccnsolhelrg Ç[l3P;1-31lO.:i3 (6.· cooj. 63)

COMSfiRrw Dl' nmHVOI�MmO [lON�ICO S/I, _ç�,
FLORIArJOPOUS. Rua Caos. Mafra.72 (I_' andar) 'l..�'c&'Z .

LONDRINA (PR).RuaMaraonào.35(3.'andar) �

á "Cofinance" - ao "Consorcio"

Cresce a Missão Instrutora na P.M.
. ABERTO o VOLUNTARIADO NA PM ., OUTRAS NOTl'(IAS
Acaba de chegar a esta praia e salvamento da nos tes Ronalão Américo SCJ1-

capital o 'ren. Jorge Torok sa Pclícía M1lltar. mldt e PauJ.o Nascimento Q.G .. onde foi saudado pe- Militar catannense.

:t�do:p�d:eS:Oo:;��il�OSq�� E' mais um. valioso ele- Muller, que irão frequentar �oan�:l. �::al�i�a:e���::
velo integrar a Missã� Ins

menta que juntamente
Curso Intensivo sobre 100-

apresentação da .oficialida

trutora instituída na Poli-
com o Cap. Fernando 'thte C�l .

de crime, na Polícia.
de.

cte MiUtar. 6tr!en F�:����:�s ed:'�l�:e� _

�:����od:��el� !���o'I�:1
ra e Silva, já integrando Por outro lado, deverao
há algum tempo a referi- seguir amanhá para a te impressionado com o

da Missão, vem prestar seu Guanabara, onde vão ree- que lhe foi dado ver, res

valioso concurso 110 eprí- Iizar estágto de aperreíco- saltando a boa apresenta

moramentu t é c n roo-pro- amento junto ao Corpo de cão da tropa e, em espe

nssíonal dos milicianos ca Bombeiros, os Sargentos cial, a Banda de- MúsIca,
tarinenses. Gonçalves Mauricio cândt- . bem como as metetecoes

��� i ��IV:, E��.d��rp�a��a:� �;a��s��o�,�e qualificou �e
beiras da nossa Pol1cia Mi
lltar.

sahre a Fundo "Collnanee Aeteptance"Desejo inlarmações
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