
o TEM P O (Meteorológico)
(Síntese do Boletim Geomaeorol6gioo. d�
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 11,11. do

dia 6 de abril de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAQ ATMOSFERI
CA MEDIA: 2026.5 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
24.3° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 80%; PLU-
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ções muito esparsas - Tempo estável.

F

Kemiêdy no Brasil -antes do fim�êJo ano

GERENTE

J MINGOS FER!<JUOOES DE AQUL"<O
ANO XLV (II o NAlS ABrIGO DIABIO DE SANTA CUAIINA

WASHINGTON, 5 (A. :P.)
- o presidente Kennedy
anunciou, ao terminar �1I1\

entrevista com o presiJien- elal, ao Brasil, acompanha
te João Goulart, que con- do de sua mulher, antes
fiava em ir em visita ofi- do fim do ano.

Deputadus do Brasil visitarãolEE UU
Por Intermédíc da AIO
(Agência do nesenvorvt,
mente Internaciunni), o

eov-me nor-e-amerteann
a' �"a de c IH 'dar um gru
no de doze parlamentares
brasileiros, membros da Cu,
missâo de Educa-;âo da
Cãmara de Deputados, pa
ra uma visita a estabele
cimentes e instituições de
ensino nos Estados Unidos.
Na foto, os deputados Abel
Rafael Pinto, Yu.kishis-u:!
Tamura, José Au�sto "Nns;

cimento r'erretra

Subsecretário da ONU
Homenageia Antiga

Professora

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

CURSO: PARA OS PROCESSUALISTAS

Os calculos oficiais da

Casa. Branca preolsam que

o presidente Kennedy não

viajaria ao Brasil antes de ultima expressão é exata

fim de 1962. e que, como nela se ex

lUas Kennedy havia de- pressa, se trata somente

anunciou oficialmente sua clarado claramente, ao -se de uma esperança, em ees

intenção de viajar ao Bra- despedir do presidente bra- posta ao convite que Gou

sn antes do fim do anl) e sileiro, que tinha a CS(l<l- lart rteera ao presidente

que o chefe do Executivo rança de visitar o Brasil Kennedy, em retribuiçao á

norte-americano �ressoa antes do fim do ano. - visita que o mandatario

somente a esperança de O porta-voz da .casa brasileiro efetua atual_

poder ir ao referido pata.. Branca confirmou que esta mente aos Estados Unid()s.

Grande contusão envot-
veu a saida de ambos es

presidentes da Casa Bran

ca. Tanto Kennedy como

Goulart haviam falado, re-

servadamente, .aos 10rna
listas brasileiros que acom

panham o P:�isidente bra .

sileiro, .e a declaração de
Kennedy sobre uma �'en
tual viagem ao Brasil foi

interpretada, a principio,
no sentido de que o man

datário norte-americano

A nossa. reportagem sou-

be, que o Professor watee- ---------

miro Cascaes, Catedritico
de Direito Judiciário Civil
ia Faculdade de Direito,
'!Stá comunicando aos tnte,
.sseecs ao cargo de r�s·

TROTOR da matêria, que
o concurso será realizarlo
dentro de 60 dias.

Apuramos ainda, qu. us

candidatos deverão aprf]"
sentar um trabalho sobre

ponto do Programa de 0;
retro Judlcili-rio Civil, I:

proferirem uma aula, sen-

do o assunto sorteado cOll;l
48 horas de antcceuêneta..
9 _

seguida à ASSISTENTE da
cadeira de Direito Judicia
rio Civil, e puuera, mais

tarde, submeter-Se à con

curso para Catedrático da
mesma cadeira, na qujnta
séete do curso de Direito.

o Sr. Rauph Bunche, Sub
secretário das Nações Uni
das com sua antiga pro
ressora do sexto ano, Miss

6eJle sweet. O Dr. Bunche,
que recebeu o Prêmio No

bel da Paz de 1950, foi in
dicado recentemente (leia.
Associação Nacional de

Edueaçân como o cidadão

quc "prestou contribuição
mais valiosa para o bem-

importância de 1.000
dólares.

estar Inacional" ãura-; • .: (l

ano de 1961. Nestas con

dições, foi autorizado a.

omenagear a professora
que exercera "influência.

males decisiva num certo

período dc formação de

sua vida". Sua esc�a re

caiu em Miss ,Sweet, êe 82

anos, que, por isso, rcce- RIOS DE TREVAS - A

beu uma citação, uma cha.- ccgueira. dos rios tropicais.

ve de ouro e um cheque conhecida em medicina

_.

SINDICATO
DISTRIBUI

NOTA
'O Sindicato dos Condü_

tores Autonomos de vercu

tos Rodoviários de Floria

nópolis. distribuiu nota a

imprensa. tendo em vtsta o

crime ocorrido dia 1 de
Abril próximo passado em

que perdeu a vida o mo

torista Pedro Epifariia de
Andrade.
Na referida nota. o Stn

-f'lHftte,' as&iaaI& ......�
tratando de todos os inte·
resses da bmilia do desta
toso profissional do volah�
te. Alerta ainda a nota ofi
ciai do Sindicato aos mo

torlstás para qu� os mes

mos, tendo em vista sua

segurança pessoal, evittul
prestar serviços a pessoas
de identidade duvidosa.

Resultados Hoje
Os candi!fatos à Escol;\

de Aprendizes �arinheiros
'de Santa Catarina, dever:"o

eerapareeer àquela Escol-r,
no próximo dia 6, ii. 8 110-

ras, a fim de saberem os

resultados dos exames de

admissão.

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

CONHECIDO RÁDIO-REPORTER
ESTAGIARÁ EM SÃO PAULO

A convite da Direção de ra aperfeiçoando os

uma das impor�antes elJ1;"_ conhecimentos em rúdio

serás do continente, a. r:i- jornalismo.
dio Difusora de São Paul'),
seguiria dia 23 dn eorreu;e

para a capital bandejrnnlr
o eonneetec radiallsta .fosiÍ

Nazareno Coelho.
Em São Paulo o Dlre!( r

do Departamento de xcu

elas da Guarujn fara um

estágio na Rádio Difu<:(l-

A nottcta do eonvne n

Josê Nazareno Coelho r ...

percutiu favoravelmente 110

meo radiofônico da Capit:t.1
onde o estimado rádio re

porter é bastante admira

do pela sua destacada nu

"idade ráriio-jornalisticll.

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

Kennedy conferen
cia com Thant

o Presidente Kennedy re- panhou o Secretár!c (ipral

cebu, na Casa Branca, o na sua visita a

Secretário Geral das Nações Washigton.
tInidas, Sr. Tbant, com

quem durante duas horas

trocou Ideias sôbre vurtos

aspectos da conjutura inter

nacional. Na foto, um Hn-

grante do encontro, apare
eenêo ii. direita o Embajxa ,

dor Adiai Stevensun, chefe

da delegação norte-ameri

cana na ONU, que acom-

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

como oncocercose, acha ·se

tão espalhada em al;un ..

pontos da Africa Ocidental

que há aldeias onde todp::;

os adultos são cegos. Nh·

ses lugares, as crianças siio

particularmente preclosalJ,
porque só elas podem Vl'f

e, portanto, guiar os mais

velhos, até que elas (:n_

trem, por sua vez, no mun

do da escuridão. Os ':1I(li

ces de infecção dessa trá_

gica doença que _,xUnguo 3-

vista ·oscilam de 80% a

100% em certas. zonas da

Arrlca e da América Lati

na. Entretanto, as autori

dades sanitárias não têm a

menor duvida de que seja
p(tSsivel prevenir a doença,
No distrito de Kodera, no

Quênia, colocou_se, Jail sete

anos, inseticida nos ri()1i;

onde as moscas que pro·

pagam a oncocercose põcm
os seus ovos. A mõsca foi

el!minada e não voltoll a
aparecer. Foi reconhecendO)

a urgência de uma luta
universal contra a ceguei
ra que os Estados-menl�
bras da Organização 1\lun

dial da Saude escolherám

o tema "Conservar a vista

e prevenir a cegueira" pa
ra a celebração, a "I de
abril, 'do Dia Mundial da

Saúde. no 14° anivcrsii.rio·
da �undação da OMS • ....:.

.:.�),""
I' .' .
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Em greve os Estu
dantes de Direito
Os estudantes de Direito, mar C'VIha, contrariando

convocados pelo CENTRO frontalmente os Estatuto.>

ACADEr-.tlCO XI DE FE· da Universidade' de '"'Sa':1ta
VEREIRO, reuniram-Se na

noite de ontem em con

.cor�ida. Assembléia Geral

Extraordinária.
"""

Na. oportunidade ficOU
decididO, após lonij"os de

ba.tes que se prblongar:.>.m
madrugada. a dentro, a de

a deflagração da Greve

de Solidariedade aos Es

tudantes da Faculdad':l de

Ciências Econômica:} d�
Advertência ao Reitor e

e Conselho Universi�!'lo
de nossa Universidade.

MOTIVO DA GREVE

Como se sabe os alun('s
da Faculdade de Ciéncias
Económicas estão em gr(!
ve em caráter Indefimdo
há quatro dias, pelo fato
de ter sido nomeado Irre

gularmente para a cadeira
de Moeda e Crédito daque
la Escola o Senhor Hamll
ton Caminha, esclarecem
os acadêmicos em sua nota

púa a imprensa que a ci

tada nomeação.e uma im

poslçao do Deputado Uj-

Catq.rlna. Mais adlame

prossegue a nota: Os estu

dantes de Direito, levando
em conta essa grave situ�

ção, acharam por bem so

lidarizar-se Com seus cole

gas e lutarem juntos por
um obietlvo comum, que é

o da morallzação de nos,;o

ensino superLor, que aliá.>,
vem se desprestigiado dia

a dia.

SEGUNDA-FEIRA NOV_l
ASSEMBLJl:lA

Conforme ficou esclare

cido, na próxima segunda
feira, reunlr-seá novamen

te a Assembléia Geral Ex

traordlnâria da Faculdaóe
de

.

Direito para apreciãr
sóbre os acontecimentos

qUe até lá desenrolarao.

Em nota distribuída !XI
ra a imprensa falada e

escrita, os estudantes ele

Direito Solicitaram o apell-o
da população, da Imprensa
� do Rndio da Capital �a.
ra seu j.�to movimento,

PRESIDENTE DA uns NA
INAUGURAÇÃO DO
GINÁSIO DE ITAJAí

Quarta.fetra última, o

presidente da UCES, estu

dante Orestes Vldal Guer

reiro, esteve na cidade de

najet, onde participou das

SQI�l'Jidades de abertura

oficla� do GinásiO Pedre
Fayal, da Campanha Na

cional de :Educandários
oratcttos.
O prcsídeute da enti,

dade estadual, apos en

trar em contacto com as

autoridades, professores e

alunos do Ginásio em re

Ierêncla. f('z parte do gru

po de peaoaa e autortda.
des convidadas cnctatmen-

te para a abertura oficial
e runcíouamonto do edu
candárto.
Fazendo uso da patavru

na. oportunidade, em en

tustéstrcas palavras, o se,

cundar-ístu Orestes Gucrrel
1'0 aürmou enratlcamente
te que considera o Gover
nador Estadual, "libcrt.a
dor de 70.000 crianças sem

escola e sem instrução".
Logo após as solenidades

o dtrtgcnte da entldu.de
estudantll retornou da ct,
dade praíana de UJai,
acompanhado da comitiva
governamental.

Novo E.ngenheiro
do DER do Estreito
Indicado para titular da

Residência do DER do Es

treito, tomou posse no dia
3 do corrente, o EngenheL
I;O Randulpho Cunha; ve

mos (foto) o nove titular.

quando, em companhia do

Diretor do DER, eng. Cesar
Amim Gbanem, prestaI/a o

�u compromisso de p.Jsse.

Natural ce Itabuna. Es

tado da Bahia, depois do

curso ginasial no colêglo
Maristas, matriculou_se na

E s c o I a Politecnica da

Bahia, diplomando-se em

1934, exercendo atividade

profissional em seu Estado

natal desde o ano seguin
te atê 1940. A seguir foi

sucessivanlente, Diretor de

Viação 'e Obras Publicas I
na Paraíba.; Eng. da Pa_

'

nair A.O.P.; em Recife;
Diretor de Obras Públicas

em Maceio; eng. da Kote

ka na constn'.çao da Base

Aerea de Santa Cruz. on

de acomp:o.nhou o curso de

solos e p-avimentação.
Em 1944· chegava a Flo�

rianóp:Jlis para superin
tender os trabalhos de

construção da pista da
Base Aerea, hoje aeropor
to Hercillo Luz.

Concluidos os trabalhos,
aqui se estabeleceu, em_

prestando sua colaboração
profissional, inicialmente,
na construção da adutora

Pilões. TrabalhOU ainda no

interior do Estado, espe
cialment# no Vale. do Ita�

jai. com cmpreit.adas de

terraplenagem. Duranl� J.

administraçãQ do saudoso

prefeito Dr. Tolentlno de

Carvalho, prevendo o de

senvorvuuento da cíde'de,
idealizou e traçou planos
para a construção do vla,

duto do estreito.
Convidado agora pelo

aovôrno. acaba de assumir
a residcncla do DER do

Estreito. onde Irã prestar,

sem duvida, bons serviços
no melhoramento e desen

volvimento do setor rodo
vràrto, contribuindo com

sua parcela no plana tra

çado pelo Governador cet,
so Ramos e que vem sen

do executado pela secre
taria de VI:lt'ão e Obras
PÍlbliras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I!:lldereço Tel.,.tf4cQ .It::.ft'üJO
DI_

Itub.. de Af'II'da ltaml
-.

Domin.aOll Fe.r.1a.n1lD di!! Aquino
-..

Flávio Alherto de Am'lrim e (llIvaJo:!o Melo.
ReelalOtH AllrlUar�

Allt01lio Pernllnflo li .. Amurai f! Silva _

Silv�n Leut.
ÜDlllbc",,,,,,

Prof. BarrF.irOfl Pilho - Dr O<lvaJdo Rodrt
gueM Cab-e! - Cid G1mZ81!'9 - Dr. Ale:,dM

Abtl'lI - Pr'J!, Othon d"'�ÇR -- Major JII'!� ..

f,}tl.'�o .l uvr-nul - Dr. Milton Leite da Costa
- I)r, Rubens C{\'1la - Wnll<!r Lar.,te _ lu r_;
.'U·hMdo - LIlLArn 8...,.tol"nlfOlI _ �trr.:IT (_!ar
IV.JtI'j - l"rof. P.JJJfl "'�rnfo""4,., � �."-'&t'.
WI,.ott.. - A. Sei:u.1I .N'f'ttu

D!PABTA\O!2IN JIlJfo'(J'RTIIJO Ü(lrpo mcen� gináoo;jo8edakJr' Pfo:lnl Pauio t.:achad.. Casemiro de Abreu, vem• Bedll.i( ,,", .vx.ru.... : lIb ..."TV �.)rwes. Blu T. 1..otto fi' rcspeitGsamentc agradecerII �'....... , V. F.lI'ria. feliz concretiza-
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,• lU. ��,R"R��.-"�·D�••�••o�•.� ..... • Mária Cecilia Pircs h'one

� �......... .... Magalhães, Antõni� Helio

, �;�'�!!�:'�R ... Vitl.rta 65'7 _ '''9nj.:-;2
� Amaral, Anidir Horlola"i,

• !"órto Alqre - PltOPAL - Pt1lça P. Peli-- • ,,��;t:na:�, �:���'es l",���
, ·data.. 15 - cArlj. n - -reI.: 1.e·.o • yliorinl, ZuJma I\.farod;n

• �:.;;:/:� r�::-.::�,.;: f'nI '040;. 'tA mu· • Pires, Josê Bernadoni, e

• A'DImcinA mdi8'I!lZ'lDtJ'ato ele ad6"'" 'l:0'!II • I João Ribas Hacbado __

• �1;:';;:;" Alin.J�'L _ �rt k.t)TOa.en
•

Inspetor Federal,

, V'F;NU"" AV{}"LSA _ rt'$, �ê.OO 'DE FLORIANÓPOLIS;

• �j�� 4Ie 1W'tI.,..� ,..._ �... • tar::I:�:�a-n�omeVo:;!:���
S" --- ':.. ... -""-���=:"-;-'..._ .... : çâ., lul,aronCllse mentores

agradecimentos pela pro
vacâo vosso Jlrolicuo �e
l'êrno construção três grll
JI(JS escolares nossa cidalte.
Estamos certos que dentro
t"m breve \'0553 excelên('i:t
atingirá a ecepeional �ot:�
•1c nenhuma criança "Cril

escola em noS'lo Eslad"J.
re�JeitO&as !lluldações,
Deputado Waldemar Sales.

De acõrdo com o que
prometeu em sua campa
nha eleitoral: "nenhuma
criança sem escola", vem

o -Govem::uJor {)eltlo Ramos
ertanõe escolas em todas
regiões tio Estado. Jieste

fõet\tido, rccebeu n CI1ete do
Executivo Catarinense des
pachos &elegráftoos agrade_
cendu as provldênctne to
madas, com a finaljdade
de Insenti\'llr o ensino
8cmta CatarÚ18:

DF. OUIUTlB4tWS:

---- --- -----
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DE MARAVILHA:

SRTA TEREZINHA DE JESUS SCHMIDT

MENINO ANTONIO CARLOS SILVEIRA
I

Com indizivel prm;cr, noticiamos no doto que hoi;
tran"corr�, (I natalício do galante e travêsso garoto

� António Caries Silveira, dileto filhinho do nosso iI .... s
tre conterrânl!O sr. Noldy Silveira e de suo exma.· es
pÓ'ia d. Dalila Silveira, personagens proeminentes em
os nossos meios sociais, onde gozam de sólidas e rnt'!

re;cidos omizad�s.

Carlinhos no dia de hoje, ver-se à cercado do afeto
c doestimo de s�u numeroso círculo de amizades,
oportunidade em que será alvo dos mais diversas mo

nifcstacões.
Ao trovêsso úniversárionte, bem com aos seus pa

pois os nossos efusivos cumprimentos.

FAZ�M ANOS HOJE

- sr. prof. Luiz Trindade
- sr. Dionisio Domioni
- sra. Cclino de Souza Siqueira
- sr. Casscmira José Grams
- menino Vera Mario Fedrigo
- sr. Ramos Silveira Flores
- sr Alberto Mattos

- sr. Alvoro --- neT hlc Faosó o
- sra. Sílvio Ulissea Baiõo
- srta. Wondo Merizio
- srta. Sofia Bcrkc
- srta. Ivaldo Silvo
- lIeo Sampaio Cardoso de Almeida

Este ê o'Vills illlerlaltc� :'\"-_

tomôvel de fabricaçÃo na

cional1!;ue se assemelhR, na

NOTA DE FALECIMENTO
sua eonee)Jção geral, 'lO'>

caTros espOrte rias famo<;!l.s

Fnlef'eu n'lO Hr:w'itnl oc Caridod� desta Copit'3l
no rlio 3 d" corrE"nt", r'I �enhor Joã,.. Martins de Souzo.

Fuzcndeiro e neo ....cin...te, natural de Tubarão ... resi

dia em Urubici 0,...-1.., g(';"''1va um ('f1orme circulo de ------

orntzades e�:t membrn d" dtrotnria do PSD leal �

sua bondodt> emrv�c;t(",,""-Ihe (11""'1")10") prestioio. Ero P(J

soda com dono Arl"ir fil"'., dI' Fulgentino Vi",iro Bar
flI"S nomE" lorool""", .. t" r(',..h"' .... ;d" na serro. Deixo uma

filho ...., ..,.rir1 e .� f;lh"s solteiros.
A família enlutada as nossos condolências.

marcas Ferrari,. Porche,
Lotus e outros,

(ONJELHO

RODOVIARIO

DO ESTAPO
CONVITE PAU MISSA

o C.R. d('feriu os pedi
dos parrl cxplomção dai

seguintes l:nha, de t.r::ms

portes colct.ivos cm õnL

bus:

ODiretor do Hospital da Guarnição, OfiCiais, Sar
flentos, Pra<;os, Funcionarias Civis e os I rmõs de Ca�
ridode, convidam os demais companheiros e amigos

Ydo Copitõo Médico Dr. Moocyr Pinto Bravo poro o

missa 'de 7° dia Que mondarão rezor às 8 haras do
dia7 de abril no Capelo do Hospital do Guarnição.
A missa será rezado pelo Copitõo Capelõo Padre

�Quinto que prestou ttxla O assistência religiosa 005
Wttimos mamentOi do eKtinto.

Mteeif'Odorn�e ogrod�m O; que eomparecem
<?to de! fê Cl'l$t6.

Entre Rio Duna e La
guna, requerida pela EJTI'
prêsa Auto-Viação Santo
Antô1110 Ltcio.: entre/ Ibi_
rama c Blumenau, pela
'ETfiprf'f':. 'P.xpft'f::f':O F'ol"h'
maua l! umgç & CiJ,l..

. ,«�".\A�:.r... ,�.
,� 'í.�J' �(��/" 'T

'. �
....

o nuns Ur1tlgü i)IOllu JIj )WIlU Càt'6tH�O
- --.----.-.- -==:':-":-::-::-:':::-:::=:':'-:.':�'�=.:ê::=�::::::::::::�:::l�:!::�;:t"'��

o
agradecer jtHrtas e mereci
das atitudes senhor guver
nador laver povI) "_41&1
Ramos, incluinrlo em seu
"Plano de metas um (',,1'11.1'1"

E!lCelar na ci4a4le ft"Ü!.

próspero municipio. COr'
iJiaifõ SaudaçjH�fi. Augu"tj-
nho Koerieh

lIietpat.
Prefeito MII-

Hill AHlEtlfllA
t% 10 mis

PAGAMENTO MEnSAl EM DINHEIRO
, '1

,Jlplique suas mnftlll;l� nft

Fundo de In�e$t:.·MnI03 du C(l!ll3S f!m Patftcl?aclo
"COFINANCE ACC�MfCE",/

.' '6:,"7m./." i,;;,�ml"j_;;",/'"""/'"f::;',,,,",,:
_

(..",,3 ..
, /i"fI"'''''"'''/' .

C A P I T A L, c-s 50.000.00,1,00 Ca'�� do t..tto�llneão n· 45

st DE: São Paulo _ Pua Cuc,!elheilo Cn��illõilno. 5� (6.· conJ. 63)

REPRESE NT Atll E

lIINSillCill Dl DlSlmlYlllWO [CO�1lII S/I. C�
�.FLORtANOPOUS _ Rua Cou. M�IIJ. 72 (1.' tnrbr)

LONDRlflA (PR) _ R�� Maranhão. 35 (3." andJrl

á -Coflnance" -.ao "Consorcio"
Desejo !nlormao;óes

tJOME.

ENDERECO

CIDADE

�OUf.e o funào "Coi irlllnc-e

TE.L. .

M' ..

PSU oe Joinville
(Cont. da última pag,)

corl'el'!!,J0n'::'lius, sr:.... Ade'
mar Garcia, Geraldo Wet
zel e Aderbaj Ra.'nos da

Sil"3 c. em audiênCIa es_

pecial ao Governador Cei'
s,-, ".all:"�;;, no Palácio da

.11

luta,> políticas
efetiva .

sel'la mais

Diretório Ma"rz-vilha rn.
Agronômica. Acordes com

via V, I�xcia. congmtul;,_
meu ponto de vista, S.

ÇÕCS pela odação t:urso
Excla. e os amigos acima

NermaI ter l •• d.
c:itado.s pediram me, en-

�om grande satisfação, consignamos no dato que
dade e muto UIiI",.if'- ����:n���:a::J.e :e��e ;�:�;ho]"� possa.mois um natalício do gentil e prendada =::: �'p'::� tlC'!hnut data. um:"!. posiçã) def;nl-

:���r. T�;���n��h��d�e:u�eS�:��drza1�:��a Sf��h�iJtO co .. BRUS4KJE. �ll:��,PO��:l t�::s::s ����
A anivl!rsáriont::!, que é funcionaria da Fiambreia .. 8ia�amente crata e Slf!llificava fl1Vil" da lutrl,

• K?eCich, hoje,. será alvo de grandes mOf,lish.!itl
� '*II D8fIo!u nem. da colaboracão ao

C;t.Jes c:! r("ocztoo, por porte de Seu vasto c:írcul6 dl! �...."...,.. Otfke \ Partidoi Além dJMo. ...,_.
amizades, às quais nos associamos, com votos de cres

a....s. calte-..e � dK>- telldta Que em Joinville,
centes e ininteruptas f!!licidades.

/'
�� ��I ���� participação nas

"M a i s r(!_centemente,
meU!; companheiros de

Joini'\lle vol�ar:lm ri pedir
me que me candidatasse a

uma �adelra no legislativo.
P::mdere1-1he.; que persis
tiam 06 motivos alegados
em outubro passado, e o

Governador Celso Ramos,
em sua visita recente a

Joinv!lle, ventilou o as_

sunto, e diante da man

tença de meu ponto de

vi�tll anterior, solicitou me
.

viesse a esta capital para

Que o particular fõsse dis-

4� ,detalhadam3Pte,
Posso assegurar, entretan_

to. que a escôlha do can

didato a deputado esta

dual pelo PSD de JoinviUe
não constitui de modo al

gum. problema p?:'rI noslla

agremiação e psra o Go_

verno. Temos nomes dos

mais respeitáveis e dignos
para a grande e honrosa
tarefa de rep�'esental' Juin
vile na Asscmblêia Legis·
lativa, e, ombro a ombra
com o candidato, como já
o fizemos nas grandes
pugnas el�itorals anterlo_
toes. estaremo!; lutando' com
todo o entudn'<>lflo, expe
riência e dedicacão à glo
riosa causo. do Partido a

que orgulholmmente fazc_
questão de percen-

cer."

CASA
ALUGA-SE uma casa nf) ...-a

para moradia, ('om b!l�
tante terreno ('In redor

próprio para uma Hõrtn.
Tratar rua Cl"ispim Mira,

89 - Proximo a Estacuo
Rodoviária _ Nesta.

.

"

GRANDE·
CONCURSO
Pntc·�
RELACAO DOS SORlfADOS

DA 'Sfi'W.t-·

1 BOLA DE ��UTEBOL -

Odair de Jesus Santiago -

Rua Cometa, 45 - CAPI

TAL - V. Gustavo

1 BOLA DE VOI,LEY -

Ivan Pagotto - Rua Padre

Fabiano, 915 - CAPIVARI
- (SP)

1 'B8LA DE FUTtmOt. -

Jairo Pinto de Oliveira -

Rua Mataripe, 582 - CA
PITAL - Cid. Dutra
I BOLA Df: VOLLEY _

Ana Maria K!ain - Rua
1. l." n.o, ''166 - RIO CLA
RO - (BP)

1 I"AR OF. PATINS -

Osvaldo Georgl.o - Rua
Pascoal Remieri, 14.1-
CAPITAL - Caniru:lé

I lOGO tE <:a._T.:5 -

Valdir Franco - Rua 8f'_
nhor do Monte, 259 - CA
P'ITAL - Agua Fria

1 RELOfGIO "L>E PULSO -

Rubio Anwruo Da.lIed::rne
- Rua M.anoel 1I:ufrásio.
1!50 - 0UBITmA - (PRt
1 .a.oqu:SA. N�"'A'-
FICl!. -

1Iário Pedro Lopes - Bua
Eugenia de Carvalho, lO-A
- CAPITAL - V. Jlatlilde

1 TREM ELE'TRlCO _

Francisco Carlos Fattori -

Rua Valdomlro Silveira,
190 - CAPITA'L _lmlrlm

1 BtCI'CLftA _

Maria de Lourtles Rocha -

Rua-Dois, 1�5 _ CA1f'TTAL
-Indianâpolis
I KART-

Shuitiro Katnguh'i - Av.

'-- Jaçanã, 370 - CA'PI'il'AL

São Puulo, 1.<) de ilbrU
de 1002.

UMA -f'ROMOÇAO DOS
DELICIOSOS CHlCi E'S .:JE Ba.A

�.
flltiFUHIl elASIUlU
HUm �'HS BOttlltS

CHEfE DO ESTADO
MAIORDAPM
Pelo GQvernador do . "Es

tado, o coroncl. Rui Stock
ler de Souza foi nomeado

para exercer as funl:'.õe" clr
Chefe do E.'itario Malar d::t
Polícia Militar,
Ainda na P.M., catarL

nenHe, foi classi[jcaclo n,o.s
funçiie.� âc Diretor (le Ad
mil\i8tr:� _ ...dHtlÕooht.
Mi'dka. Sr,rin] f) ('ol'OIwl
.loto/) Elo.l M.endes.

econômico, com lIidct tt

sua gravidade, c não com

medidas poljllclt.�, (lU le
nunos de ordem pClsso!Jet·
ra. E o oom 71.i3l0 tudo, ê
que o PruidPnte lCcmWllti i
- jovem eBtad1sta - Cfj_ I
Ui com",............

-""'Imais do que certos brwrt
!eiros reaekmórios -, o

qWnlt. eeee preocu.'par IJ

�envolvimento da Aml1
rica Latina, como obra de

I� eaniquf
la7QeRto do comunismo.

.lAi
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'1P.tILDO ".4
HA _'S.DE CEM "NOS (PESCA NA ILHA)

Como Se conta a história
Justino José do Silva, foi um conterrônea nosso,

que +tá 'cerrI'n e de*,1tv ai M,
. .

• I ,

no Estado, O indústria do pesco. Foi, sem dú�da, uma
tent.otiva primordial do sistema, hoje em vogo, dos
"colontos de pescadores". A idéio já "andava no ar"
- como se diz no giria.

A moneiro de se pescar no "Reino do Algarves",
constituida naquela época, o melhor, a mais prática
e o Que mais preveitosos rendimentos oferecia aos

cofres do Fazenda Real. O nosso velho conterrâni'O
estudou, entõo, as possibilidades de adoptar o siste
ma em vogo, na nossa terra. Foi quando, animado
pt'les calculas e insuflado de uma fnrte dosagem de
ot.imismo mordeneono. subiu ó Côrte, uma petic:;õo,
propondo o empreendimento. E o fez sob o pratec:;õo
Ce lima tão lumineso e bôo estrelo, que o negócio
"calhou o jeito" O Reino achou Que si Justino
ooderio colher poro si bons resultados tam
bém ele os saberia aproveitar. Viu EI-Rei,
Que o proposto do nosso conterrânzo, trazia "vanta
aens poro os dominiDS do Corôo" E, O titulo de que-
1'er oUflCiliar o "estabelecimento" proposto, deferiu o

petição.
O lugor destinado poro o inicio do indystria do

;!Ieie"", pejo sistema do Reino do Algarves, foi no en

tôo &.eado 40s c;.,..pas. rico no espéCie desse pel
K!"S do famílio dos "percidas" e oriundos do costa do
Africo Ocidental.

A pesca iniciada, generalizou-se logo, e, o Ensea
da SI! movimentou povoando-se.

Doto dp entõ� (1817) o pesco em nosso Estado,
já como indústria.

O manuscrito autentico de 18 de outubro de ..

1817 _ com O rubricá de EI-Rei Nosso Senhor é o

seauinte: "Querendo oUflCilior o estabelecimento que

JL$tino J.nc;é tio Silvo se propõe formar nt) sítio deno
minado de Ettsc.... � Geteupos no Caoitonio de
Santo (;at(lrino, de Que deve resultar grande intere<;

sI'! o f'ste Reino pelo auqmento do povoaçõo e dos

pescari(,s, aup. ali se pretende promover à manCliro

dos do Rein0 dr Aloarves: hei por bem, QUe rll!la Me

sa ct., Des(mborgo dI') Poço se mande medir e demo r

crlr humo legoa de h!rro no referidn sitio ali n:"ls suas

visinhonços, ondr mplhor c�viér Ó ,espec�laçao que
tem em visto o s"br«õlito JustIno Jose do Silvo, e que I

lhe Sl"ia dado f' di' sesmaria, com o obriaacõ., de re

port'r parte cdlo sem fcam ou pensõo alguma, cm

por<;ôes que forem necessórias, ás peswcIB que, vie
rem poro oH rstabelecerem-se, ficando desdf' lo �e

porodos tlllotrO('-f'ntos bmças poro porol do Cop�l�a
do Cooella aue há de hover ali, e Que se ho de erigir
em vigamria, Qt.I(JOd" haulfer-se formado o popula
ção em m',mero suficiente"

_

Uma frase saudos;st,,: - Como soo raros ('. ,

coros, os garoupas de hoje!

NOTA: _ Â Enscoda dIft GarOllPas está situa-

d. eetr�OS �'" ���-=-�o.: _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deparlamento Cenlral de Compras
UitaJ �e toncorreiicia Pu�lll�a ilumero 16-�3-31

o Departamento centrnt

de Compras (O, C. C.), de
con(ormld:l.Clc com fI nr�"

11, ítem III, do R('p;uln.m,,�
to aprovado pelo Decreto

SF-25-08-61/332 torna públt
00 que -rará realizar, r-o

dia 30 de abril de r962 na

sua séde, n. Praça Lauro

Muller, n" 2, uone 341")1,
CONCQRRfi::NCIA PÜBLTC,'\

nas confli,,6cs seguintes.
I - OBJETO DA CON'

CORn-eNCIA

AQUISrçAO
t - Barco, tipo Sancto-

11m, c6nstrutdo inteiramen

te de 'madeira cedro, fH

rugens de cobre. lnclusiv»

pregos, pintado na côr
branca com tinta mann

ma especial, põpa para co

locação de motor de 1'1!!
H. P. com c cumprimontn
de 3,50 metros. Unithde
- Um, Quantidade - :t
II - Lancha, const.ru..

da inteiramente de ma.

deira de cedro rerraeens
de cobre, inclusive pregos
pintada na cõr branca

com tinta marítima esoe .

clal, com pôpa para coro

cação de motor de' 51:2
H. P. com o eomprtmeru.a
de 3,70 metros. Unidade _

Um, Quantidade - 1.

III - Motor de pôpn,
com potência de 5lh H. P.

de fabricação comprovada
mente bôa, (esped'i-;c'RI'
maeqa, qualidade e apre

sentar prospectos com da

dos técnicos). Unidade _._

Um. Quant.ldade --=- �
IV - Amplificador IlC

som, com 30 vãuos dC'
snídn, para. corrente de

220 vorucs. com alto h·

lante de 12 polegadas,
(apresentar prospectos, E"S

quema, marca, etc. Unicln -

de - Um. Quantidade 1.

V - Aparelho ressusttn
dor e Pulmotor marca

Draegur para
•

afogartos,
eletrocutados e graseíttca
(Im:, faprf'.<;cntar pró.<;pr:-

...W!{.). UnlQ.:j.(If' Um Quan-
tl(lade 1.

VI - E,<;cafandro autô

nomo, fabricação naclOnfll

marca AUantida (apresen
tar pro.�pectos). Unida'-h_'
- Um. Quantidaae - 3
II - ESTIPULAÇOEG
OS interC'ssaci.os (leverão

apresentar os docun"Ícnlos
mencionados a seguir.

1. - Propo.�ta, selad,ts

ambas as vias com CrS ..

12,00 de selo Estadual e

mais a Taxa de Educllt;':'io
e Saúde de CrS 10,00, por

rolha, em erlvelope fecha

do e lacrado, contendo:

a) Designação do nome

e endereço da firma propo_

nente;
bl espeCificação, a mais

detalhada possível, incluo;>

ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo�

bal com a explicação tle

que estão ou não inclu!da:;

as despesas de impõSt0S,
taxas, fretes, carretos, :::r·

guros, etc;

d) condições e prazo de

entrega do material, no

local Indicado. POLI'eI/\

MILITAR DO ESTADO m�

SANTA CATARINA, onde

será procedido o exame de

recebimento;
el declaração de conhe

cimento e submissão às

normas deste Edital e -ia

Legislação rcferente a Con�

3 - Em envelope .!Iepara·
do contendo os dizeres do

inciso entencr, além do
têrmo DOCUMENTO� em

caracteres bem destacados F' d Sencerrar-sa-ão os. doou 'Im e emana
mentes comprobatórios de

identldade e idonei�ade: Da estrada a paisageIl_l se sucedia em morros, co-

a) certidão de Registro linas peladas, curvas de rIO com casinhas nocídas nas

na Junta Comerciai 'l1J ribanceiras, feito mulheres vaidosas a se espelhar na

Diário Oficial Que tenha água, e chácaras plantadinhas de laranjeiras. Isolada,

publicado o documento de urna árvore velha e grande desgalhava-se com, a ma-

constituição; jestade das mulheres que já cumpriram a mlssao. Dos

b) atestado de idonelda- ��!��: :s�:�t�:d;S �::::�i::� P:e��i:: de velho. Eram

��'a:af���� p;: !:��o\�� No fim co caminho, Valença.
--::--

da idoneidade comercial;
c) prova de Quitação com

as Fazendas Estadual, to.. -

deral e Municipal;
d) procuração, se. fôr o

caso, passado a pessoa re

presentante Ido proponen
te à abertura das propos
'ao

4 - Os documentõs D/;j'
ma (ou parte dêles) PO(�
râo ser subsütutdos pelo
Registro da firma no Dê

partamento C_çntral de

Compras do Estado de San;

corrêncías.
NOTA: Serão recueaõos

os rnntesünts com dlmen
sões c outras caractensta

cas �em das espect fica

ções, o que ocasionará cxí

gêncla de sub8t1tulç&o, ee
tirada urgente, cbamemen,
to do segundo coLocado,
exlgêncln da dlf�rfnça de
prece pelo faltoso rl\u�jo
futura suspcneao do �I.'!
tro de rornceodor, etc.

2 - Na parte externa do
envelope conteneaoe da

preposta deverão eOMtar

os seguintes cteeree: CON·
CORR:Il:NCIA PUBLICA
N..o 16 03 37, (AQUISIÇAO
DE MOTORES, EMBARCo\_

ÇÕES E APARELHOS �.
RA A POL'ICIA MILITAR.
DO ESTADO DE. SANTA
CATARINA.

ta Catarina.

5 - A� propostas deverão
ser apresentadas em duas

vin..�, ('.om a rúbrica do�

proponêllLcs em tõdas as

páginll.�, seladas na form,t

do itrlll 1, dêste Título.

S _ Os envelopes, con

tendo 1roposlas ou docll

mcntos,. deveria ser entre

gues no Departamento Cen

trai de Compras, à Pral.'a
Laura Muller, n.o 2 (tl)n{'

3410), 'até às 14 horas do

dia 30 de abril de 1962, me

diante recibo, em que se

mencLonará data e hora do

recebimento, assinado por

funcloriário do D.e.C.

7 - As propostas serão a

berlas às quln2e horas do

mesm� dia trinta por fun

cionáriOs designados d.o

D. C. C. e na presença {lo�

proponentes.ou seus re

presentantes legais.
8 _ Abertos os envclo

pes, cada um dos interes

sadas tem o direito de a

pôr a sua rubrica nas fo

lhas de propostas dos de
mais concorrentes.

9 - As propostas (mo

dêLo 001, à venda no. Im·

prensa Oficial do �stEl.do"
deverão obedecer à.s con�

dições ICstabelecidat> neste

Edital, nas instruções
constantes do verso 1as

mesmas, bem como àS exi

gências do Decreto n.o

SF-25-08-611382, de 1961, e

demais dlsJl1lsiçócs Esta

duais e Federais. sõbre
Concorrências.
li - JULGAMENTO

Representação de Capinzal
Ag'radece Gov. Celso Ramos

Do Sr. Waldomiro Antô·

nio Pânis, Presidente da

Associação Rural de Ca

plnzal, recebeu o Chefe do
Executivo Catarinense ?es_
pacho telegráfico no se

guinte teor:

-
l° - Rl'estruturoçõo do Diretório Regionol e do :

Cons��h�R������;s gerais df> intCrêsse do agremio- ,
• •

: .�
(;olahor:u:ào 11� O F.ST,\OO

,_ .
.-:. _;�•

.._-------------_ ..._-_ ..._.._ ..__._------�-

•••-IIi-------�;;;=�i:oi.....;:!!:��!_,±�;,;;.............i!�...""":.....J�....�iiJtijl· ,t�·.�f: .... 'H;�.,,""�,,;" 4.li;>,L. 'jj''li/I

"Apl'essamo.no:-. _g·rndc
cer V, Excla. pl'Onta aco.

lhlda nossa representação
Quando audiência capital
Estado. Ilia oportunidade
renovamos npl'Jo imcdlato

dcfel'lmen�o nossa exposlciw

;,."""","",-,Ol"""",,,,uIarn,,,os vot.os reliclda._

1 - Pela Comlssã.o Jul

gadora, J\')st'erlormen'p,
será declarado vencedor o

proponente que orccerer:
a) Menor preço, constdo

ranrto. impostos, despesas
e outras vantllR;cn.'!;
b) rnelborea condrcões de

C!ntf'('gn;

porte em prejuízo aos con

correntes. ao Estado ou h

moralidade ela. coucorrsn

ela.
5 - A Comissão ·.u!.,::.1-

cora reserva-se IJ dlreitu

de anular a concorrêncm.
casos as propootns apre

scntaôes não corrcsnon
etnm MS in'f'r1'·.,:sc.q do E;;;

tnno.c) methorcs ccndrcões (�C

pegamento.
2 - Em 19ual�lndf' de

eOhdl<:ÓC!s será dada pre
terêncra a firma e�[a"1lf'{e
cíee no Esta(lo.

3 - Em caso de absoíu
ta igualdade de propo:::tas
será sorteado o venceccr.
4 - A Concorrêncib. no

rferá ser anulada, urna vez

que tenha sido pl'cterid:t
formalidade expressa-
mente exigida pelas rote- '- --'

rlda..q Lell! e a omissão ím-

Florianópolis, em lO etc •
março de 1002. •
no��r:_esp;;'���I;:�lePatrja- •

-
-
-
-
-
-

-
,
-
,

Em Bana do Pirai, uma hora antes de chegar

Valença. fizemos baldeação. Passava um trem. Longo,
possante, três máqulnas puxando uma Infinidade de

composições pesadas de conteúdo.

Passavam trepidantes amolecendo os dormentes, a,

gttando o ar seco. carregando 60.000 kg em cada. vagão.
Na espera, comecei a descascar uma tangerina. Ver

melhlnha e doce'. Gomo a gomo, olhando o trem, cus-

Plnd� °tr��õ��ss:��� �o�:���dO num quase não aca- 1
bar de vagões. •
geri�:zz: ��r�t;�rc�b�Uq�:U:i a����ac���:er\��� •
vcrmelhtnha e doce, era meter do que o trem. •

�
Passando pela cidade de Valença chegamos ii. rua •

f������n�ÕI�ao��aul��Ç�a;�� :�I���vOe��:I��s�)���r��:� ,
se pelo chão. 'l!:mbarcamos na canoa. Rtmand(l I:om ..
��l�é�an��d���r�a�sa PC:l���:�dOd��nl;�I�q\7e p�'�lçnrnI171��� •
tul'O. O parque_mirim subia subia colinas" serpeando •
:�m��J�!n:o�u����fi�����s t����:�t�vas�tn mangll�lras. •

Dois caminhõcs cheios de gente amatutada pas_ &I
saram r:antando, enchendo ao noite dc alegria c o ar dl' ,
festa. Era noite dc _S._J_Oã�.: __ •

•
•

-
•

Fazia frio e nós sesteávamo.� embaixo de 11m co.

bertor. O hoiel, silencioso, parecia dormir.
Um baque na água alerlou·nos. Espiei na jal1ela.

Um mõço mei'gulhara na pi:::clna. Os moços não têm
medo de água fria.

Depois de umn nadada rúplda, êle pulou para a

relva aquentando-se o sol num desafio à natureza.

Há morrinhas na 'cidade e morros à roda dela. Na
chapada de um dêles fizeram o campo de pouso dos
aviões militareo;. Noutro, plantaram um cruzeiro.

Deve ser belo descer do céu, sentir a terra sob as
rodas do avião e a cidade aos pés.

Há muita produção em Valença. O povo trabalha
mas não se agita. As ruas são pacatas e vadias. Mas a.

juventude sabe que é preciso estudar. Por isso há
muitos colégios. Mas hã também muitos campos de
fut",bol.

"Mens sana ln corpore sano" diz a sabedoria la
tina.

E o brasileiro acredita.

Hele'lla Goeldner de Almeida ,

Parti�g SOCial rro�ressista
ConYen�ão Regional

Convocacão
CONVENÇÃO REGIONAL

Convocaçõo

O Diretório Regional do Partido Social Progres-'
sista em Santo Cotarina,_ no contQr�idade do dispos
to no artigo 44, c/c o art. 99 dos Estatutos, CONVO
CO, pelo presente, o Convocaçõo Regional de Corre
ligionórios que se reunirá dia 23 do mês em curso
as J 9 horas, na sede pro�isária, à Ruo Arciprest�
Paiva, nO 5, nesta Capital, com os seguintes finali
dades:

çõa.

Ftorionópnti"õ, em s- rle Abril de 19fJ2.

Oro J, J. Barreto - rresidente
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LUTa CONTRa

POLIOMIELITE

Envie Seu Donativo Para
Rua General Bitencourt N.102

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D3. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO-DENTISTA

PrePãÕ:�ENY�����óRls. a��v:���dQde,
Radiologia Dentôria

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

1° andor - Fone 222!)
Eaclusiyomente com hora. mQrca�..

DR. MARIO GENTIL COSTA
x s DIO O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF,
JOSe KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPI'IAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 'às 18 horas
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTomo: -- Rua Ten. Silveira 15 - oonj. 203.
- EDIFíCIO PARTHENON.

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende só com hcrc marcada das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva nO 13,
Telefone 2891.

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

Estomago, intestinos, figado e vias blllares.
Consultório:
Rua Jerommo ccêmc, nO IB salas 21 e 22.

Residência:
Rua Sao Jorge 32 fone 2721.

Dlàrlamente das 15 às 18 horas.
Atende das 8 às 10,30 horas no Hospital de Caridade.

------- _- __ --

WNICA SANTA CATARINA
Clínica' Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angu1iLia - Complexos - Ataques � Manias -

Problemático Afetivo. e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinaterapla - carctcectorapte - sonoter ...pte e

Psicoterapia.
Direção dos Pslqulát.raa -

DR. PERCY JOAO DE BOrl-BA

DR. JOSE TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONfJUt.TAS: D� 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

ouios - OUVIDOS - 1-4AHit
.. e GARGANTA

Opefoções dos AM(GOALAS'poi "'processo
. MODERNO'

.' ,

EQUIPO de OTORRINO (único no Copitor)
ptiro ,exÇJme de OUVIDÓS;-·"!ARIZ 'e
..

GARGANTA

R�frofO( BAUSCIi a LOMB por'O receito
de ÓCULOS

Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
�CONSUlTAS: PEtA MANHÃ E A TARDE

�t����ó::: � :�� �:I�� -��nh';:dt��9-: : ��: ;;��

NO HOEPCKE TEM
------_._----------

gógieos.
- Equipado com móquinas novas.

Dirigido tielo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DIURNOS E NOTURNO�
Fo�a sua in�crição a Rua Dr. Fulvil) Aduee\,

anti,.:. 24 de Moia, 748 _ 1° andar. �

ESTREITO Florianópoli.

Dr. Ayrl� iamalho
CLINICA DE CRIANÇAS
Consultas: Pela manbã

no BO!!phal d .. Caridade.
A tarde, no consultórh

das 15,30 hs. às 17,30 1.5.

Consultõrlo: Rua Nune.

Maehado, 7 _ 1° andar -

telefone 2788;
Residência· Rua Padre

Roma. 83 - Telefone 27'11

DZ Walm;:;r Zomel
Garcia

Diplomado pela jeaculdade
NaCional de j'.tcdicina da

üutverstusuc liU "I""U

Ex-Interno por ecncur..o da

lV.l.aLCrmuIiCle-E:>cola. t Ser

ViÇO do prof. Octavlo Ro

drigues Limar. zx-uuerno u

do l::icrVH,O de Clr�rgia do

�Hospital .l.A.P.E.T.l.o. do RIO
de Janeiro. MediCO do nos

pital de oendede � da Ma-

�terntdade Dr. Carlos Corrêa. ,

PARTOS _ OPERAÇOES
DOENÇAS UE SENIIORAS
- PARTOS SEM I)On. pelo
metodo psico-profilatico
ccoeuttórtc: Rua João Pin-

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3ü35 - Residência: Rua
Geners Blttencourt D '01.

E FOR�O--�
1!�����"S'(IBia,r-�(:,?�.RQ� I
" .. 1.(.0 '11""1","\ '::J,_._----_.

-

na. itlll.DEMAB O.
Ot:MENEZES

Formado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rh:i
de Janeiro. ElI:-lutnno do

Hospital da Cambôa -_ Da

Maternidade Clara aes

baum - Da Materniddde
MU-Pobre,
Especialidade: DOENÇAS

DE SENHORAS - PARTO
_ CIRURGIA.
Cotull.dta: Maternid�de

Carmela Jlutra, pela ma

nhi.

Residência: Esteves Ju

nior, 62 _ Tel: 2235·

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Mal!Slstrauo aposentado.
AtlvQ�acla em Geral

esc. e Rea.: Rua Sa.deuha
Marinho, 2 _ apt.o 301
ieROulna loilo Dloto)

O Miaislro Angelo Nolasco na "Floriacap" - O Biago
Rendeu cr$ 228.000,00. SlIcesso.

promoção. No momento oportuno
contarei para voc�s.•�K?

- O brotinho Maria Lêd,a Llsbõa,
relacionando nomes para convidar bro
LOS da jovem guarda tlorlanopolltana,
para tcstejar seus quinze anos no próximo
d.a 27 de maio.

Raquela, vi i,a f,.equellte7nel�te M07leo's,
o mais antigo armazem espanhol eJ7t.

Nova Yo; k, onde ela vai comprar seus

fa1.'oritos petiSCOS argentinos. Aqui -ela
está usando elegante "costume" de três
peças. em tecido de l1la�ha lisa de fibra
ucrílica "Orton", Confeccionado em a

traente combinação de azul e branco, btu- _ Monaco Informou que a Princesa
..a longa com cinto do mesmo, sem man, .

Grace Kelly, vai partiCipar do tIlme
gas a sala e a jaqueta, são wficientcl "Marlle" não por falta de "moner'', ape,mente elegante para usar num tantar. nas por objetivos flIantroplcos.
Especial da Du po�t� p.ara esta Coluna.

- O Ministro da Marinha - AlmL
rante Angelo Nclasco de Almeida. che

, ará a esta Capital no próximo dia 21,
permanecendo até o dia 23, quando via

jará para o Paraná. Foi o que nos infor
mou o Com te. do V D. Naval _ AlmI
rante Jurandlr Muller de Campos.

Autêntico sucesso foi o bingo que
aconteceu no i2 de Agosto, promovido
pela Senhora Ruth Hoepcke' Ramos da
Silva, quarta.feira p.p., em benefício da
Associação de Reabilitação de Santa
Catarina, que reundeu a espetacular im
portância de duzentos e vinte e oito
mil cruaeísos. Este dinheiro foi entre
gue ao Presidente José Elias. O Clube f):S
teve superlntado.

- A menina moça Catarina ReleRa
Serra tine, festejou cuerta.retra. os seus

Quinze Anos, recepclonando convidados.

- O Colunista tdeanacu uma nova

- Maria Aparecida Simão, hoje,
comemorará idade nova, recepctcnando
ccuvídadas para um. festa íntima.

- A Senhora Almirante Jurandlr
(Celía) Muller de Campos. será Patro
ne.is da sessão c.nematogrãüca, no Clne
São José, com o filme "A'LAMO", que
rodará no dia dois de maio, em oenert
c,c da Associação de Reabilitação de
Santa Catarina, iniciativa do Coiunista.

- Recebi um cheque de mil cruzei
ros do Dr. Osvaldo ROdrigues Cabral, que
atendeu o apeio desta Coluna. que fez
pOUc�)S dias atraso A importância será
entregue hoje, a Senhora Governador
Celso Ramos, que fundou a Associação de
Rcablljtaçâo de Santa Catarina, que está
obtendo o apôto da -nossa sociedade e do
povo em geral.

- Entre os presentes que o Prest,
dente João Goulart, levou para a famil1a
Kennedy, uma pedra água-marinha, pa
ra a Senhora Jacqueline Kennedy.

- Blumenau, programou para o dia
21 de junho, a Abertura dos III Jogos
Abertos de Santa Catarina.

- A Avenida "Jorge Lacerda", que
deveria ser inaugurada no domingo p.p ..

ficou transferida para o próximo mês de
Junho.

- O Sr. Jaime Mendes, jornallsta e
Diretor do jornal "O Município", de Brus,
que. está organizando uma festa para os
funcionários e diretores deste matutino
naquele Município, dia 13 de maio, data
comemorativa deste Jornal.

- Recebi "O'Jornalzinho", orgão de
"15 de Julho" de Canoinhas. Gostei da
entrevista com a Srta. Stela Marllu Na
der, fino ornamento daquela Sociedade.

=-

das" à

EdificiO.

Departamento de Saude Publica
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE ABRIL
1.0 _ Doming-;
7 _ Sábado '1<>.:de)
B - Domingo
14 _ Sábado (tarde)
15 - Domingo
20 - scxta.reíra (. santo)
21 _ Sábado (feriadO)
22 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
29 _ Domingo

Farmácia ato. Antonio
Farmácia Catarlnense
Farmácia cetartnense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia" Central
Farmácia Moderna
Farmácia Soo. An�onio
Farmácia Sto. Antonio

Rua Felipe �chmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novemb .....
Rua Felipe Schmldt
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmldt
Rua Felipe Schmidt

Antônôto Noturna, Vitôrla etuado pelas farmácias Sto .
..-------, O plantão noturno será ere
Dr. Hélio Freila� Centeal.
DOENÇAS DE SENHORAf
PARTOS. ONDAS CURTA!.

O plantão diurno compreen
- Ei..ETROCOAGULAÇ.\O Vitória e Central.
ConSUltôr,o - Victor

dldo entre 12 e 12,30 horas se rá efetuado pelas farmácia!

1.0 _ Domingo
8 - Domingo

15 - Domingo
20 _ Sexta_feIra (. santo)
21 - Sábado (f�r1ado)
22 - DomIngo
29 - Domingo

Farmácia Catarlnense
Farmá.cla do Canto
Farmada Indiana
Farmácia Catarlnense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

Farmácia CatarineDse

ESTRE,ITO

}tua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

o plantão n�turno será efe tuado pelas farmácias do Ca
nto, Indiana e Catarlnense.

A presente tabela não peJe rá ser alterada sem nrevla
autorização dêste Departamento.

VENDE-SE
PELA MELHOR OFERTA

Vendê-se o residencio situado à ri.ra Juco Layde
":_;�'lDp, em Coqueiros. Ver e !rator COM o Engenheiro L__..._......� -:--"'i' vi Ro�os Swes no �esmo onde",o.

;L ,L;i��';.-: J;., :;:ií�;�_:»:':':\ __

Escritório especializado em.
_

Questões trabaihlstas.
.

0.8.1'., em l"!Orlanópolls, ef!lAdministração de bens

imóveis. Defesas [isca;,';. Luiz Osvaldo
Rua Felipe Schmidt, 14 -- lnspet.n,. de

andar - Fones: 251: e
, .••.

'«..�,..�'�_ ..���_:...�_.'"-

CURSO CONTINENTE
Preparam-Se alunos poro as concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRITURARia E
DATILOGRAFO Faço Suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducct, 748 _ 1°
andor - Estreito.
Turma o iniciar no dia 20 - 3 - 62 ainda há 01·
gumCls vagos.

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

':NDEaEço
" RAINHA UAS nHJIULETAS, fica na Ku";

Cunselhci�f) .Marra. e.e 154, de um lado a' sua

"'Ic".io de PEÇAS E ACESEOIUOS, e do outro a

.ecçao de l'JNl'llltAS Ir. r.ONUUtTOS. _

""'MIl"'.'" 1 �.i1

� ---- -------

pela RADIO GUARUJÁ de Florianópolis
de 2.a a Sábado.

8,00 - Correspondente Columbus
8,55 - Reco-ter Alfred
10,55 -Informo o Rádio Guorujá
11,55 -Reporter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
1240 -Político de Desenvolvimento
15:00 .; Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18,10 -Resenho Tttônus
18,55 - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21 30 - Correspondente Columbus
22:05 - Grande Informativo Guorujá
Deoortcrr.ento de Noticias: Tels. 3816 - 3822

Ródio Guarujá - onda média -.1420 Me" _ 5
Kilo,,"otts - onda Curta - 5915 Kels - 49 metrOl

COMUNICAÇÃO
A �AUNA FINLANUBZA TEM A SATISFAÇAO DE

COMUNICAR QUE JA SE ENCf1NTRA A DISPOSIÇAQ
OA8 DJSTINTAS CLIENTES, MASSAGISTA ESPECIALl
,·ZAlI,\ rM SENHORA�. PARA TRATAMENTO CONTRA
OEF..SJlJl\llE. oorass REUMATICAS, MA CIRCULAÇAO,
I!:NXAQUl!:CAS etc.

I\Tl!:NUE NO LOCAL CúM HORA MARCADA NA
RUA TRAJANO (antigo RANCHO DA n.HA).

A L U G A- S E
Duas solos a rua Mal. Guilherme n." 1 esquino d�

de Arcipreste Paiva.

Poro Consultório médico ou eacrttór!o. Tratar com
o proorterórto no mesmc local.

Caminhões Especiàis Para--Mudança
Urbanos - intermunicipais e interestaduais. Nõo

é necess6rio o engrodomento dos móveis. I.nfo�mo:
ções Beco Tupy n.o l:! --:- �0_n�_��.5�=.�'��t�

NO HOEPCKE TEM

E ! 111M! II ! .. '

CONSORCIO

TAC
CRliZHk'OOOSUL

AGeNC!A
R'I felipeSUllft,U
fDne52t11e 3111

flOmlliPflus -I. c.

II. SQLUCil0 POIO o seu PROI3LE'oIA esld

no CRUZElRQ II. PRAZO. do CONSORCIO
TII.C·CRUZEIRO DO SUL

Meirelc:.>,24
6 boras.

Residência

Florianõpolis _ '5'" a�"ar
_ pnne: 27-0.

Dr. Acácio Garibaldi.

S. Thiago
ADVOGADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Departamento Central de Compras
EDITAL DE CONCORRENCIA COLUtlA

CATÓLICAIJossa conturbada Repu
blica vive momentos angus
tiosos de dissidências. Vé_

se dissidências em todos os

partidos políticos, em todos
os grupos e nas próprias
idéias democráticas.
Não mais se sabe o que

seja "democracia" e tão

pouco o que vem a ser li

berdade ..

Vamos aos fatos: um

grupo insignificante e sem

expressão de universitários
da nobre Faculdade de DI-

Santa Catarina, desrespei
tando elementares prinei;
pios democráticos, funda
ram o Jornal intitulado
"TRmUNA ACADEMICA",
como ORGAO DOS ESTU

DANTES DA UNIVERSI

DADE DE SANTA CATA_

RINA, arrogando assim,
poderes que ninguém lhes

outorgou. Com este ato ne

fando, tão próprio de írres

ponsãvels, o citado grupo

desprezou nâo só o Centro

Acadêmico XI de Feverel-

Como poderemos tolerar
esse desconhecimento de
nossos representantes na

FEUSC?
Como poderemos passar

calados diante de alguns
que, para satisfazerem seus

interesses escusos e alImen
tarem suas vai'dades esque
cem a existência de orga
nizações estudantis?
Colegas untversnértos:

A nós parece que as mmo,
rias vencem. Vence porque

a maioria fica calada. E é

por não pertencermos a

uma maioria calada e sim
atuante que damos a pu
blico este artigo.
Unamo-nos, pois, em de

fesa de nossos Centros A_
cadémícos. São êles os Ie

gitimos representantes da
classe e só por eles é que
os anseios de todos po
dem ser .reatízados.

Saudações Universitárias
Centro Académico Pio XII

-

N°03-04-24

o Departamento Central de Compras (O. C. C'),
de Conformidade com o ort'' 11, ítem 111, do Regula
mento aprovado pelo Decreto SF-25 08 61/382, tor

no público que faró realizar, no dia 7 de maio de
1962, no suo séde, à Praça Louro Muller, nO 2, (fo
ne 3410>, CONCORRt.NCIA PUBLICA, nos condições
seguintes. S. S. O PAPA, confere alta e Honrosa

I>istinção a Mons. Frederico Hobold
Temos a satisfação d e que, 'ao passo que determi

divulgar na Integra, o teor namos que o eonnecímentc

da .

decisão de S S., o Pa- desta dlgndade a ti con ía

pa João XXIII, conrerm.ío rida, conste "ex onero"

alta e honrosa dignldaue das atas do Colegio dos

ecresíésttce, a Monsenhr-r Pr.otonotârios Apoatcltcos,
Frederico Hcbnld, estimado mandamos que, antes de

e Ilustre Vlgârlo Geral cu gozares do benefícto da

mencionada concessão :a

ças diante do teu Ordrr-u

rio" o qual, neste ato, faz

as vezes do Decano cio

mesmo Colégio, a proüeseo
de Fé, na conf.ormldade

dos artigos propostos pela
Fé Apostolica; recites 0.3

palavras do esquema de

juramento fie devida rtce

lidade, o qual Igualmente
jmpresso mandamos te Si!'

ia transmitido; enfim, cc

serves religiosamente tudo

quanto vem prescrito r,1),

mencionada ccneneutcêo.
Nada obstante quaisquer

coisas em contrario.

Dado em Roma, em São

Pedro, sob o anel do Pes

cador as 15 de janeiro d.

1962, IV.o ano do Nossc

Pontificado.
(a) Gaetano cerdea

CICOGNANI
Secr-etário de Estado
Pela passagem do seu aní

versáríc o estimado Monse

nhor Frederico Hobold, re

cebeu do ilustre Arcebispo
Dom Joaquim D. de O
liveira. o to i tu lo de
PROTONOTARIO APOS

TOLICO, de 5.5. PAPA
João XXIII. Tendo campa
recido a este ato de fé to

dos seus companheiros' e

amigos da Igreja onde te

varam seus abraços.
A coluna CatôlIca, dese

ji" -M' Menaenhcr s'redert

co os seus etenstvoc votes
de felicidades por esta

I - OBJETO DA CONCORRêNCIA
-

(AQUISiÇÃO)

I - Camioneta pick-up, com capacidade para
2 OU mais possccetros e cargo de 700 kilos ou mais,
com 3 ou mais velocidades à frente, motor com po
tência de 130 H. P., ou mais, 6 cilindros ou mais,
-odcdos altos, com toda o equipamento comum, in

clusive ferramentas, pneu sobressalente (estepe),
etc., Unidade - Um, Quantidade -1.

relto da Universidade . de ro daquela Faculdade, co,

mo todos os demais, que

são a razão de ser das mes

mas e que constituem' a

-] 'Universidade de Santa Ca-

cartazes de
. terme.

�J�..,'lJl@[l®/JJ®@, "g ";;.n\;�,��::::�� �!�
viço -eoctat, agregada a

Universidade de sante Ca

tarina, não reconhece, po�,
o citado Jornal como orgao

da classe uníversttáría e

sírn, de alguns acadêmicos
de Direito.
Não queremos aqui com

bater Idéias, nem tão pou
co defender direitos desse

ou daquele Centro, mas tão
somente expressar nosso

r"""J{Ho pela usurpação de

poderes que a êles não

competem.
Onde estão nossos Cen

tros Acadêmicos?
E as tradições do Centro

Acadêmicos XI de Feverei

ro, da Faculdade de DI_

reito?

�PUbliCidade
��. ."' em Sla. Cal"ina

'!

Confecção e conservação de painéll
.

em todo o Estado
Diocese:II _ ESTIPULAÇõES

I

Os interessados deverão apresentar os documen

tos mencionados a seguir.
1 _ Proposto, selados ambos as vias com ..

Cr$12,00 de sêlo Estadual e mais o Taxo de Educa

ção e Saúde de Cr$ 10,00, por folha, em envelope
fechado e lacrado, contendo:

o) Designaçõo do nome e ender-eço da firmo

pr�o::;:�;ficaçõo, o mais detalhada_ passivei, lnclu

slvet marco, do material que se propoem f�rne:.er;
c) preço unitório e global, com o exph7aç�o de

que estõo ou nõo incluidos as despesas de impostos,
tax�s. fretes, carretos, seguros, etc.:

d) condições e prazo de entrego do material,
no local indicado: Diretoria de Veículos e Transito

Público, onde seró procedido o exame de recebimen-

to;
e declaração de conhecimento e submissão' as

normas dêste Edital e da Legislação referente o Con-

corrê���A: Serôo recusados os materiais com di

mensões e outros características- oquém dos especi
ficações: o que ocasionaró exigência de substttulçõo,
retirado urgente, chamamento do segundo colpcad_o,
exigência da diferênça de preço pelo faltoso, cO,uçao
futuro, suspensão do registro de fornecedor, etc,..

2 - Na parte externo do envelopa eonteredcr
da proposto deverão constar os seguintes dizeres:

CONCORRI!NCIA PÚBLICA N° 03 04 24, IAquistçêo
de 1 Camioneta Pick Up) Departomento Central de

Compras, Proço Laura Muller n02, Florionópolis: ...
3 _ Em envelope separado, contendo os dizeres

do inciso cntertor. além do têrmo DOCU�ENTOS,
em caracteres bem destacados, encerrar-se ao os do

cumentos comprobatórios de identidade e idone.idade·
'a) certidão de Registro no Junto Comerete! ou

Diório Oficial que tenho publicado o documento de

const�t���tad·o de ido:�·dade, possad� Ro� Í3�on-co
ou duas firmas de comprovada idoneidade comer-

ciai;
c) provo de quitação COm as Fazendas Estadual,

Feder�� �r�����to�\e fôr o caso, passado o pessoa

representante do proponente à abertura dos propos-

tos.
4 _ Os documentos acima (ou porte dêles) po

derão ser substituídos pelo Registro do firma no de

partamento Central de Compras do Estado de Santo

��r;� propostos deverão ser apresentados em duas

vias com o rubrica dos proponentes em todos os pa

gina� selados no formo do ítem 1, dêste Título.

6 _ Os envelopes, contendo propostos ou do

cumentos, d-everão ser entregues no Departamento
Central de Compras, à Praça Louro Mulle�, nO 2 (fo

ne 3410>, até às 14 horas do dia -: de ';'OiO de 1962,
mediante recibo, em que Se mencI�na�a. dota e hora

do recebimento, ossinado por funCionarias do D. C.

C.

R Fernan�o M..c:hedo.6 -1! endar---fane 24·13
- flOR.IANÓPOl.IS

EDITAL
COMPRA DE MAQUllUS

O SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL (SENAI), Departamento Regional de
Santo Catarina, sito à Rua Tenente Sílveirc. nO 25,
em Florianópolis, pelo presente edital, torna público
que pretende adquirir móquinos -e instrumental paro

equipar ° Escola de Aprendizagem de LajES.
As firmas fabricantes ou representantes de mó

quinas que se interessarem em participar da concor

rência que o SENAI promoverá, poderão dirigir-se ao

enderêc-, acima, solicitando relação dos máquinas e

outros -formcções que julgarem de tnterêsse.

João XXIlI, PAPA

Dileto Filho,
Saudação e Benção A

postólica.
Esta. no Interesse do

A DIREÇÃO REGIONAL

AGRADECIMENTO E CONVITE

PARA MISSA Geladeira Frigidaire -

Vende-se com 10 pés e meio com porto utiliza

vel em estado de nova.

Trator com Danílo, pelo telefone 2021,

Romano pontlflce acolher
os pareceres dos Anns

tttes , o s quais digam
respeito ao decoro e hO::1

ra dos sacerdotes Que
exerçam funções egrégia".
PeJo que tendo-nos o Vf1-

,I Pais, trrnõos, escôsc, filhos, cunhados, e demais
J. parentes de PEDRO EPIFANIO DE ANDRADE, ainda

profundamente consternados com a suo brutal mor- . .� _

te, valem-se dêste mela para agradecer ao cxmo. sr.

Governador do Estado, no pessoa de seu repreSle�tan
te, 00 Exmo. sr. Prefeito Municipal, no pessoa do
seu representante, autoridades civis, militares e ecle

"siástiCas, Padre Qyinto Baldessar e os Associações
Religiosas, União Beneficente dos Choufferes de
Santo Catarina, Emprêsa Florianópolis, S. A., SAL

Serviço de Auto-Lotação, 00 Sindicato dos Conduto
res Autonomos de Florianópolis, aos representantes
dos Municípios vizinhos, bem como 00 povo em ge

rol, os manifestações de pesar, quando do doloroso
transe por que tiveram que passar.

Outrossim, convidam aos parentes e pes�oas 0-

m!gas, bem cama ao_povo em geral: �ara a. M1SS� de
70 Dia que mondaroo rezar no proxrrno dia 7, as. ,

6,30 hcros no Igreja Nosso Senhora de Fátima, .AO
Sub-Distrito do Estreito. (No dia 7 doto do realizo

çõo do misso, o inditoso motorista completaria mais

um aniversário natalício).
A tàdos que comparecerem o este ato de fé

cristã antecipam agradecimentos.

Ivan o Terrivel 'rrl
----------

-- -- ---

--�-�

(f/!� ��
t. �'3 ti

,

��

ARTIGO 91 (Ginásio em 1 ano)
o Curso Continente convoca os alunos já i"."_�

critos e demais tnreresscdos o compareoerem <\i)

dia 6 de abril, às 20,00, o fim de tratarem sôere-es
horários e início das aulas do Artigo 91 (gina,,:-.
em 1 ano).

Melhores informaçães poderão ser adquiridas
na Secretario do Curso Continent-e, à Rua 24 di

Maio, 748 10 andor Estreito Flericnópclts.

neraver Irmão Arcebispo
Florlanopolltano, a quem
serves de Vlgarlo Geral,
pedido uma regalia, corno

JUsto prêmio pelb3 que
.

per
tencendo tu ; á. à cras-e
dos Nossos Anttsutes urca-

nos, atentos novos méritos grandiosa homenagem
de multo bom grado te Que, tão merecidamente
conferimos e s ta honra. lhe foi outorgada.
Portanto, por estas Letras
e pela Nossa Autoridade,

.

_..............._te

eleg.
emos,

.co.nstit.UU��s "'3:"
StAii

�l�;�m� �:!:�o�:�� b.
em S "u,AJ!fJ)i/J

ticipanti�m. '. COIIIKOOIU.!f OlI'IQIB �-

li ti, .portento, jínetc Fi- � Df [�JYI

lho concedemos todas a;õ .111' fllnàKl i._ ..
O II

faculdades, direitos, privi
legias, honras e iiidulí,::lS
de que os outros varões

ecíestesuccs. elevados a. es

ta dignidade usam e go
zam, particularmente, em
virtude da Constltuicho
publicada Pelo Santo PI.,)
X, nosso Antecessor, n IJ

dia 21-2-1905, sobre o Co
leglo dos Protonotarios; oe
cuja constitUição procu.::n
mos te fosse transmitido
1 exemplar jmpresso. Peia "fIOU IIIAII PEJIIfEfTA DO IRUIL

tMPREGADA DOMESTICA
PPRECISA-SE A RUA FELICIANO NUNES PIRES

17. PAGA-SE BEM.

;G r a ç a

7 _ As propostos serão abertas, às quinze h?
ras, do mesmo dia 7 de maio, por funcionórios deslg
nados pelo' j-residente do D. C. C. e no presença dos

proponentes ou seus representantes regais.
.

8 _ Abertos as envelopes, cada um dos inte

ressados tem o dirito de apôr a suo rubriCo na? fo

lhas de propostos dos demais concorrentes,.
9 _ As propostas (modêlo 001, à venda

Imprenso Oficial do Estado), dev_erõo obe�ecer _

à!õ

condições -estabelecidos neste Editai, nas I,nstru�o;s
constari�es do verso das mesmos, bem como as eXlgen

cios do DeCreto nO SF 25 08 61 /382� deA 1961, e de

mais disposições Estaduais e Federais sobre Concor

rências. 1.�rJilgartai-To dia
-BAíIJBOS

Cine GLOBIA

CINEM1S
_ -cElfTBO
Cilie SAíI JOS!

FONE: 3636

Agradeco � f Padre Réus,
uma graça alcançada _

Flávio Alberto de Amorim
- -- III - JULGAMENTO

1.- Pela Comissõo Julgadora, posteriormente,
seró declarodo venoedor o proponente qUe oferecer;

o) Meno!' preço, considerando-se descontos, bonl

ficações, impostos, despesas e outros vantagens;
b) melhores condições de entrega;
c) melhores condições de pagamento. .

2 _ Em igualdaQe de condições, seró dado pre

ferência o firma estabel-ecida no Estado.
3 _ Em caso de absoluta igualdade de propos-

tas seró sorteado o vel')cedor.
.

,

4 _ A Concorrência poderó ser anulada, uma

vez que tenha sido preterida formalidade .ex�re�sa
mente exigida pelos referidas Leis e a omlssao Im:
porte em prejuiza 003 con�orrentes, 00 Estado Ou a

moralidade do Con(:.arrenCla.
5 _ À Comissão Julgadora reservo-se o direito

de anular' a ConcorrênCia, cosa os propostos apre

sentados não correspondam aos interêsses do Estado.
)

às 3 e 8 horas.

John Ahar
Gloria Talbott - �m�NSTRO

A FILHA DO MtOICQ E

_ superscope -

_ Censura até 18 anos

ESTREITO
ás 8 horas.-

Scott Marlowe Laia Albrlght
- em-

RAJADAS DE P1UXI\O

_ Censura até 18 ans -

Cine lln. Cine IMPEIIO
�f\!ri" �

ás 5 e 8 horas.-

as 3-7 3/4 - 9 3/4 horas.

Glenn Ford

'Ida Lupino - em -

ESCRAVOS DA A!\.fInçAO
_ Ce!lsura: - até 18 anos. -

ESTREITO
às 8horas

Tom Drake
earole Mathews - em -

l\-IULHERES ACORRENTADAS
_ Censura: até 14 anos -

Florianópolis, em 3 de abril de 1962.

(Hermes Justino Patrianova - PRESIDEN
Cine !AJA (S. José)

Chie HOXY
,OrlE: 8481 TEàs 8 horas.

NO HOEPCKfi,. TEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u ANOS DE t.ABUTA CONSTAtVt

PELO PROGRESSO DF

�.s,'
SANTA CATARINA

NO SETOR

fSPORTIVC

o médio Aninl, perto»- continuar no 011ze aneu

cente ao P. ncuco, íucon- cano, Essa a noticia que' co.

formado com a decisão Ó� niemos. Para saber da ve

rüretoria tccn.co em d�l- rnctdade do caso estive
xa-le à margem fio quadro mos em conversa com o jo

ututm-, náo mais nC'lPja vem atleta que confirmou

a notícia acima dizendo mesmo permanecer no A

a.inda que estando na eu- tíéüco.

plência, prefere que o clu- Também o atacante A

be venda seu passe a ou- Iair encontra-se desgasto
tro clube, pois na qualida- 50 no At.lético. Acontece

rle ,de reserva' não deseja que o jogador recebeu do

clube, quap(lo a\ndn. e-a no ato da asstnatcra de
presidido pelo sr. Amuccr - contrato concordando em

Scherer, 'detêrmínàda- Im- receber outros Cr� ..

portêncta para asstnnr 30.000,00, parceladamente.
contrato. Afirmam Que ,A. Acontece que esse contra
lair percebeu 'Cr$ 50.000,00 to nrmado por Alair, .�-

mo por encanto, desapare
ceu, estando agora o atle-

Futebol· de Salão: Postal
na rodede de

e Caravana
�terça-fei,ra

com 4 tentos. Após â rea- cqu sendo· a seguíute .a

lizacão oeste encontro n- cressrncacêo:
19 rugar Paula .Ramos e Ca-

vitoriosos
Na noír c de terça Ieívn,

teve sequc!lcia ao t-ampeo

nato l'el)onnl de> futebol de

serão, com a rralizaçao de

ruais dois [ôgoa. No encon

tro preliminar o Postal Te

legráftco jogando bem me

lhor conseguiu passar 'sem

grandes esforços pelo Bar

riga-Verde por 3 xl.'
Enquanto iSSO no piêtto

de fundo, o Caravana da

Ar, um dos lideres do cer

tame, não encontrou reste

tência por parte do sem

nutagouíata o Bom Abrigo
vonccnoo-j, pela alta con

Iagem de 8 " 1, depoía de

estabelecer 3 x O na primei
ra etapa.

Classilici:lc
-

O tio
do Cer:� ae

Salenisla
AjlllS :1. rouo.tn de sexta

feira n cotocncao (IM atu

hes sajontstas passou n

ser a seguinte:
1.0 ruga!' Paula Ramos c

Caravana do Ar com O p. P

2.0 lugar uocciuvn ES!)r)(-

te Oluhe eorrr 2 p. P ,.- -'-.
3.0 lugar Po!<LI c Doze etc GnST� DF CtfÉ1 IAgõ,J:J com i p. p.
4.0 Iur-nr Cio'!>, AII",I" ENTÃO PEC� llIFÉ ZIT' I

Tesles Pln &5 Seus Conhecimenlos (2)
A) Em um jcgo de futebol, pode um .:_guar-

diõo úbanck t-,.�r o gol e atuar definitivamonte como

zagueiro. QL como ovante?
B) - Pod('o um àrbitro de Futribol considerar

derrotado um (juúdro que nõo queira continuar a par
tido)

C) Há c,br ÇJatoriedode de os jogadores sauda-
rem o público onhs do início do jôgo? ...

Dl - Deve o árbitro dar um sinal paro o exe

çucão de qualquer tiro livre?
.

E) É obrigado o juiz de linha, Quando o Bolo

sai do campo, entregá-lo 00 jogador que tem direito

60 arrP,mé-cso:>
(Re<;poc;tas, omonhã nésto pógina)

----- _----
------

Apó� n nnitr,(1or da pelej,l. assinalar o final da pa�_
tida quI" d:wll. o título ao Metropol, notamos determ.l
n"do �('nhor plll1r o alambrado e lan{(ar"se no meIO

(lo� j(J<>:sdo;'('� de Cricium3, abraçando·se calorosamen

t". M!1j_�· lnrrlc vjem�s a �aber que se trat.(1va do prof

Mendps Ribriro, +.l·('iml':lor da equipe.
x x x

NtL7.0, �l1f0r do te-nto qne deu a vitória ao Me-

tropol cra o mais felicitado pelos sens .cor�1PanheirÔs
dr -rfluir,,, ao ouvir-se o apito final do arbitro. Tan�_
hrm Flâzio peio seu estupendo tral)alho de destrUi

çflo el'a festivamC'nte abraçado pejos (;(llegas.
x x x

A rqlllpe rlr) Mí'tropol, apôs o jôgo deu a clássica, voI
tn :1.0 gr:\'llado �nutiamlo o púbUeo. A torcida de pc re'

cC'heu o om�c rri('iumense com fartos aplausos.
x x x

o (':_,''IoI\J('olJ:1lo Rrl!ional da Cidade deverá voltar a

"'rI' di:::!' 'taf1o :1inrln r�ta semana. com a realização de

(1ois ('11rnn ]'(,'�. T'rovav('1m('ntc na noite de quinta feira

Palll� Pnmo.� C GUDnu1y cnlluanto nu!" na tardr

rlll mrsmo a noite, 'pl'rli�r1io Figueirense x"0

Atklirn
x x X

P'lr S<"'1 furno n públiro cspor�ivo da capital dever';

11:1.��:1" lll:1ic: 11m dominrro em branco já que domingn

nl'Í>x;nto r0l1'0mOl':t-se nesta cidade uma grande fe�'�

l'f'litrj,'),�:t �rnrlo rrlnseOllcntemente afastada oua!ouer

l1iplítr�" ue lf'f1li7.ft�ão de pelejas de futebol- nesta.data.
x x x

'

A 111'r>l.·" il1:t1' (ln rotc.io f'ntl'e Metropol e Marcílio Di(l�

1'1"11'111 :'1-, r ·rt11:1r\!·:lS do OroniRf.:tS c Rarlialista<: contra

(l nrl1""hlllP1ÜO (Ir i\'rhitrns (1:'\' F.C.F. Comandando as

:11',il'<: dr (1 o iní('jn rln j)i'lrlá. 0,<: rapazes da impl'�nsa.
f'jw ....al'nm �I m:lcl'<"r!rlr,j' (lf' 6x1. Golearam para os V('!1·

f'rr!nl'c<' M:ll io 1, Ol'l:'lndn 1, Roberto 1, M111'y 2 eRa'

zrnrlo !

Camicholli .do Caravana
foi o goleador da noiUI.�hl.

M&rre O pugilisla Kid Pared. não

resistindo aos socos de Grillilh
NOVA YORK, 4 <UP!l

o pugilista cubano Benny
-rce- Paret faleceu esta

madrugada dez dias de

pois de sua cabeça ter ctdo

gorpeaüu vinte vezes nu

mats. ao jazer caldo nas

cordas, numa luta em que

perdeu 'seu' título de ca-u

peão mundial de box da ('::J,

tegorta dos pesos "welter".
Paret nunca saiu do esta

do de coma, depois de ter
sido surrado até ficar \1>

conclente, por Emlle G!'i!'�

fith, no 12,0 assalto d�

sua lula em disputa dn. "('
l'óa mundial. I'cll.ll�ada no

Madi.�on· SquflrC 'Garcten.
na noite ele 24 do marco

últlm.o. Os méd1cos desde o

inicio deram poucas eSPe

ranças fIe que Paret pu
desse se recupero!' da.� J��
sões sofridas 'no eérp,hro
em consequência da SUC'9:

que deu origem a uma on·

da de críticas e de pr.)
clamações Clenilncialld.ó o

box de uma maneira geral.
A espós'a. de 23 anos r1é Pa
ret, Lucy - que espera o

nascimento de seu segun,
do filho - foi ehamad� !l_a

I'Io.,>pital Roosevelt lo{.:o
qUe o pugilista, nascido ein

Cuba, faleceu, às 1,55 ho
ras da madrugada de ho

je. "Perdi meu marido",
lamentou ela, ent.r solu

ços. "Quem ir com o€1le.
Leva-me contigo, Benny!"
Segurando uma cruz ,de ou

ro pendurada em uma cor

rente em v.olta de seu p�s

co�, Mrs. Paret chorJU

hlstérleamente e a segmr
desmaiou. Funcionários dl)
hospital administraraw.
lhe sedativos. A mãe do ):lU'

gilista, senhora Maxim:t

Crespo, segurando um cru

cifixo, disse, em melo a .'á

grimas, que desejava l(!v�r
o corpo de seu tilho de 2ri
anos de volta para .. Cuca.
onde êle nasceu, paro que
seja sepultad.o no jazigo rla
família. Paret foi açomet!
do de ímeltlnonla, tfn1.em c

Julgamento
do T.J.D.
O caso seguinte aprecif:

do pelo Tribunal' foi o qw'
envolvia o trl!'1nador d')
Postal Telegráffco, 'Heitllr
Moritz incurso -l1'O,� arl i

g.os: 1481.51152153. O tct\·

nico foi penalizado com a,

suspensão de 440 dias. Jii.
Haroldo de Souza Lima in

curso n.os artig'os 153 e

215 foi absolvido pelo tri·
bu·nal por tteilarem Impro
cedentes as acusações. QH
mar de Souza e Hamilton
Vieira amuas' oquadrados
nos artigo."; 148 c 151 fo-

sua coma se aprofundou
ainda mais.

NOVA YORK e VATICA

NO 4 mPIl - A nutonsta
do pugiljsta cubano' 'KirJ"
Paret não revelou nenhn
ma lesão cerebral antren,
segundo decieeou o med.co

Milton Hr>.,�petJ', que rea

usou a operação. Afirmcu

êle que a morte "foi eau

sada por complicações CP,.
rtvadas de uma tesão pro
vocada durante sua úni
ma luta," A autopsia du:
mu quatro horas.

O Departamento dr.
noxe do Madison S�élrc
Gardcn informou que o

corpo lÚ� "Rid" Paret se·

rá trã'nsladado para Miam i
ao fim de ser ali sepultad').
A esposa do pllgllista '1111,

sistiu para. que ele fOS<;fl
enterrado nos EUÁ,

c .i.a
que era contrario ao regI
me da Fidel ,Castr.o, O

"Osservatore Romano"'" diz
flUe a morte de Benny
"Kid" Pa!'et indica 'o Cll'

raLe!' diabolico do boxe".

Acrese,cntando que "os f:l

tos falam por si" e o pugi·
lista "não p.ode ser nbsJi
vida". O editorial, todavia,
nã.o constitui um prontm
ciamento oficial da �g-rf'j::J,.

Acácio Relornará
ao "Bugre"
A diretoria do

continua· se '"empenhando
no objetivo de contratar

outros valores para a sua

esquadra a t�ulo de re

forço, Assim é que o seh

antigo lateral Acácio que
disputou o certame passa
do pelo Atlético deverá
voltar a equipe bugrina pa_
ra a próxima temporada.
Acácio já está com seu con

trato terminado com u

tricolor do 'Estreito, '0·
rém sua transferência de
verá ocorrer dentro dos
prÓXimos dias.

ravana do Ar, com O p.p.
2° lugar nocaíuva com 2pp
3° lugar Doze e Postal Te

legráfico com 3 p. p.
4° lugar Atlético com 4 '9;:1
5° lugar Barrígu-verdc e

Bom Abrigo com 6 p.p.
A próxima rodada mar-

Oládio Renovou
Com o Figueirense
o' atacante Oládio pro

curado pela '.diret'oria do

Flguel�ensê Fu.tebal o C.1u

be, vêm de renovar seu

contrato com:o preto, .e

branco do Estreito,( 1)1:'
mais uma temprada. Mili
to embora oiàôro nao es

teia praticando o futebol

forçado pela circunstância
de ter sido operado de a

pêndice, reconheceu a di

retoria do alvinegro, cs

méritos do jogador, en

trendo em acôrdo para a

renovação de contrato. Q

làdto continuara portanto

Barriga-Verde x Doze

Agosto.

ca para a noite de sexta

feira os encontros:
Paula Ramos x Atlétieo-e por mais uma tempoructu

de no Figueirense Putehcl

Clube-

".

Reuniu·se Con�e!ho Arbilral da F.C.F.
Na noite de quarta fei

ra esteve reunido o con

selho Arbitral da FCF, sa:'
a prMidencla do ,�r O.�)'lj
Mello c a prc,�enç:t de te

�Ios os clubes da dlvt;ftO

principal da capital.
Na oportunidade resol

veram, transferir .... _

roda'
da do r.ertrune marcnrl:'\ pa'

ra o dia 8, tendo em viste

a festa de senhor dos pp�

sos erll nossa Capital, fi
cando asSim os préJ;as Ft
adind.os. Paulo. Ramos x

Guarani c Fi1tue!rem;e x

Atlético, para serem dl�j)...
trulos no próximo dia 1;,

de Abril.

Presidenle da' FAC, Sa'i ,Ieilo Com Seleção
Em palestra eim a re

portagem o sr. Odi Vare\�:t

declarou Que ficara S>l.

tisfelto com u seleção de

Volei de Santa Catarin<l.,
que pela primeira vez �!lT,

tlclpou do certame nae'o

nal, uma vez qu� a D.�lc

gação portou-se muji;o

bem em Campinas, rece

bendo inclusive a taC;:l
"SIMPATIA E' DIS�IPLr-

NA" além de sf'guI'!1'!a co

locada no desfile de re

presentação.
Consider:ou lOS resulta,

dos normais, dada a inex
perieneia de nossos atletas
em certames de tamanho

vulto, do qual participa_
ram representantes de Es

tados em qu�::: o Valei é
uma força de grande ex

pressão,

Guarani

PtDRO PAULO MACHADO

._

:NFORMACOES .
xxx

A Federação Catarinense de Coças Submarino,

TUR "5 TJ'CAS continuo aguardando o publicação dos Estatutos, no

Transferido Diário Oficial do Estado, paro entôo poder registrar

Barroso x Caxias ._#lu;;.'A�����-!tJ'
no Cartório de Títulos e Documentos, tornando assim

'I/;-'J o Entidade de ca!áter oficiol. t
O co�ejo programado pa- x x x

ra a tarde M domingo na
\

a. 'JII''/Â Clubes dos Cadetes e Doze de Agôsto c Clube
cidade de ILaja!, que reuni_ �U«�'Ilt'Ia.. do Cupido são o� atuais l_íderes do Torneio de bcs-
ria AlmÍL'allte nal'r�so ':: quetebol do cidade, denominado Deputado Walde-
Caxias, devhá ser anteci- (SF.GUROS VIDA EM GRUPO E

mar Salles. O Torneio vem sendo disputado com

pudo para a. tarde ide sá- muita combatividade e apresentando bons jogos.
pado para a tarde de sá- x x x

rido sine-die. Acontece Caravana e Paula Ramos são os atuais líderes
que a exehlplo do que (1- do Campeonato de Futebol de SalÇio do Cidade com

contce na capital do Esta- O p. p. Em segundá �ugar aparece, isoladamente o

d.o, no domingo será rea· elenco do Boeciuva éom 2 pontos perdidos.
'

lizada uma grande festa x x x

religiosa na cidade pr�a- Já se sboçam os primeiros movimentos paro o

nu. sendo portanto lmp1':1.- C ... organização· dos selecionados de Amadores do Esto-
tlcável a realização de pe- omunlcaçao do paro o Brasileiro marcado poro bulho, o ser reaU-
leJas de IuL('Fjol naqnl'l� zado �m Sôo Paulo: Santo Catarina estará presente.
data, A Direção do Curso de Auxiliares Técnicos do De-

� x x X

A dlretorla do Almirante' partamento de Estradas de Rodagem, Comunica aos Deverá chegar hoje o nosso capital o delegação
ram penalizados da S(" Barroso já entr.ou em {'ri- il1teres.'>Udos que, a aula inaugural será realizada 1;'0 catarinense que partiCipou do X Campeonato Brasi-

,_----.
,11 w:�ia' ;\:1Q\lPi1'n '·enl.r'l! Tva {lo Ma.l'ríiio guinte mU1lc'Í)-a. tmldI111el1to.� com a elo Cn· flla cinco (5) de Ahrll 11)·nxlníG. i\.� oito (8"" horas, -n�' ]('iro ae Vokibol, em Comril"lO , 'Sã�Pcll:11·.

:�u�n;��;��::I;:snc��s .q�rONi���m1�1 t�:�,:�� �PO� j�'�7'.:";O � 't;gifl�.�����r�Íil�j�,JJJiXifn"(2';i:""�'�"�H.�,o�o�n�'SLS""t::��l����:���';�to::.':::...'",';if;.":...';:,.;'."",,-;w�I"","�::01.�",:n:,.:",.,'
1

...�_')UOl:Iil:I!-:;lIi",:._�}.,--��;..�,,,-;!�n:..f�\:_��_�,�...:::��::��:::::��i!6:'Jo!:;;,�::i�:;:.��:llc::O
Sarlt'?

REDATOR!S.AUXILlARES:

MAURY eOR"'ES. RUI LOBO •

GILB'UO NAHAS

COLABORADOR'51 DIVERSOS

ta firme nos seus propúsl-,
to de nêo mais atuar na e·

quipe tricolor. Contudo, ::,0

Alair devolva o dinheiro -i4:.
recebido ou cumpra o con

trato feito anteriormente

que veio a desaparecer.

Ao que parece o caso vai

mesmo para a justiça.

que conseguimos apurar o

clube conta com possibili
dades para fazer com que

utTIMAS DO REMO
_

O Botafog_? do R�o. acabo de colocar à dtspost
çoo do Federcçôc Aquóttco de Santo Catarina o seu
borco o oito de fabricação alemã o fim de os cctort
nenses C,?mpetirem no Campeonato Brasileiro de
Remo. O gesto do gremio alvi�negro causou o mais
vivo satisfação entre o� nossos dirigentes, pois o trens
porte de borcos, especiolmenta o oito por ser um bor
co grande, causo sérios problemas.

x ccx

�o� outro Iodo, também estcí sendo esperado 12'
empresttmo de outros tipos de borcos pelo Vasco ;\
p_elo Flamengo, dependendo dos demarches que es

too senda trovados no Rio pelo Almirante Máximo
Martinelli.

x x x

.

Já o Clube de Regato Aldo Luz levará o seu pró
pno. borco de .quatro sem de fclcícccôo alemã poro
o Rio de Jcnetro, tendo em visto os remadores esta
rem ambientados com o seu borco, no qual remem
desde o inicio do formação desta guarnição. O engra
damento do quatro sem do Aldo Luz estará sendo
feito pejo carpinteiro do clube - sr. João dos Pas
sos Xavier, devendo seguir poro o Rio O bordo navio
Anna amanhã ou quinto feira ..

x x x

O vento sul e/cá prejudicado o treinamento dos
nossos guarnições poro o Campeonato Brasileiro .. Es
tornos a cpencs 13 dias do certame e o tempo perdi
do agora é por demais precioso, iô que os demais Es
todos estão Com o suas guarniçses em excelentes
condições paro brilhar,

x x x

Ainda nõo está ofici(jlr:uct:ltlC c.oosti.tukto o de,
legação catarinense de remo que jrá 00 Rio. Sabe-se
scmente que o chefe do delegação será o Almirante
Martinel!i c que além dos remadores irão dois diri
gentes do FASe, num total de 25 pessoas.

x x x

As passagens poro o nosso dc,legação serão por
conto do CBD, devendo também a entidade máximo
do desporto brasileiro contribuir com Cr$ 500,00 po·
ra a diária de cada membro do delegação, oté 25
membros. O excesso seró pago pelo FASC

x x x

Falo-se que o delegação cotarinense rumaró
poro o Rio no dia 12 do corrente, três dias antes do
realização do Campeonato Brasileiro, de Remó.

Contin�am 'ás gL�lr�ições que representarã;{'íSanta Cotarmo no BraSIleiro de Remo o se exercitd v

rem diáriamente no baia Sul quer pelo manhã quer
ao entardecer. Muito entusiasmo entre os remadores.

xxx
O Campeonato de Futebol de Salõo continuo o

despertar interêsse do público local. Ainda no último
rodada que colocou frente a frente os equipes do
Bacaiuvo e do Paulo Ramos, vencida pelos tricolor
res por 2 x 1, a rendÇl somou Cr$ 2.500,00, aproxi
madamente.

x x x

Prosseguem dentro de um clima de grande en

tusiasmo os treinos dos diversos equipes de voleibol,
basquetebol, futebol de salão da cidade de Joinville,
qUe participarão dos III Jogos Abertos de Santo Coto
rina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Departamento Central de Compras do Esta
do ele Santo Catarina, torno público que, do Concor
-êncto Público nO 03 03 23, foi supresSa o material
um caminhão) consrcnte do item 1°, por isso que os

interessados devem apresentar propostos sómcnte
oro fornecimento de um caminhão - bombo, ncs

condições csoec.fícodos e pintado em vermêlho
Departamento Central de Compras, em Flo

rianópolis, 30/3/62,

(Hermes Justino Potrtcnovc) - PRESIDEN
TE.

NO HOEPCKE TEM

acu:�a�e �c Direito fie S. C.
EDlln n' 16

De ordem do Sr, professor Henrique Stodleck,
Diretor do Faculdade de Direito do Universidade de
Santo Cctcrtno. torno públi('o poro conhecimento

d?S interessados" que se acham inscritos poro o pro
vtmento de cede-res, os seguint-es ccndrdotos:

\
Direito Constituqonal - Dr. Telmo Vieira Ri-

.
beiro \

Dir('ito Civil - Dr. Aldo Âvila do Luz Dr, Ed
mundo Accócio Moreira e Dr, Dalmo Basto; Silva

Secretaria do Faculdada de Direito da Unjver�
sidade de SalJta :r.tarina, Florianópolis, 2 de abril
de J962.

Dirce Sordá - .Secretária em Exercício

�....
H('nriqu(' StGdi�Clk - Diretor

EDITAL
ImpôstQ S/I;'dústria e Profissões, Impôsto de Li

c:nça, Atos de Economia, Publicidade, Aferição de
P'''So e Med!das e Taxa de Limpeza Público

2° TRIMESTRE DE 1962

De ordrm do Sr. Diretor do Departamento do
FDz'E!�da, torno público que, durante o c-prrente mês
�e prOl'eáerá néste� ,�epartamenlo, o cobrança d�
Impostos e taxas aCIma ml'ncionados.

Fin_do o prazo acima, os aludidos impostos e ta
xas seroo cobrados acrescidos do multo de 20%.

1962�' portomenta do FCl7enda, em <1 de abril de

AURI VIEIRA, P/Chefe do Sl'rv. Contrôle{
do Tesouraria.

Aluga-se
.

Prédio de alvenaria proprio poro indústria e Co
merC!o, todo re�estido d-e azulejo, com telefone, no

rua. Santos SaraIvo n. 1975, esquino com o Bairro da
ButJa

Informações pelos telefones 6373 e 2660.

�a�aB�a contra fome
Apesar de 15 anos de esforços nos âmbitos nacio

nol e i�ternacional, tem sido lento a progressão feita
. no sentIdo das metas estabelecidos pelo Corto do FA
0, e um mundo livre do fome não-foi ainda alcanço
do
..
Um ap€lo é feito no sentido de que esforços es

pecIais sejam desenvolvidos, a fim de que o visão e

o. idealismo que orientaram a criação da FAO propor
"!anem os resultcdos esperados.

Nesta ordem de idéias, o Diretor-Geral da FAO B
R SI'I1' sentiu o necessidade de uma campa�ho
mundial contra a fome e a misério; sob o denomino
çõo de "Componho Mundial Contra o Fome" o pro
ieo foi adotado pelos Países Membros do FAO, em

nov('mbro de 1959. Embora o Componho tenho sido
idealizado pelo FAO, que continuoró liderando e ori
entando as suas atividades, elo pertence agora a�

mundo. Nenhuma organização nacional ou interno
ciona! poderá, sózinha, preencher o participaçõa oh
'Ia não sómente dos gov dos N.U. e dassuas Agencias
Especializadas, e dos e�tidades internacionais não

g('vernomentais, mos também de boa vontade de to

do o mt:Jndo. Em têrmos gerais, os atividades do Com
ponha compreenderão duas portes: 1 ° promover um

clima de opinião em todo o mundo, p�ra que os pro
blemas do fome e da miséria sejam debatidos, suas

cousas analisados e suas soluções apontados; o segun
do categoria de atividades incluirá pesquisas e pro
gramo de açõo de âmbitos naCional e regional, o

rientados no sentido de acelerara r o ritmo de
de<:envolvimcnto nos países subdesenvolvidos, e de
assegurar o aumento de produção de alimentos e o

.n:trJlJoria dos níveis de nutrição.
A Componho iniCia-se sob o espírito de reafirmo

çãa dos objetivos básicos poro os quais a FAO foi
criada xtender se à de 1960 a 1965, tendo Como

ponlô::'/â'ltó>o CongressD Mundial de Alimentação, a

realiza r.-se en:Ú..l96�. d,'

pREVIDÊNCIA SOCIAL ,
� a.� PhU;t.,...----L"J

PROFISSÃO DE OBSTETRIZ acabo de dor en

trado no. Conqresso Nacional um' projeto que regulo
rvento o profissõo de obstetriz A porte principal do
projeto este assim redigido:

Art. 1° - t: livre o exercício do profissão de
obstetriz cm todo o território nacional, observados
cs requisitos do? capacidade técnica e demais condi
cõcs estipulados nesta Lei:

o) ps portadoras de titulo de enfermagem Obs
tétriCO, conferido por Faculdade de Medicino, de c

côroo com c disoosro no Decreto n. 20.865, de 28 dr
dl'z!'mbro de J 93,1;

b) ós portodoros de diploma dp parteiro conte
rido de ccõrdo ('om o Decreto nO 1270, dr 10 dr [o
neiro de 1891, e Com o Decreto nO 3.902, de 12 de
janeiro de 1901;

c) às diplomados por escolas estrangeiras le

fiaimente reconhecidos. desde aue revólidem
diplomas no pois, no formo do Lei;

d) às possuidoras de diplomo expedido no Bra
sil, Dor cursos de obstetrizes ou reconhecidos pele
Govêrno.

Artigo 20 - E' assegurado os obstetrizes:
o) direção do servícc nos estabelecimentos hos

pitalares e de Saúde Público especializados poro o

assistência à Ma1'ernidade, exceto os cargos que por
suo natureza sejam prtvotlvos dos médicos;

b) Participação no ensino e,m escolas obstetri-
zes;

c) participação nos bancos examinodoras de

porteiras próticos e nas de concursos poro provimen
ta de' Cargo de obstetlia.

APOSENTADORIA EM DOBRO

Seaurado daCAPFESP usando da faculdade le-

001 d�clor�u 00 filiar-se à Caixa o desei') dz COOtri
buir em dôbro no basr de seu último ordenado, abser

vcd", n tetn contribuitivo que no épcx:a pra de Cr$ .

200000 (dois mil crll?:eiros). Em virtude, f"\C'"ém, de

Dn<;tp.�ior relt'vClcão dêste teto, deveria o Caixa ter

�)daida o moiorocã ..... corresoondente dos r.,ntriI,IJi

dl(''''- at-� otinr ir o base fif(oda pelo sequradb. no, fi>

ferido ('("'..."uni('acõo. Esqueceu-se, o Caixa de fazê

lo e, osc;im, su�citoda a Questão, por ocasião da con

cessõo do a�nt<1dt)ria, resolveu Q Ccnsêlho Del :b:!
rativo que o QUANTUM do benefício fôsse calculado
levando-se em conto a dito base, cabendo ao segura
do entrar com o diff'renço de contribuição_ No enten

d;ml'nto, porém, de) relator do processç\
.

Procurador
Geraldo Forias Batista a solução -equitatIva do con

troversio é o rrestigiada pelo decisõo r�vjsC!rido, visto
não st'r justc reduzir o QUANTUM do apos�>ntadoria

I por fôrça de uma omissão om qu.e a Caixa foi indu
bitovelmenl'e MAGNA PARS. O Minist,:"o Soles Coe
Ih" inrlef"riu ("I I"edido dt, revisão. (MTIC 176.474-"i1
in DOU 26 t1 61).

Vende-se
Vende-se ótimo tem'no 15 x 25 00 lodo do Grlj

po ESCOLAR dt> Coqueiros,
Trotar com o Sr_ Goulart o Ruo Tenente Silveira

n. 25 ou pelo telefone 2094_

Participação
.

Airton Fe:mino CnnJ:Jso e Janct.e Cardoso pn.rLlcipam
nos parenks r pessoa!. nmigas o na.scimento de seu

primogônito, oconido dia ,4 na Maternidade "Carlos
Conê::t" e que na pia batismal receberá o nome de
LUIZ CLAUDIO.

I) s I _lldar.1iI
26 Cidades na Capital do Estado

de 14 a 16 () Cooclave
Da dia 14 ao dia 16 deste

mês estnrâ se realizando na.

capital do Esl.:1dC1. o VU,o

CnnSf'lho F..�tndlml de Es,

tudantes Se('lllldàrias, O

conclave em referência,
contará com n presença de

26 cidade de nosso Estado.

onde runcíonam uniões

estudnrrtís muntntpaís Ci

liada!'. li trOES.

Do Tl'm�id() (ksse cri

r-outro de Illllgna Impor
táneta, c'on�(.u n :,;rl�llin((':

CaS!1 do Rs(,udn.nlr S('_

r-uutlrir!u:

_ As..';istcn(;la médica
dentária ao e-studante:

_ nuncc do Livro Dldá

uco:
sem inário." dc Extudos

RegionaL"i
_ RrluLórla da ruretcrta

da UCES:

SElAM d_,á
reaUzações tio
governo
(elso Ramos

Ó Gov. Celso Ramos re_

cebeu telegrama do Sr. José
Võ'''''''inn fi"! LIma, Diretor

de Divulgarãl) do Serviçn
NarlooJ de A�sil<tencla aos

Mnoidplofoi, diz{'J'ldo o se

guinte:

"'Ao assumiJ' cargo Dire

tor dit'uI"'arrw Sf'nam In

formo ilU'ilrc Governado!".
P�ocural'Ci divulgar ('m to_

do território· NaC'ional [Ui

rertJizaçõe.<; de sua adminis

tração, d('sde que me sejam
comunicadas em tõdn.s suas

oportunidn.clfo�.

_ Tomada de Contas dn

Diretoria da UCES;
Os consetnetros ficarão

hnspedadns no Hotel Royal
c farão as suas eeretcões no

nestaucmte Universitário.

As sessões serão levadas

a efeito no 11.0 do Edificlo

das rurctortus.

Até o momento, as ctda

des de Joínvíllc. São Frnn

«ísco dn Sul. enciuma, A

rarnuguà, Laguna, orteês.
TulJarão, Tljucas, ItaJai,
mumcneu, Brusque, Joa_

cana. [ú garantiram a sua

presonca no conclave estu

dantil. alam da União Cn

noinhensc de zetudantes

secuncãnoe. e União Ca

cart-iror-se de Est.udnrrtes.
0" lT).('Íos estudantis en,

eontrar- "'... erusrvnmonte

em auuucàc por e ....sa rca

usacêo da UCES, que tm.

rá O estudante íuterjorano

purn a eapttnl do Estado,
a fim ctt' auree íar e criticar

8 atuao-o d entídde mát,,!,

dOI< estudantes Secundá,

rios.

Acredita-se que neste

Conselho serão tracadas

diretrizes novas para o mo

vimcnto estudantil secun

dn.rhtu. que vem earacterL

zando-se por profundas
rnudnçn:; em seu conteúdo

e estrutura:
A diretoria da UCES

mostra-se bastante Ratls·

feita com a realização do

Con.�elho, afirmando que

"toda a contribuição dos
estudantes para. a melhoria

de vida do estudante, quer
em I>'tla situru;ão s:::ll'lll.l e

a'l.sist.<'ncial, sem dúvld:=t

l'onstitui_<:e fator de suma

importftnrh ill'!'Ito '\OS nu')

dros diricentes da nossa

vida públlca."

---_-------

Ficha Especial de Confecção
do Almanaque da SEC

Pai InsUtulda a ficha. es

'Pcdal df' confeccâo do Al

manaque d'O.� Servldorc,� d...
Secretaria de Educação e

Cultura, com Os Códigos e

Símbolos da mesma cons·

tuntl's.

Com tal determinação, e
Go\t!;:c. nauor (..,t:ISO Hamú.';

regulamento. os dispoJolitlvos
dos artigos 92 e 95 da lei

2_975, de 18 de de:.:embl"v
de 1!l61. Os estabelecimen_
tos de ensino terão as ,�e

guint.cs identlficaçõcs por
algarl.�mns:

E,�toJa Normal 01

Ginásio - 06

Colégio _07
Escola Supletiva - 081
A Secretaria da Educação

e Cultura, atraves dos seus

orgãos competentes adota

T� a." medidas n... r,f).'l."árlas

para,a confecção do alm"

lt<.l.,IUe, ;:Hganlzando desde

logo, Grupo de Trabalho

dedicado exclusivamente a

ésse mister.

BLUSA
Cur.�o Nor1lln.l Regionnl Foi encontrada um:!.

_ 02 UA.N-l.ON. Está a dlsj:iO-
Grupo Escolar _ 03 sição do seu dono, na Rã·

Escolas Reunidas _ 04 dia Anita Garibaldl, com o

rlscola Isolada _ 05 OrivaldlJ dos SanLI),'.

'--------------------------

O LADRA0 MASCARADO

o Dr, Hélio Gaignet a

caba de lavrur um grande
tonto descobrindo o mas;

carado, que assaltou a ca

$:1. do ueeociente Mario

Mourn (' I<r�nH, 11 bravura

da ('SpOl..a do mesmo. foi

htdl W) j::�J;;l.tJ etu fuga, dei
xandc no I,,('n, olJjeto,<; que
vieram fi tdcntírtcà Io.

N"iio rosse a acâo r:i.�)ida
do Dr. Gaigncte, iria se

H'petlr cm 'nossa Capital a

série Infindável de assaltos

mascaiades. ramo está ha ,

veono rm <:'":10 Paulo.

De ta fdla revamcs a

melhor. MflS, não é aí que

eu quere chegar.
O assaltante ocrec Fran

co de Oliveira, vulgo Pau

lista é um liberado condi

cional. toí antes condenada

peJa Justiça do Paraná f

1� anos ue prísão por cn,

me de jntrncinlo. o mais

gr-ave dento do Código
penat.
PosLej"iul'lnc>nw ú,i tam

bem eondenndo 1)01' furto

qnnlf ücadn n 4 [lnOs (\t' rc

efusão.

Lago se v0 que o Juiz não

aplicou bem a pena, pois
sendo ele extremamente

perigoso, deveria ser con

denado na pena máxima.

Errou mais ainda o con,

setno Penitenciário cm 0-

pmíar, e em seguida o Juiz

ao conceder o livramento

condicional a um individuoASCR Agradece
A Associação Santa Ca, Irrecuperável. um crtmtno-

turína de neabnttecêo. a- S-J nato a rale da sccíe-

gradece comovida o grande dade.

�'::;���� �l'���;� (��!as ::� O Juizes quando aplicam

abucgndnmuntu vem nuxl- �:d��:S
c ����:�ZI7as, es��:

Bando no� Lrabulhos de.- s�a vem· olh:!.!· em primeiro lu
orgunl7.flçao c ao comercIO

'Pt' _pal'a o sossêga, a tran-

cam �uas . l1f1OtrlbUtf'fleS, e
,.. ��,���Qd��� eeOfl�e;s:st�:IX�'l�

a todos que cte qualquer
rem impre::-slonar pelas fL

maneira vem dando seu a_
chas da jurisprudência,

p'lio a n:)Sç:l ("Ullpanh:l de
por ai a fora existe muita

:�,�!���iia�ar�;�Li:��1 �:� c"l�a erada que não podc
servir de excmplo a Ulll l'�S

�e�'� c:;:;:p:;::ar D�':vi��� L",U<) modelar ('orno Santa

mrnte a todos f!U:lJlto aju- cu�al�n��i>sa deseja.
duram.

A A.B!ioclaçÜo

"TRIBENTE"
no Pôrto de Fpo1is

ApóS dOiS mCfreS de se:'

viÇo de :-;oeorro maritimo

na ára do Comando do t·.o

Dlstrilo Naval deixO" o

port.o de F'IOl'ianópolis o

R(!bocad-or 'Trldcnts".

Duru.nLP t'SSt$ 'l)eTlod'O, o

Rebocn.dor Trintlents levou

a .efeito várias operaçu:>!'.
Importantes, dent� �.s

quais se destnl',Ull o lIcs('-1

calhe do NM lJu.1rani J:I)

ColmU d{' S,'lia, ROS; a rc

boque d.o NM Marlza qne
ficou a mat.roca nas eost:1s

do Paraná e levava gran
de Cllrregamento de trit:o

para o Rio e Sao Paulo e

a ronC!r.a de canal· de Si;")

FrIlHc',sCO qúc apresentava
grande Pf'rigo para tod')�

os nav�o.� (!ue para lá ,,\

dlr;r,lam_
Zelando pia seguranc:t

da navegação no tempo .1c

paz e peja manutençáo
das rutas marítimas d�,-

Joíio nM Seis ni(/�

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

ti. UNIÃO.. . 49,9%

AO ESTADO 43.6°;.

AO Ml.!rllc{PIO 6.5·/.

rante a guerra, a Mat"intn

cumpre sempre n sua mls

são.

Toms Posse novo

pTele�lo da Penha
Do Sr. Pa.ulo Fernando

de Oliveira. novo Prcfcitci

do munir;pi.l da Penha,
recebeu o Oúv. C['l.�o Ra

mos, a seguinte comunica·

cão: Grata honra. comunL

ear VO.��encia tomei posse

cargo P..efei.�o este Muni('i

pi.) (lu::.1 fuI eleito câmara

vereado!'($ substituindo ti
tular teve mandato ca.'I.�n

do. Mcslnn cntll!'.i:l!'.ma a_

companhei candldntul'U emi

nentc Governador plclto
pas�ado, coloco-me inteira

disposição hipotecando-lhe
restrito apoia e solidarieda

de.

PORQUÊ FLVrilANÓPOLlS r:: UM MUNiCíPIO POJ3�E

CAS!
PROCURO PAItA ALU-

GANo, NO I:STJtlUTO ATf.'
51\111".

.IUAIU I�ONF, 6351i Ane"o

fQ\'
�

o impôsto arrec.adado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: emEs·
colos, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social, etc.

MUNtCIPE
PA�A QUE TUA CIDADE "10
FIQUE MAIS P08RE, PAGA nu

IMPÔSTO COM PONTUALIDADE

tI R R E C A o A C. Ã o
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Ginásios iDuplicou;l Trabalhadores com 'o Govêrno; Erradicaç
do analfabe,tismo outras notas ,:��'�i:7!��teO'::O:�:;::��:

Numero de

Cartas Fernándo Priess, Presidente da Secção de Itajaí
cta CNEG e lideI' sindtcal, quando saudava, em nome dos

trabalhadores, ao Chefe do Poder Executivo, hipotecan-
dd1,he solidariedade

"Cumprirei a meta edu

cacionat traçada e, ao det,

xar o Governo, nenhuma

criança estará sem escola.

Quando assumi o govêrno,
o Estado possuía 4 gtná-
5i08 estaduais gratuitos;
hoje já temos 8, número

que continuará a ser am

pliado. Inaugurarei dentro

em breve, 500 salas de au

la, a maíonia já concluída
e as 'restantes em fase de

conclusão. E, até o fim do

ano, construiremos mais

500 salas. Não serão os

percalços, que os inimigos
do progresso e desenvol,

vimento de Santa Catari

na, querem interpor no

meu caminho, que me des

viarão do cumprimento do

programa de govêrno dita-

do pelo povo:�, ,

Foram estas1 em smte,

se, as declaraçoes presta
das pelo rjovernador Celso

Ramos, no dia 4, por oca

sião da inauguração, em

Itajaí, do Ginásio gratui
to criado naquele muntoí.,

pio, ao agradecer as pala-

vras com que rôre recebi
do.
Além do Chefe do Poder

Executivo encontravam;
se presentes à solenidade:

Prefeito de Itajaí, 'Eduardo
Canziant; Presidente da
Câmara Municipal, sr.

Paulo Bauer; vereadores;
Sr. Genesio Lins; Deputa,

i'

da .Bahia, Bittencourt; Eng.
Celso Ramos filho, aecre
tário .' da Viação . e Qbras
Públicas; grande numero
de populares, correltgíoná.

Governador Celso Ramos. discursando, em Úajaí, durante a instalação do Giná_;"
sio'Gratuito, velha reiv,indicaçá9 da popUlação daquele mttnicípio, acentu.a q.ue

cumprirá integralmente o seu, programa de govêmo.

Dep. J. Gonçalves ,
'

,

,

PSD, de Joinville firme para futuras pugnas
Com9 Parlamentar cumprim'os nossa' wissão r:��: �':�::!;, �!�;;�::�

"Muito embora tenhamos pela frente um ano de- nxacãq da familia em. penhando .na Assembléia espirita púbhco.

mandato na Assembléia Legislativa, podemos assegurar Joínville, já por termos Legislativa, assim se ex,
"Já em, outubro, repito,

termos cumprido nosso dever junto. ao povo e ao parti. nossos demais interesses pressou o representante
tomada esta decisão, levei-

do que nos elegeu, afirma ao reporter o deputada Jota alí êsse estado de coisas pessedlsta por .romvme:
a ao conhecimento de

Gonçalves." E continua: _ Contra cc adversários do nos força ao deslocameri- "Em outubro de 1961 já
Ilustres airrígus e

progresso de Joinville, lutamos sem medir sacrifícios, to. semanal obritório entre tinha a decisão formada
(Cont. na 2.a pág.)

com o nto de carrear benefícios à coletividade labo- a mancnester catartnense de não me candidatar. Mo-
-Iosa da Cidade dos príncipes. Podemos destacar, entre e a capital do Estado, pa; tlvos de órdem particular
tais oenerícícs.. a cota do artigo 20, o empréstimo de ao ra, junto com nossos com-

milhões à Caixa Econômica, à Prefeitura de Jolnville e panheiros de bancada, e

que proporcionaram a nossos prefeitos meios para' am- aliados, cumprirmos da

pUar os serviços de água aos bairros jomvmenses. meznor maneira .a nossa

"Outro beneficio pelo qual 'nos batemos, ao lado da posição de representantes
população do município que represento, foi da instala- do povo.

.

ção dç ginásio estadual gratuito, já. ao final de. sua ptt; "'l'odavia - continua o

melra etapa, e que contou com a presença. do" poverna- deputada Jota Gonçalves
dor Celso 'Ramos, administrador que sentiu e procurou - jamais êsses fatores" tradição politica, -eremen.,

resolver nosso mais crucial problema educacional, vindo constituiram óbices em tos dotados de comprova

a Joinville em companhia do deputado Osny Regfs, Se- nossa vída política. Bem da capacidade em setores

cretário da �ducaç�O', 'prest.igiando com suas presenças ao contrário, pois nossas executivos como parlamen.
a aula inaugural mmistrada a 400 alunos. visitas' semanaís ª9: munt- tares, como' Geraldo Wet-
"A seg�nda etapa, ou nó, temos redobradas ra- cípio que representamQ;:i: 'sei, Ademár Oarei!; Filho,

seja a construção prcprra., aões para entendermos es- ,dava-nos a oportunidade 'Wittich Freitas, Matilde

mente dita' do Ginásio e tarmos 'dando fiel cumpri- do contacto permanente ;Amin, Heitor Quimarães Guerra Capitão dos Port,OS
Esco)a Normal Celso Ra- menta 'de nosso dever eo, com os eleitores, ensejari, .-.------

mos: na rua Placido Olim- mo representante de .rom- do-nos uma convivência

l?io;'ljá foi iniciada. Nós, vílle no Poder Legislativo. efetiva, constante e de DIRETORIA DA UC·ES
�ué�:�ivemos a honra de "Não residindo 'em Flo- : real proveito para quem

eerrocs o fiador dessa pro- rianópolis, por absoluta; tem que estar a par de to- VISITARA' BRUSQUEt��S� (\0 Chefe do Gover_ impo,ssibllldade, já pela :�� Q::r��:mc�sm���d:�:� A fim de participar da mingo próximo, a diretoria
e tem obrigação' de levá- Sessão Solene de Posse ela da União catertnense de
-Ios à tribuna do legislatí- nova. diretoria da União Estudantes SecundÚios.
VOo É verdade' que há o Estudantil Brusquense, co

desgaste üstco. e .porquê,
n.�o· dize-lo, o mental,'
compensados pelo rendl-"
menta de nosso trabalho."

,NAO É CANDIDATO
Com relação aos rumores

a respeito de sua não can,

didatura às próximas etet-t
ções, disputando o mesmo

cargo que com tanta ca

pacidade, descortinio, e

entusiasmo vem se desem-

,I,
JORNAL DE LAJES;' que se edita nessa cidade, ór

gão sab{damente com orientação trabalhista, em sua

edição de 31 de março último, insere os seguintes co

mentários em sua seção "POLITiCA & POLiTICOS";
"Causou a melhor impressão nesta, cidade a ma(

neira com que o Gov. Celso Ramos conduziu os traba
lhos do Encontro com Prefeitos e Vereadores, não le·

vando em conta a orientação politica dos participantes.
O trato dos assuntos administrativos sem cogitar de

preferencias políticas, sobre muito proveitoso, resultou

num acentuado desarmamento dos espíritos .. _

x x x

Em razá'o do Encontro Regional, da semana pa,1
sado., reuniram-se em Lajes, inumeros políticos, prin
cipalmente dos municípios visinhos. Entretq,nto, tendo

o Gov. Celso Ramos dado um rítimo acelerado aos tra"

balhos e c1J,idado de assuntos administrativos com o1.�
jetividade, quasi ninguem teve tempo de cogitar 4e as·

,untos estritamente político�."
Enquanto o lageano Celso Ramos assim agia, num

exemplo dignificante para a alta posição de primeiro
mandatário do povo, trabalhando até à madrugada de um

sábado e de um domingo - outro lageano, também in

vestido de mandato popular, mordendo-se de õdio e e51
vurmando-se, desesperava··se na inglória e asnática tem.
tativa de promover o impedimento do governador.

Dois gestos, duas átitudes, dois palas - positi�o e

negativo _ caracterizando dois homens, dois catari

nenses, dois lageanos.
O deputado Laerte foi. atê há bem pouco particil

pante do govêrno. Nada fez por ·sua terra, a não ser

arranjar empregos bons para alguns parentes e man

dar invadir um clube das melhores tradições. Agora
tentou apalhaçadamente afastar um lageano do govêr
no do Estado.

Dentro em pouco irá a Lages pedir votos para ele

geí1 se deputada federal .•
Como bagagem leva o seu comportamento de trai

dor da sua terra natal, pela qual nada fez e 7l-ão quer

que outros fafam.
Lages. esclarecidrre culta, irá julgá--o nas UT1ta�, ti

de mau filho, de inimigo e de ex

lageanos, de quaisquer par
(I� hcrrn,

requereriam minha pre
sença em Joinville, além
de, por outro jade, enten- ;
der que nas' fileiras de
nossa "gloriosa agremiação
existirem um sem numero
de nomes da mais _pura

A VI S O
Comunico ,aos interes�a

dos que fica prorrogado ftte'

o dia 15 d corrente �o pra";
zo para. a renovação' 'sem
multa das neences de i.fa
fego das embarc\1çijes ins
critas nesta Capitania,

Florianópolis, 3 de abril
de 1962

ERNESTO DE MOURAO
Si). - Capitão de Mal': -

Na oportunidade, a dt

retqna da UCES levará
mo convídc.da especial, de
verá diriGir_se para a cida
de textil de Brusque, do-

suas congratulações ao es

tudante A urinho de Souza,
eleito presidente da UEB.

Secretário de
Educação recebe
Congratulações
o Deputado Osni de !\fe

deiros .Regis, titular da

Pasta da Educação e Cul

tura, vem recebendo eleva
do número de mensagcns
de Congratulações com re·

ferência à instalação eh
Escola Normal de Tuba
rão.
Neste sentido, o Secret:i,

rio acaba de receber da.
Assembléia Legislativa o

seguinte telegrama
>

quc

divulgamos na integra:
Assem.blêia Législativa

aprovando proposição de_

putado Waldema� Salles vg
leva alto conhecimento vos

sencia instalação cida[le
Tubarão Es.cola Norma1
Gratuita vg acontecimento

despertou grande salisfa·

ção povo aquela cidade V(
vindo encontro velha as·

piração..,JIopulação tubaro

nense pt Antecipadamente
JOAO ESTIVALETE PIRES
_ Presil'hmt{',

'J! ' ,

rarti�o Social-DemocráticG
[�itâl �e r.Gnvo�a�âo

A COMISSÃO DE REESTRUTU�AÇÃO DO PAR-.
TIDO SOCIAL DEMOCRÃTICO DE SANTA CATA
RINA, por seu Presidente, infra assinado, dE!,vidamen

• te autorizodo pelo orgão, partidório eompetente, CON
VOCA, por êste, o CONVENÇÃO REGI0NAL do'
mesmo Partido no Estado, poro reunir-se nesta Co
pita I, no ouditório do Ródio Guarujó, à Ruo João"
Pinto, às dezesseis (16) horas do dia sete (7) de abril

������t�;n�íA,�:aro deliberar sôbre o se<suinte

10) _ Eleição dos membros do novo Diretório Re
gional do Partido do Estado;

2°) - Outros ossy..,tos do interêsse portidório.
Florianópolis, 27 de março de 1962,

.

ADERBAL RAMOS DA SILVA
Presidente da Comissão de Reestruturação.

$

rios e amigos; e todos os

dirigentes sindicais de Ita

jaL
Cumpre acentuar que, a

Comissão engarregade da

instituição do referido gi_
násio, oficiou a respeito ao

Oovêrno anterior, expanda
o problema e o que o mes

mo representava para a

população em idade esco

lar daquele município, so

licitando não só auxilio co;

mo também o rnterêsse no

poder público; nem síquer
tiveram resposta.

Saudando o Governad:Jr
Celso Ramos, em nome dos

trabalhadores de Itajaí,
que representava, ratou o

Sr. Carlos Fernando Prless,
Presidente da Secção de

ItaJaí da Comissão Naoio

'na! de Educandários Gra,
tuitos e líder sindical, que,
em certa passagem de sua

oração, acentuou:
"Os trabalhadores de

Itajaí estão jnteírarnente
solidários com o Govêrno

.cetso Ramos ,pela admi

nistração profícua que
vem realizando e pela.
atenção que vem dedjcán,

< ....

ERRADICAÇAO DO ANAL
FABETISMO

"Não me cansar-ei de
louvar o homem que está
erradicando o" analfabetis
mo em nossa terra".

Estas foram palavras do
Presidente da União Cata
rtnense de Estudantes se,

eundát-íos, estudante Ores
tes Guerreiro, que pros
seguiu se congratulando,
em nome dos estudantes

que representa, pela Inau

guração deste novo esta,
belecimento de ensino.

de cruzeiros;
2 - O eovêmo no

Comandante Riet Corrêa e

a Marinha Brasileira por
mais esse testo de simpa
tia e cavalheirismo. Está

Parll funcionamento do 'Ginásio gratuito de Itajai, que tomou o nome de Antoi
nfu FLLyal, o govêrno dOe��f:,_oF70a:ja::o�;:::o;:7fõ{:r"m.o;;:...,o prêdio 49 g!U� -(

Florianópolis conta com amai
moderna piscina do Sul do Pai
o florianopolitano con

ta. hoje CQn). mais um local

de agradável e sádio en

tretenimento. Localizada
em recanto aprazível, a

mais moderna e bem ins

talada piscina do sul do

pais, está, agora, aberta a

população catarínense.

Num gesto símpáttco do

Comandante Nelson Riet

Corrêa e bum característL
co da Martnha Brasileira,
a piscina da Escola de

��prendizes Mwrinheil'os,
[oi posta a disposição dos

estudantes, miltares e do

povo florlpnopolitano que

a poderá utilizar em horá

rios racionalmente organi
zados.

A piscina _ a única

olimpica em Santa Cata

rina ...,... oferece aos banhis_

tas todo o conforto e fa

cilidades que vão desde

monitores que ensinam a

nadar, até médicos e en

fermeiros que prests.m to

da a ascistência aos fre_

quentadores, fornecendo

inclusive, aos que assim o

deseja'rem, cartão indivi

dual de freqllencia.
"O ESTADO" felicita ao

Em busca de cartaz

A noticia correu célere nos meios esportivos

para os politiCas: Garrincha e Pele, em virtude de

exibições muito fracas, seriam dispensados da sele-

ção. ,

Imediatamente a dupla Laerte-Viegas tratou de
..

comprar passagens para Campos do Jordão .

Aula de história

O professor dava sua aula: Havia em EfesfJ um

sujeito muito obscuro e mediocre, mas,muito pref·
tensioso e cheio de vaidade. O seu maioJl sonho era

arranjar cartaz, fõsse à· custa do que fÔl!se. Queria
ser cêlebre e deixar seu nome na história. Vjalor pa·

ra isso, não tinha. Nem saber, nem cultura, nem

importância. Um dia, ou melhor uma noite - qu��
por sinal foi a em que nasceu Alexandre Magno, I
futuro rei da Macedônia, 'discipulo de Aristóteles e

um dos maiores nomes da história - êllse nobre

ambicioso, que se chamava Heróstrato, pôs fogo no

Templo de Diana, uma' das sete maravilhas do urH
verso. E assim, não podendo salientar-se pelo valor,

pela inteligência, por um ato heróico ou por 11m

gesto construtivo, êsse obscuro efêsio torno"!..\ se tris

temente conhecido.
A essa altura o professor observou que o Ju

Çjuinha, aluno um ,tanto politizado; estava distraído.

e lascou a pergunta:
- Juquinha, como era o nome desse ,sujeito de

quem eu estava falando?
- Não escutei bem o nome dele, professpr! Mas

parece que era.Laerte!!!
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