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O�Govêrn-o-e- o problema
=

da---c-arne verde
Mais energia para Santa Catarina

t
Providêncii's para

solucionar angustian
te problema

o problema da carnrf dose iri!eressados diversas

verde, tem merecido a me r zunas estudos reunidos nec

lhor atenção do Governacol,' ta capital vg encarecerta e

,

���oà �::���r;:e odeet::���r ;!:::e:��:n�:S:��ioa:::n��
do ccrnp.éxo problema em] solução assunto pt Sauna

todas as suas particu\llrji ções

::I��io n:u:r���:: ��el�:;
,

I.UIZ GABRIF,I. - Secretl

nos reclamos da. populucâo rio Agricultura SaJtta. Ca

Atendendo fi. determill�- tartna

cão do Chefe do Poder 'sxe- �:c�!�::'�n:gricultU\'a San

cuuvo EKtadual, o Dr, Luiz

Gabriel titular daquela. FPOLIS

Pasta, tem �_n_ ....n"", de
DE PALEGRE BS

lodas as maneiras, uma s::·

rucêc para o problema, 7' 41 18 1730

��'���;�:d�o:a:ste�::pon:�: NU 1:!1 C:).U/G,\8, Re!l

ve'e autoridades de outros �::::' ;:�rel\��e�:;;;re�I�!:lI�U
����� : A=��:;;:: R�: bera�ão gado em pe abas

tecimento (les"'� F." ado vl

Sem Secretários
e Taquigrafas
Reuniu-se
o Gabinete
BRASILIA, 19 (O ESTA

DO) - A reunião do coa

selho de Ministros teve h,j

cio com a preesnça dos M!
nistros Reinaldo de carve

lho da Aeronáutica, cõn
dido de Oliveira Netto da

Justiça, Roberto Lira da

Educação, Hermes Lima co

Traablho, Hélio de atmeuro

da Viação, Afonso a-roce

do Exterior e t.eccéu:c Ar.·

tunes Presidente do B�.'1cO

Nacional de neseuvo'v'

mento 'Econômico, que ;"11'

tlcípa a convite da reuntâa.

E' o segundo encontro do

novo conscrno de Mini_s.

tros. Segundo Informou à

imprensa o Sr. Pompeu de
Souza. o Sr, Brochado rJJ.

Rocha resolveu eliminar

nas reuniões do conse'nc a

presença de l;;ecretárlo.,. rte

taquígratos ou arevecc-es
como havia durante a n�r·

sidêncta do Sr, 'rancre.ío
..

Neves. O Sr, a-esn Barl)o

se Chefe de Gabinete :10

Prumíer, funcionar" apen-ta
no início da reunião ramo

Secretário para a ieltl'_�'a
da ata da sessão anterior

Com 10 minutos de arre-c

\,. chegaram a reuntão de, M··
nistros os titulares da A�rl.
cultura e da Guerra.

ruis.
tnmentamos tntcrmar cs

casses gndo bovino corte e

corrida ctnsta preços olJri

ga esta COAP manter tem

pornninmerrte suspensão ;.cal

(Ia tropas outros Estados pt
Saudações watdcmar acet

ra - tRES. COAP

Damos abaixo cópia do

telegrama expedido expe

dido ao presidente da

COAP, do Instituto' RIo.
grandense de Carnes e do

Secretário da Agr-icurtura
do Rio Grande, bem como

as respostas recebidas:
Presidente COAP DR, LU1Z· GABRIEL SEC

AG�ICU-LTURA
FPOLIS
LAJES

.Presidente Instituto ntc

grandense de Carnes
Sccsetá rto Aglpcultura
rORTO ALEGRE ftJwçi;.p )"QS"'_O 'i!!9 romuni

co segundo i,nformações ('O

lhidas entre criadorcs não
existe ne-a.a região gado cm

condições abate que possa
ser ccmpraõn imcdiatamen

te vg resuuante <estação
invernal Saudações Clu\is
Ribeiro Presidente Rural

Encontrado se abastect
mente carne verde deste
E.$i.ado em colapso virtude

proibição saida gado ri('<

grandense vg tomo Iiberdn
de solicitar sua cotaboraeao
sentido seja liberada quôh
miníma duas mil cabecns
em nome União Jcínvnon-e

Açougueiros vg Companhia
Jenscn \'F: 1\�l'icultura In

dust.ria Oomércto Elf-seu

Dibernardi."g Zigan(lo ZI'!
naeh. v� r"ll1hf!rme Porner
e A,"l'no werner vg rct1,,,,,
tribuhloras dtvereav fontes

abasteclmento núunco pt
Diversos lotes acham se ln
cluslve pagos dependendo
apevas liberação por p .....te
Ilêss'e orgão pt encontran-

Ampliação e Reforma da
Usina de Caveiras, Em Lajes

o prvuiema da energia gão executor, o cracatho é
eieu.ca e dos mais cru- intenso, o que cr-iará, logo,
cíars 00 Estado, Com a de. condicoes que possibilita

rão o desenvolvimento do

E.s t a d o, Ampliando ou

errando usinas, estendendo

linhas que irao aungu- to

dOS os pomos do território

catartnense, o Govêrno vai
não só aumentai' o poten,
cial, como possibilitar a

Industrjahaaçào de novas

RIO, 19 (O ESTADO)
A comissão parlamentar d»

Inquérrto oue se encontra

no Rio apurando as cecsvs

do abastecimento de gêr.e
ros. voltará a ouvir sm"

nrã o Sr.
.

Máx do aõeo

Mont.elro, Presidente da

COFAP.

DR. LUIZ GABRIEL eEG
AGRICULTURA

LAJES E.-;62

Preço boi vivo present c
mente meilia 51)0 quilo'!
411,000 pt Aonde foi 70 hni'i

T);�f'rnardi custou 41.600

CC"" imno"to nt Não uxtste
e-a-to. Exsste w."lta nrucnrn

qualquer n-pro VK custnnuo

vaca 35,noo,00 pt Afins

JOSE' ALVES OLIMPIO __

Associação Rural

manda aumentando consi
deravelmente o potencial
estecrcnério. as condições
para o desenvolvimento do
Estado são das mais ctrt,
ce.s. POI' Ist� o lugar de

premíncnc.a que o oover
nadur cerso Ramos dedica
a êste setor, que mereceu

lugar de tamanho desta
que em sua prataronne de

oandldato'1I
Cercado por uma elj,uipe

'6ntuslast.a e capaz, vem

nt,a.cando o assunto em di�

Conferência
do Café
NOVA J.ORQUE, 19 (O

ESTADO) - Prosseguem
hoje nesta cap;tal as deli_

berações da conle!êncla In

ternacional do café. O J3.a
si! js foi escolhido mel"

bro efetive da segunda cC"

missão econômica a mR: s

importante da reunião,

l , ) ...-w
'Presidente da COFAP Poderá

Ser Processado

áreas.

Nossos flagrantes mos

tram os t:-abalhos de am

pUação da USina de Cav«;!l_
ras, em Lajes, que vem

sendo executados por de.
terminaçào da CELESC e

os Srs, Dr. Julio H, Zadroz_ EUA: agravada
situação econômica

WASHINGTON, 19 (O ES- do ano, Os têcn!�!)� dizem
TADOJ' - 01' economlsí fi'> que a recessão poderá �a

mais responsâveis dos E� provocada pelo estac�Cln
tados Unidos e�tão prevp.r. mento da produ�5.o Indu:'
do para os pr6xlmos me trla!, a lentidão no Rumei-

Suspenso o Movimento Pa.redi�ta ��!��mnn se���:�ãO a:;�I��· ��n���i��I�d:�ninl(�\':!�Ui;�;
PORTO ALEGRE, 19 '\0 f:agrado e não pode Ser

/ mica norte americana ':.',,1.' to da ativ!d:lde no setor da
ESTADO) - Voltou a no,- mais suspenso, está ameaçada de uma n,· construçào em re açãó 0.0

malldade o porto desta Cf< va recessão ante� do fim mês anterior.

pital pal'allzãdo ás 7 hOl"'S
-------.-,.-- •. --..--- ----- ------ _

de ontem, O movimento t

que foi suspenso às 7 hO!'.:I3 \de hoje foi motIvado p21J.
d""". d. ap"vação do O BAli'CO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADOprOjeto 850 Q.ue estava no

Con.,,,,o Naolonal d.,d. DE SANTA CATARINA S.A. lem a salisfação de comu-
1955. Entretanto em unVl '

crianças, esquecidas pelos
reunião realizada no Ri,) mcar aos seus Acionistas, às Autoridades, ao Comércio, à

7:1:;:���tada�de;:st:sren: de Janeiro ficou cOlls1,ado
IndúsíriQ e ao Povo em geral que iniciará operações no dia

dei o mmlmo neces;ano :u;O;Ç;�l:!::;�t�an!oq�:lI� 21 do cprrente mê�1 quando inaugurará as 'suas ins1alações.
A foto acima é da ."ola

Con,,,,,o ""uni,. "" Florianópolis, 20 de Julho de 1962.
de Espinilho Veiho, "no

agôsto no chamado eSfO]·lMunicípio de Campos No�
ço concentrado. Quanto a0S

I

vos, atrasados o Mln!stro da
VliIção já pc11u crédlho de

versl1& frentes, para o que
úl'gnizbu dois planos, um

de emerg�ncia e o outro de
longo alcance.

ny e Hermelino Largura,
respectivamente Presidente
e Dir.etor Comercial das
Centrais Elétricas Santa

Catarina S,A" quando ob-Mais uma das mii
Quer seja na Comissão

de Ent!rgia Elétrica, orgão
planejado!' c'e roda a poli
tica energética dq_ Estado,

servavam um mapa discri
minativo dos empreendI
mentos que. lhes estão afe.
'tos,

RIO, 19 ("O ESTADO")
- O senador Jackson de

Aguiar, Presidente da Co.

missão de Senadores qre
investiga as carsas da c!'í,�o.!
no mercado de gêneros d"

primeira necessidade Ir.

formou que o Sr" M2X do

Rêgo Montel"o, presidel1te
da COFAP, poderá ser pl'G
Cessado crimin&.;ment� n!l

caso de ficar provado (ill"
o org<io que preside ? .,

responsável pela atual 1." �

se, O Máx do Rêgo MonLI" -

ro, deverâ depôr amanhã
dlant� da comissão panr_-

mentar de inquérito à3 lo!

horas no palâcio "Mo:1-

roy'.

quer seja na CELESq, or-

Aumenlo da
Radioatiyidade
CANADA', ,-19 (O ESTA.

DO) - O Ministêrio '.'!':!.

SaÍlee do Canadá anunciou

hO,ie que durante os tres

p' 'meiros meo;es dêste ano,
havia aumentado em �cc�
o paíS a média dos indj�es
de radioatividade, por .::aL

sa das experiências nuc:"a

res soviéticos, TécniCOS 110

assunto informaram que es

ta medida é inferior a ob
servada em 1958 depois das

expp!lências que Of: russos

!'CaUzaram na êpoca,

Aos poucos, cumprindo
promessa (eit.a quando

o Plebiscito
e o UE

ainda candidato, o sr, Cei·

SO Ramos vai disseminan_
do pela tel'rltôrio catarl
nense escolas que, embora

pequenas, possibllitarão a

educação a. centenas de

BRASILIA 19 (Q EST.'\.
DO) - O T;ibunal SUllet'lor
Eleitoral está convocado
para amanhã às 10 ho�a:;,
Acredita·se que será exa,

minado na opqrtunldada a

consulta quanto a data do
pieblscito admitida no ato

r.:t!clona!, O-"Proct1rB.dl'lr I'!
l'al da ,República dCVC1J.

OL'fij.

Adiado �LCIDES ABRr:U - Presídenle
J, J. de CUlIerlino Medeiros José Pedro Gil

Direlor Direlor

BRASILIA, 19 (Q ESTA.

DO) - Foi ac'dado pelo Suo

premo Tribunal Eleitor:1]
para. a próxima quarta f,:oi
ra o julgamento do pedido
de plebiscito, que foi rOl"

mulada pelo governador.i\1i
l1f:lI'O Milr.nlh,-�('H 1'il)l,o.

4 bilhões de cruzeiros, parJ.
normalizar os pagamellt,o.�,
A ordem para a sustaçfio
tia greve só chegou em pr.:r
to Alegre, às 10 horas de

1 .... -_

Represenfanles
WAS,HtNGTON, 19 (O Ei3 ricanos, nomeou o rcpre�el1

TADO) - A comissã.o de tánte da Arg�nt!na Henri
produt(lS b:\�iros da OI' ;'1 qUe' Valent.e, pai'�

llLt.IUilO Ç!OH; Elil(\Llo,� !\:ü..: O C:lJ'[;o PI'c;;idclllc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�Avant PI' miere numa promwção dos
� Bacharelandos de Direito de ,,1962

fm�rêsa Edilôra "O EnADO lide.
Rua onseíueteo Mafra, 11)0

Telefone 3022 - oerxa Postal 139
Endereço Telegráfico ESTADO

Dtretor ,

Rubens de Arruda Ramos
Gerente

Dom1ngos !l'ernand&8 de Aquino
Redatores

Jl11.\".0 Alberto de Ame..'!n. , Osvaldo ME.lo.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

Colaboradores
f. Barreiros Pilho _ Dr. Osvaldo Rodrli:tle�
ra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
'rof. Othon d'Eça - Major noeronso Ju-
9.} _ Dr. Milton Leite da Costa __:_ Dr. RU
: Costa _ watter Lange - Zury Macha-

J - Lázaru Bart,olomeu - limar. oarvanic
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago _

nemnton Schmídt - h. Seixas Netto.
DEPARTAMENTO ESPORTIrO

Redator- Pedro Paulo Machado
Redatores auxiliares: Manry Borges. Rui T
Lobo e ouberto Nahos

Colaboradores: DIVERSOS
Reprlc:.�!i'l1tante&

rtepresentacões A. S. Lara t.eoe
RIr) rGBI Rua Senador Dantas tu 50 andar
Tel: 22-5!"J-24
São Paulo - Rua vnone 657 - eont. 32
PôrtlJ Alf'J.lrc -- PROPAL _ Peuca D, Fclirlt,
no 15 __ rnn]. 11 - T�L: H-40
Ap·t'n!cs f' N,rrr,pnnrll'rdps em tndos o.� mu

nlr-inlos dr Santo Catarina
An'ml'i"" '_""'lrll,e contrato de aeõrdn t-om n

tabela em vígôr. .

A"'SPolATDkA ANUAL '-' CrS 2,000,00
Vl<'tmA 1',\1 f't.S.\ - crs 10.00
A nirN·fi{) ,,(io se re.nJwL.�(IIJJli,�n 'P"!o.� c1m"l'j·
to' .-:!11I.11!,/I),� .V).� ar/.irtfJ.� a.ç,�i1,(t(lf)s.

y CQ/'lteâ7ientos Sociais
-c r ln
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Tsrezinha Dutr� no allarmór dE CQlpela Divino·

Espirito Sanh
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a ��c�i:.g�n�:S:ln�:;�:� dee :e���r:l��� I
vis Balcine (Maria Helena) •

.

bem como seus !i.rn,gU�Hn,;:. 1

UIl<!tO$, comp.ccara nu (1_. ;
de hoje ·

.. eu terceiro B .• ,
�:rs:����a o Bn���.. ll;stj��::�� ,
filhinho do nosso p.�3<1�:8 ,
��;��t��o�r:t�r� d::��"�;� ,
posa d. jcarüía gIvetra de •
Souza a-íto personeguns .dr. •
�;:I�i��e 1:"11 nossos me.os

f
Ao zonmno, bem C!).110 j

aos seus papais 0� cu-upr-í
mentos de " O F.STAD(l'

}<'úZI!;M l'Nt.. S liúJ,b;

fi Hlc�ii C a co fcr[llcia �o Desarmamento
_ menino 'ratr Pires F:i:1.:
_ sr. FranCISCO 'rncmé de

BouZJ..
J

_ sr. Henedina H. S�hmit,z
-st. Zijda ootônta Búr:g'J
- a-a. Mar:a da Oi(>:-ia
Cunha
- ar. dr. Laudelinc oat'ot.
tI
- sr. Jaime Brício Ouilhr;:1
- srta. Loys.rnery Annv c

RIO, 19 .v. A.) - A ,:00.
rerêuc.e do uearmemeruc

temente apurando quem es

ta,' a aso a com di e.to cio
Brasil tem condenado as

expe-têneras em todas a"

re n.c.ou seus tracerros 10:'1' reanear exepertênctas, po- mpoteees e qoaiscoer que

que, segusdc o pontiJ.'Jt' sejam Seus promotores." ()

vista do govêrno brasllelrc subcomí tê sôbre experiêr-e
nenhuma potência tem o cías nuttea-es. cujas aeív!

dire:to re rea'izar expe-iàn dades o delegado bmsüc.ro

ch.s em tempo algum etu pediu rôssem rctoruaca
c'rcunstâncta algoma. '.,) será instalado hoje.

Genebra num. a-nbtenea c.'
ot.mísmo soqre�.;do no to

cante à puss.blfidade di

concrueêo de tratados sob".
A BONITA MARIA IIELE�A C'\RVALIfO I,UZ. HO�f<; SE

NIIORA eLO'VIS Bl\"'H SI NO DIA DE SEl}. suspensão das expenénc.as
Isto foi o '1U�

C,·\SA MEJlJTO

informou de Genebra o 10m
,
,
,
,
,

viuma <;l�. perttnaz r.te �
té-t:a ra'eceu no Rio d� J:J. .

neí ro nos primeirtls dig,S'
��a.m::. e;:r���s�� adee)(�:�� ,
r'IS Câ,!l1!'1-a L�ão. espo,a ,
do sr. Aldo de S. LeÃ.o a.lto ,
��:cii�:á;�Ode�:l ��i)(�:oEI�� ,

I
•

Terezinha Dutra �x·Miss Santa Ca
tarina dará entrada na Capela Divino

E'pirito Santo, para sua benção nupcial
com o Dr. Sergio Francalacci.

baixado!' Joã-o Augutsn dr

Araujo de Castro, novo ·�il'·

're de de'egacão b-asileim Precisa-se- sr. Je-ónrmn Borges
_ srta. Neusa Silvtira õe

Souza �.,
- srta. Zigomar Cailadn
- srfa. Nair. Silva

s .. ta. Maria da Lourdes

,n""",narnl.es
- o-ta. Sandra Maria Kn

.'abky

Falecimento
naquela Conferência. cru

súostuulcão ao chanceler DE SALA PARA ESCRITÓRIO, TRATAR COM

O DR. FLÁVIO PELO FONE 3496

D. 'reree'nne ce Barro-r
Afonso Arinos.Câmara Leão

Rio _ Amanhã nos

Xlões
do GoJden'

Rb;'Jn do C�Cti.b,na Palace, o mavi-'
mentado oane de 'gala m a aprL�en.t!l.,
���o d�o�:���:n�:r� �O�:s��i::�::v��� �
terá o patrocínio da senhora Sarah Ku- �
=���:���' �e S����a CIl��'���n!eráD�:�:r�!
Zoé Lac"erda. II

raN� :��'eJ,t�Oe�i�::t����C:l��t�o �.��
meira semana de agôsto.
Comenta' se até que estará presente aos

festejos do grande prêmio, celebridades
do cinema Italiano.

o _de�egado dos Estadn�

,��If��a� :�f�,��.a.�o�s t:·
-.-------

6.entes pesquisas anglo allf
ricana<; e diSSe que 8.pi'e 'i.
"enta�io. novo t�f1b"'lho �Ll , : ..:.. {
bre rlet';1rf':Í.o e identifica�ão oi, . "','-� --:;�-

de �xpe-irnl"ias nucleare� - :,.)��.
Pr::lJeto Vela - e conc!tF)u �

�l�,;�e:a��<; d�J,:;�:�e�:id;� �I� ��LABORAR É A PALAV�1��T=·l.D
e Rei Unido a fim de !?;;tll·

jovem Narciso AdolfO

!linel
- sr. Emmanuel P. Palu',o

, ,,_, srta. OdLia O tiga
r sr. José Lu:z Pere:l'U

:-'1'. Ourivaldo Goulart

t,(. Vera Lúcia O iv·�l;,a

1. Maria da Gló",a

Na cidflde de Tubarão, nos salões do
clube 7 de julho, Desfile Bangú em prol
"Oalla da menina desamparada"

Janeiro.

) ra a extinta ligada 'i

nossa te�ra peL8<\ laços nl- ,
pa-entesco, fendo desce!'!-.
���!�a�: ��n:ili��s C::��i�� ,
ses, filha que era do 1l0�"0 •

�ae���s�i
.

d:o;�����n�041l1(�r� �
qíÍ� em no�so Estado !'li L
Promotor Púb'ico de Lar.,u ,
na e mais tarde, Oficial dI'

Gabinete do saudoso e':,�\) ,
vernador dr. Fúlvio Adueri 11

�eo d:cl���r:t:�;opa��;c�:;�� ,
bém de tradicjonal fami· J

Marcado pa;'a o, dia 30 nos Sal.{)es do ,

- -. - - - \ Clube Doze de Agósto "Bingo" promoção í
Domingo o dube Doze de Agôsto acan.

do "'Lions Clube".
•

tecera com Encontro de BrotinhDS. _

Nenhum outro intúitc, senõo colaborar ajudar
alertar. dentro das n.elhores intenções e foz�_lo C01�
justiço, rr:'esmo com sacdficio pôsto á provo, sem a_
tender a Intere�ses mbramente pessoais têm sido nos_
so pre.ocupaçã.o criterioso no a!endimento de tudo
que diZ respeito 00 progresso e desenvolvimento do
nosso Capital

A 110SS� 'ilha até hoje não éonseguiu ainda man_
ter uma sociedade nos moldes de tantos outras poro
em caracter p<:Hticular somar as esforços dos "amigos
sinCeros da CIdade que cuide com desve_lo de seus
problemas (e são muitos), no ajudo que devemos pe_
Jo seu constante progresso.

Cama ainda nõo possuimgs um grupo de boa
vontade, que se dedique livremente a esse mistér
embora o reconheço ingrato e dificil não soment�
eu cerno outros ·colegos que tomamos o dianteiro
trabalhando com os olhos voltados poro o re;;oiu�
çõc qOS problemas apontados. nõa, porém misturan_
do e� trabalho com idéias preconcebidas o

sei'
o

de idél?s restritamente políticas ,ou então, com i
tos de puchar cada um, brasas a sua sardinha', _

pnmos o tarefa
Nesta colu'na vou seguindo esse programo de

alheamento o interesses de grupos ou meramente
particulares. Verdade é que nem todos vêm nesta .0_

titude, o sinc€ridode que nos insR,iro, O foto, porém
é (!ue ninguém aponto uma inverdade no que tenho
escr!tÇl. Quem poder.á negor o crescimento de nossa

Capital?
Quem deixo de olhor com simpotia o quanto c

Gavern,.. do Estado vem em todos os setores ajudan_
dr" 6 Prefeitura, tomando a si o encargo de colabQror
efp.tivamente Del" crescente desenvclvln,cnto de :"':os_
s:) belissima ilhe? Ho entr-::tonto certos problemas cu_

iCl s"!ucõo dr"e e oode ser posta em prático, por por_
te de no�sa MuniciDalidod� Clue está ainda merecem_

dCl assunto paro nossos crônicos. Dentre eles, o 05_
!""':n (ln Cidade em porte também a cargo do Saúde
Pública

'

Vii-nos bqtendn nf) técla de certas providêncb"
foc�is de serem tomados Como a proibiçõ" de vend:J
de frLlt'1s cem .... loranios p pinhões por todos os con_

tos da Prr>l:q 15 e 'uas adiacentes. Medida justo co_

mo também o mC"ntenço de uma turma de. varredores
de ruas cuic> n�esenço quasi não se percebe, traba_
lhadores que ·nõ .... possuem material apropriado e co ..

paz poro esse serviço \

Que seró isso;:' Oposição meter o pau, dar ta_
quaraqos? Absolutamente nÕo.

. '\
Isso se chamo colaboraçõo, somente e unicamen

te feito no mcJhor sentido qessa ojudo.
Razõo pelo qual ainda nos encontrpmos 'lO es_

tocada.

dar as c on:::lusões d&�.�e

projeto, as quais fal'o�':;)
riam importar!te� elemer,tc�
para a inte'pelação c avli-

O Grêmio Embaixador Edmundo da • ��t�â�)a��esl:Eã�:��17��dO$.i0�
Luz Pinto, do� Bacharelando da Facui.' de:egação .w!ética refera;

�i�l�lee ��J:��a;�t��n:n�eN�9r6:�;::;�,m a�' se a êsce dcumcnlo dn.>

20,30 horas do próximo dia 3, no Cine' a'to naç.es não ,,1!nhad,'L�

São Jose. !
que fOi, qualif �ario como de

• ���:g::S�r�:�:irOac���eO;�e�
. • p:ua ac�ntuar a necessictde

Ri�eo v���::ei�Oar�:�:inOa;.a��:ptara 0_ de umentflr área d.e acorjo

liaF:I��\�Caa. muito moça det' Não será novidade para nós, quando • ��s:;r��':l�in�l:::::t: ��:s
xa na orfandade três nJ.ll). • for divulgago C> nome do Deputado Ati· - - - - - • geriu imediata retom:'Ld.:t
nhos. •

!lo Fontana para, Senador da República. dos trabalros sabcomilê p:,
A familia .enlutada. e :l..tII A senhora dr. A)d�es Abreu (Sara, re"" ra suspensão da.� experi&r:.

seus tio� Dom Ja:me de II - - - - � cebeu de parente de seu espóso 11m car., cias nucleares. Asslnalo'l o

Barros Cãmara .cardia'.·!T_ � 1'0 Wolkswagem , rep�esentante braqlil'o "q'.lJ�

��?;�;�/�. ��:J n�e J;;r�,���', co� ����n�!a tri��:���:�tan�:�s,p!!a es� _ _ _ _ _ , n::u���ia��o e�;:sli��:l:Ia!;l�.
CRmara e' ao sr. JoaquIm • balie que será realizado nos salões da '. \
Câmara rliretor de A. Cã., S?Ciedade Guara,li - Lúcia D'Avila se. Noticias do DepartaJl1ento de Relações. .+--_.

��:raex�r��õe:.,���mp::a�.Os • �:q�el�ep����;t�:t:le::n�i�ss�:t Csi���:a�: �l�b��C��ed�el�t;���jZ��OQ�v���;v:�nf��,
: Itaja'

_ _ _ _ _

�:n�::m��:,on'l. na p,im,i"

s,mana: Icartaze;d-;J,
.....

- - - - - , I ��.jJ@�Gl/À\m@, I
� Pelos Diretores da C. Ramo's, a "Cara. •

E PR������,�.N��E�Eç�M�OS-+��isE I�K��T;À� • ;�:a co���;\\:;e�:'erê��jla ���:��geada N última quinta feira a senpnra Ruth

SóBRE ESTABELECIMEN.TOS COMERCIAIS E PRO • :��;:��aI�:c�:j���� um grupO de se_:
!lbSIONAIS

. -

, _

.oe Grdf!rrÍ do Senhor Diretor do Departàmer.to _

� Fazendooe ceoacôrdo. como estabelecido no artigo I. Na_luxuosa mansão em Santa Tereza
I'Y. 974, § 1. � 2 do �e.1 n, 24� de 15 de

..

Novembro • o gala Cyl1 Farney � sua genitora d. Ira- PENSAMENTO DO DIA'
de 1 ?5� C.odlgo ':"unlc1paO. ficam r:oflflCodo� os, cema, recebeu conVIdados para um Co· Estou certo de que eu e voce nun(J2 se-'
contnbulntes das Impos!os e toxa� aCima mer:Clan�_ quiteI. remos "nós" •dcs a apresentarem o este DeparTamento, ate o ola ..__.... ,. ......... �..._� _ -. � -. .......... • __ ...

30 de Setembro, a dedaraçõl) dQ mOVImento Econci_ �.I",,,OQl.LlilJij3dIil'JW"'OQ.
mIco, de acôrda com os )./endqs realizados entre 1° �
de jU�Ofo�����ilo °p;r� �e rl�f����ad�;I�r��ã��r;�de_ p'
ró ser j::rocurada nêste Departamento, que o fcrnec8_
ra gratuitamente a falto de declaração sujeitará o,>

contriblllnte� 00 'Ionçamento ex_oficio 'acrc:;stido da
multo de 100%, ge acordo com a_lei n: 465 de 23
de Nov'!mbro de 1960 publicada no Diario Oficio!

• n 6.712 de 30 - 12 - 60
•

ortamento do Fazenda em, 18 de..julho de 1962
.•
'

�oria Rocha
"-

_

Chefe de Secção 'e Fisc. Lonçame�t�3
'�,

I. Rita M:a'hr'ns

opéia L:ma G"ilT11S

fi inte��o ,regozJ�"",
;ignamQs na data qll�

1. decorr.a, mais um na

•• J.lício de exma sra. d. Epo

.7'éla L'oma. Grams dam<l ri!;

• �xc��sns virtudes, e, d�gl1ís
slma esposa do sr. Lad;"I:4.\l

aram'! abalizado funci0n\

III' rio da---Base A�rea, OJ1l'je

dl"sfruta de {;randes e me

r.ecidas am'zades.
Dona Epopéia, hoje. r>�7.a

mos certos serâ objc;;yn
de il'jequívoca,c; demon')�r<t

qõeli de carinho P ap"é(·o.
por Pllrt.e de Rf'U vasto .3 pr

rencs felicidades.

\
O Conliul geral da R�úbl1oa Popular

�:ó���ni:u�r�:��i�:� ::�!�c����Cki�o::
vidados para um elegante coqujtel. A re�

cepçãp está marcada para as 19,00 haras,
nos salões do Qaerência Pl:llaçe .

mfnino Zeno de Souza

Brito

No 3rntl('11�I!'O n" reu

(' rercw:1'l do I''l�'r>h" f' 60

aferQ de seus genitores,

EDITAL

Missa de Aniversário
A família de Dupuy Côrtes, dqnvida aos paren_

tes bem como Q pessoQs amigos po�o a missa de
primeiro aniversôrio que mondará rezar em sufrá_

gio de suo alma dia 24 6s 7 horas na Igreja da San_
to AntônIo. �t€cjpodomellte agradece o todos que
comporeceq;1l1 a este .ato de fé �ristõ.

\,; s'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

ljglão, consentindo em te.
mar apenas uma orienta

ção edonistica, que defla·

graria afinal num retraces.

so à selvageria, quica à

mais desbragada anímaltda"
de.

Aceitamos os coneelhcs

de João XXIII, voltando 00

mundo da Poesia e da Mú

sica, à boa regra dos ccstu,

fica, só temos um meio: é

agir de modo que a moctda
de não se betxe contagiar
pela malignidade das Idéias

que insinuam a posse de

direitos sem deveres e que

a família não deserte das

suas enormes responsablll,
danes de núcleo ne epi:1
tuafízacão da espécie, me

diante a boa pratica da Re

No Brasil, 'se ainda se et-;
contra um elevado critério
cívico de educação, é nos

estabelecimentos de ensi
no müttaresj e, se ainda se

encontra um ambiente de
educação mora}, é no seio
das famílias constituidas à
sombra da Religião com

sinceridade adotada, iI!
qualquer natureza que se

ja: católica, protestante
espirita e mesmo positivis
ta, pois que Os desta Igreja
também cultuam a moral

um tanto [nconsctentemen- TO HISTóRICO. Para cem-pura e o civismo, como soo

bejamente deram provas

grandes homens do império
e da república.
O mundo civil, no que,

concerne à ensinança . e à

cultura. está em plena de.
generescêncta, por falta de

disciplina e de orientação
educacional.
A politica é rette a prol

de interesses subalternos
mais por vaidade pessoal
dos mllltantes do que por
amor ao bem pública e com

esplrito de sacrifício.
Como pode, nêsee mundo

civil em degenerescência,
encontrar a Nação os seus

condutores, sem que êstee,
primeiro, dêin prova de cí

�il>l1lo e-co educação moral?
A anarquia avassala as

cidades.e tnrütra-se pelos
tampos. Ninguêm ruais
quer �:'abalhal' por sent!.
rnenzo de dever, pais que o

trabalho passou a ser con

siderado uma simples. mer
cadoria. Inventaram os mo

demos economistas uma

expressão que eles frequen,
temente citam impando de
ciência: mercado do trab".
lho!·
O comércio organizado

do esporte, afasta a rriocr-;
dade das escolas civis, dos

estádios, para que nêles do
minem os tubarões dessa
nova. espécie, aliciando pro
nsstonaís sem cultura algu..
ma, que enriquecem do dia
para a noite e se, constttu,

em em legítimos represen
tantes da Nação as outras

nações ..

Dentro dêste quadro, que
é absolutamente verdadei

ro, ínslnuarrçse, acresceo,

tandO'lhe aspectos ainda
mais sombrios, processos
politicas aViltados pela au.

sêncla de espirita público,
ql:le inibe os homens de ser,
vil' à Nação, para unícn
mente servir ou aos seus

imediatos ínterêeses ou às

suas detestáveis vaidade..,..
Por amor à disciplina e

à ordem, sem as quais não
se pode organizar um povo
prcgresslsta, o que se tem

a fazer é Introduzir no en,

sino os métodos adotadas
nos estabelecimentos mut

tares e levar para os posto.
de governe. abolindo d�tt

qualquer forma que seja o

sucômc do eleitorado, c'.
dadãOs pobres, instruidos,
bem educdos, honestos, que
tenham dado provas de das

p-endímento pessoal e que
assim, possam dar garanti·
as de que, no govêrno e nos

cargos eletivos ou de adm'.
ntatracêo, se esqueçam com

pretamente de si própr-ios
para só se lembrarem d�

coletlvic;iade a que servert

trabalhando e agindo por
soncttacêc do dever e não"

de seus tnterêeses.

que só assim poderem
resistir às insinuações
espirita das trevas e volt
ao redil de Nosso Senh
Jesus Cristo. pela prátic
do amor que. nos leva à d
excelsa Caridade

te, está a causa eficiente
de todos os perigos que nos

ameaçam e de tôdas as in.
tranquilidades de que pare
cemos. ãste o aspecto tem'.
brasa do NOSSO MOMEN-

peendé;o neces- a-lo o c •

nhecimento da história da

humanidade; para conve

nientemente or-íenta-Io, de

modo que nos passa preme;
mr de couvursões catastró-

Arnalrlo S.

-

MEI:HOR ALI�ENTA�ÃO -l'�,,')'
'

PARA MJLHOR' SAUDE' ,

D MARIA SILVEI'RA !!l!I:
OIRETOIIA � COZINHA ROY Al- 'JI,.J!JI""'�.1J

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS

FALECIMENTO

�ra. Maria José
de Amorim

!(\5<'(':I(::IOS em PÓ ou em liquido, crverscs

t.nos e tcrrnurcs pala o eXlermirllO de qcor
quer esoecrc de peoqo do lavouro

I.rv'Cldós lotai e setenvo eununcrn os er

vos doninhas evucocc cssrm o improdutivo
uoocuto de capinar Faço uma v.sue ou

peco «ucunocões aos tcnncomes.

Faleceu untem, no Hosp!
tal de caridade de Tijucas,
aos 82 anos do Idadc, a se,
nhora MARIA JOSll: DE A.
MORIM, viúva do saudoso

serventcãno de justiça, S1'.

Domingos de Amorim Ju
nior e mãe do nosso conter
ráneo Sr, Egidio Aomrlm,
alto Iuncjonáno do Acórdo
FlorestaL A extinta deixa
9 filhos, 20 netos e 17 bis
netos. I
O seu sepultamento ver!

fiem'. e ôntem às 16 horas,
no cemitério da cidade de

Tijucas. ,

Registrando o Infausto a

contecimento, "O ESTADO"
envia sinceras condoíêncies
à família enlutada.

BUSCHLE & LEPPER.,S/A,
.

JOltNllLE �UA DO PR!NC1PE. ln
BlUM!N�U' �UII BRUSOU!. 17�

CU�II;BII: Or:Sr:M6ARG{lDO� WE"IPHilLfN. U7"

Se não realizarmos reter

mas dessa natureza. neces

sárias e urgentes, a Nação
ücerá exposta ao esfacela
menta, desistindo ramentà,
veímenre dos grandiosos
destinos que lhe estarão

reservados se nes. os era-

süetroa. não nos afastarmos

�eosD:�:� ���aand���tln�;;= Faça uma surorêso to ,,:-U:5 ",mlgo3 e familiares
menda rumo simple�mente preparando estes delick sos rosqui Ih..),\ elas são me';
a Mamon., �"8S�Ú7�sH1�s S���ReE�Ã�ntes polcdares.

até hoje não houve er, 1 xf. de leite
ma, no Brasil, nem para 1/'; xíc. de açucor
as subversões extremistas, 1/4 xíc. de água morna
nem para os excessos do ma 1 colh. (sopa) t J colh. (chá) de Fermento Sêco ou ?

tenensme ateu, que lmplan
tabletes de Fermento Fleischmolln

tou em multes povos um � ���h .d(c:líi�:?cud:el�i;� póstatu quo hedonístico, mel"
1/2 colh (chó) de noz mascada

�!l���a\�'!:��g�:�esp��o�=s:: 1/4 xíc de manteiga
pràttca, dando-lhes tudo de �:: ::�,. �: �Çel;��� mascavo

que precisavam, para o seu
2 ovos

�::.-e��r s�a�a��d:dt:.s�r:� 1/2 colh, {chá) ?e sal

detrimento de Imensas po-...... Fervo, o leIte. Junte o açucar, misture e deixe

pulações retardadas cultu amornar., A. parte, meço ° áp'�o. J�nte o fermento e

ralmente e que por isso m�xa ?te dIssolver: Junte o leIte mor�o. A parte, pe_

mesmo sofriam e"poliações
n"'re ILJ.ntos o f 'Tlnho e as especiarias. Junte 2 xi:::.

de tôda naturéza: econõml desta mIstura ao fermento e b?ta até' icar lisa. Cubr.l
cas, espirituais.. que as

e deixe crescer durante aproxlmadaml nte 1 hora, em

retinham em estâgio social lugar quente, até ficar uma misturo It ve e esponjosn.
primitivo e na mais com.

Boto a mnntp.ig(1. Junte aos poucos o açllcor masca_
pleia

--

dependência nr�clo- :�:a °fa�i���o�o�is��r:S��Ci�e�:Sen��. c���t�a�I��:t�n;nal. sol ColoqL:e em fôrma untado, cubro e deixe cr�SCf!r
até doorar de tomanho (aproximod'lrrente 1 hora)
Abra com n rôlo em superfície en :01 inhado. Corte
com formínha apropriado ou com d n �opa, deixando
um oro vazio no meio. Coloque em superfície enfo_

:i���:: c�:s���o!�����nr�rd�� ����nl��.mF��en�:�l�:
duro ou ente. O parte crescida paro baixo

Vire apenas uma .... .::. rleixond" fritar 2 ou 3
minutos de cada Iodo. Se de<;ejar polvilhe com mis_
turo de açucar e conera. Dá paro' 2 ,:lúzias
NOTAS E SUGct;.TõES

.

O Pudim York<;bure prato tradi( ional inglês que
acompanho o rosbife, tambí m é Opr( ciado em outros
portes do mundo. Se você n.Jnca o e; perimentou por
falto de receita apropriada eis o S{ luçõo: Peneire
juntos 1 1/2 xic. de farinh" 1/2 xíc. de c raruta, ·4
cnlh (chá) de Fermentn em Pó e 1 c0lh. (ch)} de sal
Junte duas ger.1as batidas Inisturadas ..om I xíc. de
leite Boto duas cloros em leve e mistne_cs de leve
à mossa. Esquente uma fô 'ma raso ur te_s 'e Colo
que a mosso até o altura ele 1 1/4 cm Fo 'no bem
auente (245°Cl durante 20 minutos. Tire dC' fôrma,
cnrte em losanoos e sirvo com môlho paro acompa_
nhar o rosbife. Simples, não? No en.tanto ',I( cê pode_
rá f07er esta delícia em por..cos momentos.

Eis uma delícia que f( rá com que seus filhos se

sirvam. . pedindo mais .. Corte círculo!' dos fa_
tias de põo e unte�os com montei ao derreti, Ia. Passa
umo fino camada de qeléi'J e enfeite com l m pou_
("linho ele cloro batida, como paro suspiro. Leve 00

forno até que fique corado.
. Nenhuma cozinheiro poderá ter certez,) do su_

Cesso, se os proDorçõ�s de suas medidos não corre'i_

ponderem exatamente às da receito seguida. Infeliz_
mente, nem sempre é fácil encontrar à vendo xícaras
e colheres de medida "padrão". NãQ as encontrando.
es�orha entre. seus uten�íl ios os que corresponderem
às senuintes: 1 xícara (250 g ou 1/4 litro d'itglla)
16 colheres (5000); 1 colher (sopa) ou seja 16 Cl d' 6_
gUo - 3 colheres (chá); 1 colher (chá) - 5 Q d'áqua.

Se voc'= não encontrar colheres aue correspcn_
dom af' tMnanho do xícara podrõo baseip. suo xÍLo_
ra "PC'drão" nas colhere<; nue nns<:ulr o fim de t� n

rronorcão certn dn<; receitas. V"rtfioue começando
í"m n Colher de chá, encont randr; uma de sopa que
c0ntenha 3 vêzes o (1(Jantidad� de áoua daquela e

, ........... "f,. ílI;.., crn+!'!I·IH.., "''1'livnlhn n 16 vêzes a (1L1an

tid,...H,? ri" ánua n(Jp C'...qb<>r no cnlher de sopa. Para
medir 1/3 de )< iC(l r"

. I'�n,Jre(' _Sf' rlc que e<;<;'" (1uant'_
rJ"elo corresponde o 5 (:olh �snpo) ra:,os, mais 1 colh.
(chá).

..

�I!!:

Conselhos de BelezaVENDE-SE
Fogão á gáz com duas bocas, trata� ruo Ccnse"

lheiro Mafra, 172 (Igreja N. S. do Parto).
20/7/62

denadas. A gtnasttca do

rosto ou melhor do pesco

ço produz algum resultado.

Os regimes de engorda, no

caso da papada ter se ori

ginado de uma cura de e.

magrecnnento ou por me.

lestja, podem melhorar o

problema. A ionisação e. a

gajvano far"'disação são téc
nicas que devem ser tenta

das'. Finalmente reste o re

curso da cirurgia estetlca
«ire às vezes produZ algum
;esultado' a despeito da ct

catriz resultante.

se fazendo vagarosamente
Com O decorrer dos meses

esse deposito aumenta pou
co a p:IUCO para, em alguns
anos, tomara-e volumoso.
Em certos indiViduas esse

aglomerado de' gordura é

tão grande que ehega até

Quase aos lobulos da ore

lha. formando com) que U·

ma faixa.

Já. um outro tipo de pa
pada. decorrente quer de

uma .rouxtdão cutaneà, cu

ra de emagrecimento ou

ml'smo por m,:léstlas, se a.

presenta como uma porção
de pele mole ou pende,nte,
de proporções as mais va.

rhda$. passiveis.
Em relação ao tratamen'

to da papada existem varias
proco.:'."",:" a malar parte de

Ics, infelizmente, iIiefi .... .i
zes.

1.0ca�'1l·ente J:lÍtJnselham.
se as loções e os cremes

<{ldstringentes. As massas

manuais parecem' etc me

·.l101hor resultado desde u"

ma vez que se procUl:e des·

tr.u!r com os dedos o pani•.
cuJo adip:lso CfUe forma 'o
�ue1xo duplo. Durante mui.

tO tempo foram usadas a�

plicações locais ,de parafi·
na, não confundir esses pro

cesso com as perigosas ir.
jf �ões de parafina e hoje
edl dia absolutamente con

PAPADA OU DUPLO
QUEIXO

Dr. Pires

----------------_------------
A papada, duplo queixo

ou como chamam os rran
. ceses "double menton" é
uma desgraciosidade que

atinge tanto os homens co

mo as mulheres.
O seu aparecimento não

significa velhice pois pode
ser visto em individuas atn
da jovens, 'geralmente após
os trint.a anos.

BENEFICÊNCIA MAÇÓNICA DE
SANTA CATARINA

Assembléia Geral Ordinária
De ordem do Snr. Presidente do Benefrcênctc ,

Maçônico de Sonto Cotarina convido os Sors. socios
desta sociedade, poro o sessão de Assembléia Genl
Ordtnorto o recuaor .se no dia 21 do corrente . sô.,
bodo, os 15 horas, o rue Saldanha Marinho 11 ...:... A
roro elelcõo e posse de sua Diretoria e do Conselhfl
Cons}lltivo, e ainda poro leitura do Relataria e da
boJancn gerol

Não hl1v'('ndo numero legal poro a realizaçõo
da sessão na hora acima designcda, ser� o mesrn.:::t

reoli7nda meio ho�a depoiS, com quolqup.f numero
de sacias.

No inicio a papada co

mum não c mais do que um

pequeno acumulo de gordu
ra que se vê em baixo do

c;ueix:J e cuja rormaçã" vai

}\JOTA, __ Os nos.<;os

le'ltore3 poderão s()I:"ltnr
qualquer consêlho sôbre o

tratampnto da pele e cabe

los ao médico especialista
Dr. Pires. à rua México, 31
- Rio de Janeiro, bastao
c.:o .!nviar· o jJre50nte artif!:o
deste jornal e o endcrcr.o

éomp1pt.r> núa a resposta.

A. lu% _ Secretário
IS _ 20/7/62

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

A V ISO.
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS.

Concorrência Pública nO 17/05/51
O Departamento C�ntral de Comprôs aviSl:l

;:los interessados no Concorrência Público n.a ..

17 05 51 (aQuisição de material elétrico para o Co_
missão de Energia EIMrico), conforme Edital Pll_

blic�do no Diário Oficiai do Estado n.O 7.059 de
29/5/62 e no Jornal "O Estado" n.O 14.440 de

23/5/62; com abertura marcado poro o dia 25 de

junho, aue a mesma (oncorrênci� Púbrica n.O.

170551 será realizada no dia 30 de julho de
1962

.

Graças a essa resistência
que sempre opuzemos à a�.

slmllaçl&o dos Indices Infe

riores da civilização ocldot'.
tal, de que somos benefJciá·
rios, mantlnhe.�e o BraSil
em condições sul génerls,
no mundo, de manter vivi'
da a luz do Cristianismo,
nas trevas de uma Civiliza.
ção sordidamente materia

llsta, em que se compra
.12 zlam as demais nações do

o SANTA CATAR ..AA FO

TO GRUPO, na oCl,.ão\do
seu primeiro am >crsário
de fundação, proct: h,.

menagear a fotogn; U,\ bra.
sileira, através do,; clubes
cariosas, apresenta[: L' ao

público de nossa i apital
um conjunto de seS::E �,ta Co
tos, verdadeiras obl.'f:; de

arte, que cong-regl\m tanto
a escola clássica como a

Departamento C'!ntral de Compras, bm

de julho de 1962 ocidente, preservando, a�.

sim, os seus nacionais de
um completo abastardamen
t,o espiritual que leva os

homens a um modo de vi

v�r completamente contrá
rio às sollcltações do Crl�.
tianismo e, portanto, inde·
fensáveis.

Hermes Just�no PatrianO'l'a
Pres.i�ente

2117/62

moderna.

?TB Diretório de Florianópolis
Edital de (onvocacão

Cooperaram, atenr' en ia ao

convite do S&nta I :at'3.rlna
Foto . Grupo, a AfiSOCIA
ÇAO BRASILEIRA DE FO
TOGRAFIA E CINFMA, o

FOTO CINE LIGH1' CLU
BE e o RIO FOTO ':tRUPO,
entidades fotográfil as do

Est,Jldo da Guanabr ,ra.
Para num maior es ;rei.

tamento espiritual, conhe-.
cermos o malar br Isileiro,
seus habitas e costumes .e
o seu progresso artístico,
por intermédio de olras prl
mas e autores célebres, es'

ta bela mostra percorrerá,
além de Florianópolis, séde

do FOTO GRUPO, as cida.
des de Brusque e Lajes, em

colaboração com associa.
ções culturais.

O SANTA CATARINA FO
TO GRUPO, ao apresentaT
está bela exposição sente
orgulho em convidar V. S.

para a sua inauguração.
'!l:âbaào 21. as 2030 hora!'!
110 Museu de Arte Moderna,
CASA SANTA CATARINA.

Mas, agora, abarrotaw.
nos de clentlticism.a e de

técnica, de excessivo gõsto
pelas Ilusórias alell:rins cue

Pelo presente convoco os' senhor�:. memb(os
do Diretôfio do PTB - Secçãn de Florianópolis
para o reunião que Se realizará no pr6ximo domingo
dia 22 de julho na sede da União Beneficente Ope_
rário sito à Rua Pedro Soares n. 15, às 9 horas cio

manhã para deliberor sôbre o seguinte:
1.c - Escôlho de candidatos o Vereador;
2.0 - Lançamento ofieíal da condidatura à As_

sembléia Legislativo,
3.0 _ Escôlha do candidato à Câmara de De_

putados;
-4.0 - Assuntos Gerais

.

I=lorianópol:s, 16 de iulho de 1962
,

Acácio Gariboldi S. Thlago
Pr�sidentf!

2017/62

ao homem propor�ona01 as

mil e uma futllid�des do a

prazimento dos sentidos,
com a perda lamentabllís
sima das sublimes emoções
que nos vinham de convir.
ções imorta]istas e de uma

crença em Deus, que não
estava sujeita a contrastes

flag..antes de impiedosas

reflexões nascidas do orgu-
lho e dn inç'oerentes pn·

tensões dp ilimitado saber

que se limita, quase que eX'"

. c1uslvamente, aos fenõme·
noi'! secundários da matena
lidado contingent�, de que

supõem dolosamente ser ey ..

duslvamente constitulda a

humana personalidade.
Nêsle baixo nívcl de mcn

CASA - VENDE·SE
Vere�lo;O��t��ae����7�,c:ot�����j�eJ�rc:d�6s °B���

Informações pelo f?M 2635. talidad('. em flue vamos ('a.

da vez mflis SUbmergIndo,)4/7/62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jacharelandos d.e Direito promovem ,-__

'

-c __��_�
.. '.o;'_Jª"�""-�..:_:J,,,,," ',.��

d ' J I N 'i·MI1.i:4:-�� i'

rnÇrae:b:�9/j,e �� S�:�:yn�:Krea:er u- S:d:.=OAR;I:U::.�"�" .'
,., � Miss Yazigy !el'á Eleíla

ver a critica de Hélio Nas. que poderá surgir na forma bolchevização de tÔda a A· certos círculos. E' notável I!.
cimento do Jornal do co- de algum corte ou boicote [emanha ou de tôda a Eu. que através do Cinema ê�. ",arola Radar Tereza [nez Fre:brJg Recebeu Faixa
mércio de Pôrto Alegre: I à.' distribuição - e realizou rapa. Como se pode con- ses conceitos sejam ataca-
"E' possível dizer muito uma obra extracrdjnárfa clujr dessas' observações dos e derrubados, o que e.

a respeito de "Julgamento pela objetividade com que superficiais após uma pri. vldencla um jtoerausmc

:� :u��:bbe:��': ��:g::�! ������a�e,P��le:I�Ç�� c�'; :��r�i:�t�O d�ou���br:s�: no trato do Cinema pela �
nota em forma de aviso atrocidades naaístas. E SUl' traordínárja, um filme de �=�:�r:ej:m:r!����, p�o��� !
sôbre a importãncia do fi�", preende, num filme arnen- ataque, um brado de revol SOl' de uma época neva para :>
me de. Kramer o destaque cano, a tomada de posição ta contra certos conceitos o cinema daquele. país."
será dado à. atitude 'desas; corajosa ante certos pro- tidos como definitivos em j
���b�':�arec��u :�:�iZa:�� ��:�:i� ���m��om�eo H��:S�

,

�
possível interferência hima e Nagasaki, o apóío

recebido por muer do, enc No Setor Amador�'slados ocidentais na questão
dos Sudetas, o Pacto entre

Hitler e Stalin, a ligações (cone. ria e.a pág.)
entre o chefe nazista e gru menta tentando consegu.r
pos financeiros, a poslcêo a arrecadação capaz de
do Vaticano, sendo até lem cobr.r os gastos oe toda <lo
brada uma tirada de Chur, delegação. Isto foi o que

���:� :�a��3�eM�:a�:�nc: 7::m��i�m�� �il��' :�o :o:
usar a época da tomada do

poder pelos Comunistas na

Tcheco-Eslováquia e do pri
melro cêrco de Berlim para
colocar o filme p-àtícamen
te nos dias de hoje. sendo

o problema abordado de
marcante atualidade: e a

atitude firme do diretor
nem' aí recua ao acusar

seu próprio 'país de ser bf'.

nigno para cem os crtmt

nosos nazistas, com o intui.
t') de usar o povo alemão

como peca importante na

defesa contra uma eventual

DR • .CLÓ'VIS DIAS-DE �1tr.A

\ CU�ICA ME'DicA
El>tomago, Intest1noll. f1gad!' e vias bníarea.
Oonsuttórío:
Rua Jeronlmo Co6lbO, ae lB lilaias 21 e 22.
Reslo::iênc1a:
!tua �ão Jorge S2 fone 2721.
DIArIamente das 15 às 18 noras.

êtende das 8 às iD,SO hOl'BS no Ho.!p1·�1 dI' Caridade.

-----------------�----_.

DR. MARIO GENTIL COnA
M 1: D!. C O

C.liVIDO _ NARIZ - GAR(iANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECI>\LIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSÉ KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DO'{S HOSP1TAIS DE FL0RIANÜP(,LIS

HOHARTO DE C:OI"!?ULTAS: - Das !4 às lP �10raf
Pela 'nanhil., bora marcada .. i,nclusive 'lOS sé.hados

Tele'oIle' �;89
-

CONSULTO�IO: _ Rua Ten .:iilvelra 15 - Coni. 203
. e:DIFtCr0 PARTHEN('N

ADU06hDOS
ADVU(iAl-'Útj

DR. HÊLio Ph:IXOTO

I>�_ MOACYR PB;HEIRA.

PR}!;VIDgNCj_A :)OCL';'�: - Recurso& u Juntas de Julga
mei.to e R�visao.

Apo'Scn:adorias.
Benefício.'. etc

QlIESTOES TRAB.,LHiS'TAS.
ctVEL f CR�M1NA!,

Rua r"elip" C:'-'hmidt. n" 37 _ ';ln rondar _ 1:>:-.1a 4

(UNIU SANTA CATARiNA
Clínica Gera)

Doenças Nervosas e Mentôis
A"ll!:ustl.1 .,... Complexos - !\taque;;

Proble:nétlco Afetl't'a e �exual.
"(',atamento

�
pelo EletrochOQU� com Il.ft'.�I·e�l�

IDsullllaterapla - Cardic;:r.olorapla _ SC!lot.E:�itplll e

PSlcú:erapla
DIreção rj08 f-slqulatnu _

DR Pb�RCY JOA(' D� BOKBA
r...R. JOSe T_�VARES fRA('F",IA
DR. IVfl.N BASTOS DE ANBRADE'

CON��lJLTAS' D..." 15 a� 1.'1 hunl�

Endereço: \venir:la Mauro Ramos, 281'1

CPra:;a Etelv1na LUZ) _ Fone 37-f3

Dl. SAMUn rOeSEeA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Prepo'G de covidade. lI'elo alta .,e!f)Cid�dc:.
BORDEN AI�OTOR S. S ""HI;rE

Raclioloaio De"tória
CIRURGIA E' 'P·RóiESr· BUCO.rACIAl
Çon:,ultório' Rue Jerônimo GQ€'lh(... 16 -:-

1 �,,_and?r.. :-, Fan!O', 2,:!:'.s ::>".

Jf?.:i�t:�:��uircos..�� �':;:/i'�

Diplomaoo pe.a i'aculdal I

Nacional de li1cdh!ina d',

ümverstuaue tio I�,.a."'l'

Ex-Interno pOI ';OHCUb,,, ,Ib

M<..rernidade··E�col<·

vtco do Prof Octavr, RI

dngue:s LHIlaf I!:x-int.t-rn; .

do Serviço de C\Plr(.\'ia rio

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Jal.elro. Medicc; 0(" Hu:,

pital de t::anúuut' c (i" !Vl\>.

ternidade D·:. Carlos Corréa
t' 1H.'l'O.s _ úPERAÇOES
(U-'ENI.;·AS DJo: SENHORAS
_ PARTOS SEM nolt pelo
metodo psico-profilaÚco
ConsultOl'lo: t{ua Jcao PlD
to n. 10 - (ia.:; 16.liU .....'

I8.0r horas Atende com

horas mi!rcad!>-s Teleron.
10�5 - hl!l>ld

-

'1cla' Rua

fioriãnópol!s, São José, Palhoça
� Blguaçú - DITAL

Pelo presente edital ficam todos os associados
em pleno gOZO dos seus direitos sindicais poro se

Cl.� R�m,IÍlo ���::�;odi]t{�1���i����:si,)ei�:s�t:��:��0; :�:::����,�:G���:�:e�C��:i;��<�;� A S<a. Olga =:�-=á bo,dando o

t'I,I�I('A DE CRJANÇAS, ��c����OC��!Oq��lq���S nliuo��sro.JP�� �s��u;ndJer���- Cruzeiro do Sul.
-

vest.ido da debutante Regir..a Carvalho ...
Con!'ultas: Pela manh3 dia e larol, poro deliberar sobre o seguinte ORDE�1i '�:""" Fui informado que está ficando muit!J

no Hospital df- Caridade. DO DIA:
., -000- bonito. A sra. Olga Mellln, é profunda

A tarde, lU) consulto"" 1.0 -..., Ap';ecinçõn e votação do orçamento re_
conhecedora de bordados no genero.

das 15,30 as. às "i.3r I." lativo 00 anO de 1962 Circulando .na "Florlacap", o S.r. Soni';
Co.-;>unori>l: Ru� "Iuno-t, 2.0 _ Apredação e votcçõo do relataria do jun

ton Alves, Duetor do Curso Yaslgy (Zr.
.'Vlacn,;-rlo. 1 _ l° aorta, _ \

to governativo OI
na Sul), que vela fazer uma visita no O cava'he.ro "mvlslvel", ontem, circu

. ;�t''-''l'' 27811,. 3 o _ Assuntos gerais

,
Cursu nesta Capital e Jomvllle Esta lou de terno preto, gravata escura e

Rp<:;Mllcia' Rn� Padn FlOrianópolis 18 de Julho de 1962 hO'Spedado no QuerênCla Palace Hotel sapatos pretos Passou pela Tac-Cruzel-
Rtama. 63 - Te'dont:. l1V• José M<lchado pasragem para o norte ou sul do pais

PreSidente do Junto qovern�tlvo
-000-- ro do Sul e fOI a Varig, reservar uma

--_.�-----

_ _ _. _. . �.2.9/7/62 0\ Sr Osmar NaSCimento, dlllâ�lC::� ��o;�:_,reir:���n��1 l!:�ze: ��b�n�t�tl�;
I rente do Banco Inca, recepclOnou em sua teve reumdo ontem e hOJe, se reunirá

A Sensação do Momento em sua residencla com um Jantar o Dr] novamente em BrasUla

��Ha, NAOII,�
v

rI�, ; �:'L .. 1 �. O !
__ . __ .1

_L_ . -J---
Dr. Wal�or Zomel

<J, __ "'_ "'�_

Gania

Dr. Acááo Ganbaídi
S. ';'hiago

A:JVOOAD0
Escritór!') e:;pcc.(>.l::i. ...do

Questões t.rat.a:b:':LII-S.

�dministl açao CP. 0,-" \

Defesas n\\�a,,,

lOtua Felipe tlchmidt, 14 _

LO andar .- FO'i:lell.: 25l! ..

2216

I

JO,;é carten. juntemente
com auoens Santos UeV\. \

"'.
o representar o ctcl.smo

r�.nor.anópoutano nos III J�,
gos Abertos de santa cucn

nna havendo e.nda po- •

bi/:dade de segut- out-» " t
componentes da comissão custa pr-vavamente E..

'IMuniclps.' de Espo tes. rn-ntlno Ma�<.trj ou \'\'r.!

-I,'
scnroeôer.

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

Números Finais f.D •••
r cont. da 6_a pág.) �

6 vêaes � Strvcnc ��!:.g��.ES �.

5 "

3
2 "

.)
"

� Gels-n Demaria e Nilo Silva
- Virgilio Jorge

.

- Hamilton Pereira e Silvio Alves
- Gilberto Nahas e Ernani Silvo

PROFE!ORA OTlUA CRUZ
Agradecimento -e Missa

A fcmiho consternado com a perda da_ suo bo.,
níssfmo e inesquecível Otília, vem, penhorado, aero_ ,

decer a todos os que ccrtnhoscmente o ocompqnho ;

rorn nesse doloroso transe muito especialmente 00

Dr Hélio Freitas. Inccnscvel que foi no sua csststén
cio e à Dono Iracema Scherer. amiga dedicado e inex
ced'!veJ de todos os dias, e convido a todos os poren.,
tes e amigos para a missa de 7.0 dia que seró rezada
no dia 23 do corrente. segunda feira. às 7 horas da
M0nhã, no Igreja de Nosso Senhora de Fótima_
Estreito,

22/1162

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Comunicamos aos senhores associaaos que se

acham abertas na Secretaria e Restaurante do Clube
os Insciições para o "2.0 Torneio Interno de Dominó'
que tem seu inicio marcado poro o próximo dia 25. As
Inscrições abede<rerão a Regulamento afixado na_

queles locais e serão encerradas, impreteríve!menr�,
no dia 22 do Corrente.

Florjanópa"lis 14 de julho de 1962
A DIRETORIA

Sindicato dos Trabalhadores na

Indústria da Constrllção Civil de

Mant-�nha o ar de sua agradável presen�a usando

Oeso�orante HARltI:CHINI
'lOS taman!lOs !1li!dio e família

� ii. VE;pJDA NAS F�MÁCIAS F. DROGARIAS

_.� l)jstribui.d1i': ANTONIO�'RIZZO S/A

·-::·:�4��kt���\:��;���__ '_ii.:':��'.lir'��'ê_

. .nustre nossa Coluna, a c:e gante srte. SOLANGE r.t

NARDI, filha do casal tudus crtal A' elino Lunardi, ramt

!ir. t adlc.ona cetermense to este, noiva do dr. Aibenl S;lO
nholz, que marcou easatucn to no dia três de janpiJ'o

pr-ix imo

O Oluoe da Colina, contratou Elza Paulo Konder Bornhausen.

Soares, para uma elegante "Sorrée" no

dia 25 de agôsto próximo. Enquanto que �oOo-

-;!I'llltinl�:) e Elizete Cardoso, estarão.se Podemos informar que o bingo que se
,'apresentando no, d:a 22 de setembro. ria realizado no "12 de. Agôsto", no dia
festa da primavera e 13 �e outubro, no

E_aUe de Aniversário. com a apresenta- trinta de julho próximo, promovida pe
çao das debutantes de 1962. lo Lions Clube de rtcnenopous, em bt.

nencío do Hospital da Associação "San.
ta Catarina" d.e Rea�iIItação, fi�ou

tran'Si·
�Oo--

ferido pala o dia vinte de agosto pro-
xtmo. '-, '. _,

Esta sendo programada uma reunião

soe.a} dançante do Curso Yasigy, com a -oOg...L
escoiha ele Miss Yaaigy. A eleita recebe,
rá um' prêmio - uma viagem de ida e Hoje, a Banda de Música (ta Polícia
vai ta ii Porto Alegre.

--000-

M!Jitar, estará se apresentando no, Tea

tro "Alvaro de carvalho", para um Con

certo Sinfônico, em beneficio do Hosp�.'
tal da Associação ;'Santa Catarina" de

Reabilitação.No Ciube Acarai, no Rio do Sul. a Ga.
rota Radar TEREZA INES FREIBERG,
foi coroada, com grande festa, Ieceben·

do a faixa simbólica do Desembargador

I
Arn'o P(dro Hoeschl, Presidente do T. de
Justiça, que naqueia Cidade foi alvo de
uma significativa homenagem, com um

jantar oferecido pela sociedade riosulen·

Dia 24, terça-feira - no Lira T. C.,'
acontecerá o último "Um Encontro na::.

Férias com "shaw" de danças apresen.
tado por Maria Luiza Ganzo e Milton

Simone. Pereira e por outros pares da

jovem guarda florianópolitana.
�-oUo-'--

-000-

DemitriOS, conhecido cantor da TV e

Rádio de São Paulo, amanhã, estará �e Festejando "niver" hoje, o Sr. OrivaI:
apresentando no Musical Bar, às 24 he. do Ooulart. Os nossos cumprimentos.
ras, com um movimentado "shaw"

-000-
--000-

São Pauto, está liderando o Campeo·
A Diretoria do Clube 12 de Agosto, nato Bra&ileiro de Tenis Infanto Juvenil

com champanha, festejou o termino das e da Juventude..
funljações da nova se.(!e. Srs. José Elias,
Dr. Jauro Linhares, Aroldo Pessi, Rosa.'
to Evangelista, Iran do Livramento, AI·

I

�rr ,

do Peluso, Jaime. Couto, Dr. Rui Batista' -

Amanhii, será realizado o casamento
e Mauro Amorim, foram os membros que da srta. Terezdl.ha Outra, com o Dr. Ser
estiveram presentes na comemoração. gjO Francalacci _ às 11 horas, Capela

do Divino Espirito Santo - a recepção
aos convidados será na AABB.

-000-

--000-

PARA UM BOM PASSA T,ii:Mpe COM SUA FAMILIA - REUNIOEC; SOCIAIS

DANÇANTES COQVITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CHA

DANÇANTES - ETC.

AN�!\r. TERREO DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GRAÇA ALCANÇADA
Jacy montejrc agradece tercessãc do aflito e ímacu,
Sagrado Coração de Je- lado Coração da Santíssima

s a graça alcançada com VIrgem Maria, que é VOS·

novena abaixo: se Mãe mas que também
é nossa Mãe c a quem não
podeis recusar coisa algu
ma.

Nossa Senhora do eagra
do Coração de Jesus, espe
rança dos desesperados, roo

gaípor nós (repetir três vê.
ees) .

Esta oração deverá ser

rezada hora a hora durante
nove horas em cada dia e

durante 9 dias.

ção de Jesus, a quem tu.
o é possível, menos deixar

e compadecer-se de nossas

jsérias, tende compaixão
e nós, pobres pecadores, e

ncedei-nos a graça que

ra Vos pedimos pela Ir..

NliTO] COMAlZETTO S. A.

INDUSTRIA E COMÉRCIO

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extráordinária

Ficam ccnvídodoc os senhores acionistas desta
octedode poro o Assembléia Geral Extraardinaria o

e realizar às 1 � horas do 16.0 (décimo sexto) dia se

uinte ao du primeiro publicação do presente Edital
o Oiorio Oftcio! do Estado de Santo Cotcrtnc na sé
e social, à rua Osorio Timmermann s/n., nesta cldc.,
e, com a -eçutnte

ORDEM DO DIA
1) _ Realização e verificação do aumento de

apitai de que trataram os ossemblé+os gerais de 31

e março do corrente ano.

2) - Discussão e votação do projeto do Direto ,

ria, aprovado pelo Conselho Fiscal poro maior cu.,

mento do capital social, mediante:
o) reavaliação de bens do ativo imobilizada;
b) transformo�ão de porte do passivo exiQ:iveJ
ern capital;
c) contribuições em dinheiro.
3) � Realizaçõo e verificação do aumento a

que se refére o, ítem anterior (2).
·4) _ Reforma dos Estatutos Sociais na parte

relativo ao capital
5) _ Outros assuntos de interesse do Sociedade

Caçador, 9 de Julho de 1962.
Antonio Com.a:n:etto - diretor

.

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

Moysés Joã·o Comozzetto - diretor
21/7/�2

ATENÇAO
�donços lcccjs ou poro outras cidades:

Serviços de mudanças
Nõo é necessório o ençrcdcrnento dos móveis.

Informações à rua Francisco Tclenttno, no. 34

fone 3805

RA'DIO PATRULHA:- SOCORRO
POilClAL DE URGÊNCIA TEL. 3911

QPINTA PAGINA
-_._----------�---'------
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prova
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e .seus
revendedores
c -ngratularn-ee com os organizadores
e ert'crccntee da "9 de Julho"
a r.lajo� corrida de bicicletas

da Amê-Ica do Sul.
orgulhe tj') esporta nacional.• Tubula.res Plralll, o. preferidos pelos campeões
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Exigência do Mercado de Trabalho Nacional:
15 MIL TE/CNICOS POR ANO

A função dos Colégios
Técnicos Industrjats - rns

tetacãc dos laboratórios dos

ensaios rtsícos mecânicos,
metrológicos e dinâmicos
no ooiêaío Técnico rndue,
trtal de Florianópolis.
O desenvolvimento da in.

dustria nacional exige, CU-

�:d:�S�!·��iS�é�:C�:pe��
a] são requeridos os técni
cos de nível média, os "sub.
engenheiros", capazes de

chefiar áreas de serviços e

orientar a produção no sen

tido da qualidade.

FORM ÇAO SISTEMA'TI
CA.

NAO OMENTE INFORM!.
ÇA

A produção de técnico de
nível médio não é passivei
apenas com ensino oasea
do na informação e na pré.
tlca de oficinas, pois esta
é a forma de conseguir-se

bons operadores de máqui,
nas. O futuro encarregado
de serviço, intermediário
entre o eugenhriru e o ope

radar. carece de formação
sistemática, técnica e ciên
tíflca.
Para formar operadores,

funcionam e muito bem

em todo o Brasil as escolas

do Serviço Nacional de A.
prendizagem Industrial -

SENAI. A formação de téc

nicas foi entregue, pelos
legisladores, as Escplas
Técnicas Industriais, trans
formadas pela Lei de rure

trizes e Bases da Educação
Nacional em ooiégjos 'réc,
nicas Industriais.

O EQUACImkMENTO DO

PROBLEMA \EM SANTA
CATARINA •

Em Santa Catarina, a

-reeolução do problema da

formação de técnicos de ní

vel médio está afeta ao Co

InglêS - Frantês- Alemão
Quer aprender o falar [Iuenteménte uma dessa')

linqucs em apenas 1 B meses?

Venha matricularcse em uma de nossos novos
classes que começarão entre 16 de julho e

primeiro de agôsto ",o

Yázigj
'IWA}RAJANO. 14 - 1'0 ANDAR (prédio da

�.

l° ""WiConfeitaria Chiquinho
�:;:";,��/'�: - �' : '. .

7

légio Técnico Industrial de

Florianópolis, antiga ase-,
la Industrial, ora em fase

de reaparelhemento e [ni
cio dos cursos técnicos.

LABORATORIOS DE EN·
SAIOS

Após ter firmãdo enten,
dimentos com as principais
indústrias automcbuísncas
nectonêre para romectmer-,
to de material e "koow

how" ao seu Curso Técni
co de Máquinas e Motores

o Colégio Técnico rndus
trais de Florianópolis den,
trc de alguns dias abrirá.
concorrência admlnlstratt,
va para aquisição de tebo
tório de ensejos físicos me

cênicos. metrológicos e dI.
nâmlcos, com o que ficará

completamente aparelha.
do para, no ano de 1963,
dar aos alunos que sairão
do 10 ano técnico uma com

pleta formação que Os ha
bilite a mtegreremsse no

processo do desenvoívtmen,
to nacional.

O�GANIZAÇAO PELO CHE

FE DOS LABORATORIOS

DE VOLTA REDÓNDA

A fim de que. seus Iabo
liatóriOs se organteassem
de acôrdo com os mais mo

dernos métodos de pesqut,
sas, o Colégio Técnico In.
dustrial de Florianópolis
convteou o professor Tlblri
çá de Oliveira. eminente

chefe de r-ursos da Escola
'récntcn Nar-tnnn], dn tts-

CIN�MA� cartazes �o dia
cola "Pandiá Oalogeras" e

Chefes dos Laboratórios da
Companhia g'íderúrgica Na
clonai, em Volta-Redonda.
O professor 'I'[bírtça de

Oliveira é engenheiro mecâ

nico formado pela Univer

sidade de Genebra, na Sui

ça, com as especialidades
de construção mecânica e

eíetcotécntca.

Cille 510 JOSE
Centro Fone: 363"

-IAIJa OS--
das Escolas Técnicas de

Campos, Belo Horizonte e

Belém.
às 3 e oS horas i:iae GLÓ!UA

Estreito Fone 6252COLABORAÇAO COM A

INDUSTRIA
James Cagney

Shirley JODes às 7,30 -.9,30A .par das finalidades dí
dáttcaa, Os tabcraróríos a I....-....,__
serem Instalados no Colégio
Técnico Industrial da Floria l�-
nópolís, ainda no segundo O REI DA 7.QNA

semestre do corrente ano;._
estarão à disposição da In-
ôústrta de Santa Catarina t �".""
que, dessarte, começará à."$-.� Censura até 18 anos

��b:r�:;��aTd� I;�e;:���s�: : iD
ou gaúcho em todos os cal

EM
Bob Mathias

Rosanna Sclíiafflno em:

Em 1922 o proresor Tibi.
rlça de Oliveira atuou em

Florianópolis como fiscal

das obras da Ponte nerct,
lia Luz, devido ao afasta

mento, por doênca, do fis

cal efetivo, major Rõmulo

D'Avjla. Foi também diretor

cinemaScope_Tcnicolor EM

TESEU E O MINOTAURO

omemascono'rnecmcotor
Censura até 14 aDOSCiall am

Centro eoue 3435
Cine DlPEBIii

Estreito Fane 62V5

Prepare-se para 0\Futuro
cdqulnndo lotes dec.terrcs, pecuencs chéccrcs e

áreas para industries em

às 5 e 8 horas

Pelmex apresenta às 8 horas

Tin.Tan
Rosita Arenas EM

O. W. Fischer
.

.ruüette Grecco

BARREIROS OS TRES MOSQUETEIROS E MEIO EM

no "BAIRRO YPIRANGA, o-de está situado o Grupo
Escolar lcccí.

Os interessados poderdc di.rlgir se dtretcmente 00

ESCRITORIO DE VENDA'; DE IMOV(lS do

Mexiscope REDEMOINHO· DE PAIXOES

Censura eté 5 anos Ea�tmancolor

'_', Censura até 18 anos-

0110 Julio MalinB Cme HOlY
CD."TRO Cme IAJA (S. José)FONE 3435

Ruo FeliPe' Schmlct, 14 - Sobrado _ t=.:",.,
2347 - Floricnópolís

SERVlçõê T<CKICOS ADMIN1STRATIVOS
OaGANIZAÇÃ:." � REORGANIZAÇÃO DE SER

VICOS
RUA CONSElf'EIRO

FlORIANOPOllS

às 8 horas
Robert Harland

Dippa Scoot

às 8 horas

Susana Freire

Fáj:llo Cardoso m:

AMOR PARA TRESEM

ALUNO E AMANTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JOGOS REAliZADOS

1.0 TUR�

Atlético 9 x Tomandoré 1
Figueirense 1 x Avoí O
Paulo RIJn10S 3 x Guarani 1
Attértco 4 x Figueirense 1
Ave! 6 x Guarani O

Paulo Remos 1 x Tomondoré O
Atlético 6 x Guarani 1

Figu�irensE 2 x Tomandoré 1
Avoí O x Paula Por-tos O
Figueirense 2 x Guarani 1
Avoí 4 x Tomandoré 1
Paulo Ramos 2 x Atlético 1
Avoí 3 x Atlético 1
Torococcré 3 x Guarani O
Figueirense 2 x Paula Ramos 1

2.0 TURNO

AtlÉtico 4 x Tomondaré
Fiqueirense O x Avoí O
Adc';-;cn 2 x FigueirenSe 1
p,. dr> Romos 4 x Temendaré 2

'T')lTlondaré 2
vai O

Atlético 1
.,

� Clgueirense 1

� 3 x Avuj 1

NOTA ---:- O Guarani nõo disputou o 2 o tum'

visto ter feito entrega dos pontos aos seus 'cdversó.
rios. ..,

CLASSIFICAÇÃO
--...-

Comr-cõe - Pouln Ramos, com 4 ponto�
dias 18 gols o fovor e 8 contra.

.

VicE_Campeão - AtlétiCo. com 5 pontos perdi
dos, � 1

og����r f�orA:a\2 c��t�a'pontos perdidos, '1 é

tento� '0 favor e 8 rontra.

3'0 lugar - FigueireTIse com 8 pontos perdid��
12 gols o favo e 14 contra.

4.0 luqar - Tamondoré, com 15 pontos pe,di_
dos 12 tentos o favor e 30 contra

5.0 lugar - Guarani com 20 pontos perdidos
3 gols a favor e 20 contra:

ARTILHEIRllS

Hei inho (Atlético)
Oscar (Atlético)
Setinh<) (Atlético)
Telê (Atlético)
Voltinha (P. R)
Luiz (Avoí)

,

Pitolo (p. R.)
Vadinho (Avoi)
Gilson (Avaí)
Machado (Fiqueirense) '

..

Regério (Atlético)
Fernando (Figueirense)
Bentinho (P. R.)
Ronaldo (Figueirense)
Robetto (Avoí)
Roto (Temenóare)
Orival (Tamenderél
Luiz (Temondaré)
Sérgio. (Figueirense)
Joquinho (Tomondaré)
Fida (Tomandoré)
Maurílio (P R.) ...

Valmir {Tomando ré)
Cobeça (Ava í)
Anibal (Figueirense)
Eurides (Avai)
Renê CAvai) ... . ...

Pereréca (Figueirense)
Osmar (Guarani)
Asteroide (Guarani)
Vová· (Guarani)
Anisio (Guaraní)
Gercino (Avoí)

Mirinho (Avo i)
Valéria (P. R) .... ,

Bctinho (Tomando\,-'
ARQUEIROS VAZADOS.

Jl"lirne (Tan"l"ll'-Jnrl!l - 30 vezes
\.arl'inhn<; (GI \ ?(') vC7es

Domi (FifI"
. l:--t·"

. I, JoõOl.lnh:- ('

PomCllor ....

Mórd (

Perraro (A

_,.;,Djelmo fr
�. Acócia (A\o.J -

_. 5 v;
; vêzes

vêZC�. ft�

PENALIDADES MAXIMAS
quto, solicitando alteraoâo --- _

no atual sistema de dispu

���, dod;a;:�:��l�'ono M�,7e :Calarinenses
:�:"ne

às quartas de r:

�Embarcarão dia 26
Seguirá no dia 26 prÓx.o

.

Oscar (Atlético x Avoí (2) é A11ético x Poulc Rc.
mos): gols Luiz (Avaí x Guarani): gol.
Mirinho (Avo! x Tcrocndoré): gol
Vclért-, (Paula Ramos x Ftqucírense) gol
Voltinha {Paulo Ramos x Tamandaré}: despe-di;

çcdo
Proporão para que seja

mantida as oitavas de fi

naís com doi H parses ela-si

ficados em cada grll;)t),
que-di.snutariam mais 'iUA'

séries de onde sal-tam 03

mo com destina ii. Guu-ia

bat-a o selecionado juvenil
da cap-tal que part.íctpar á

do Oampeonato nracüerro
de s'ootbat! a ser ereuva.to
na cidade maravhnosa noa

próximos dias.

EXPULSõES

Durante o ecrooecnoto foram expulsos os se.,

.guintes jogadores: Do Figueirense - Jocelv (2 vêzes)
Wilson e Trilha; Do Avoí - Gercino Mi.rinho e Luiz;
Do Atlético - Oscar Si e Cláudio; 'Do Paulo Remes
Bentinho e Hamilton;' Do Tamandaré � Fídc.

dai" finaiistas.
Informou ainda o del"g�

.

W ..... W!I'

r-----�.
!HOJE: Reunião

G3�TA Df mE? I dó Deparlam�nlo
_tNTAO PEC� wt W' I de A'bilros

(cont. na 4.a pâ�)

"'GRANDE PREMIO BRASIL"
EMPOLGA a MUNDO TURFIST!CO
o Hipódromo ria G:'I'I(:-:'I.

prepara se para levar a a.

feito no próximo dia 5 de

agosto a mais um das ar ro

[adas e tradicionais corupe

ttcôes esportivas já ãtsou

tacas no Ed-ado da Gõ:a

nuburn. 'I'rat- o e do menu

mental, extrao-dlnárto e

sensacional "Grande li'r';
mio raasn." cressíce pr-ova

Hcja, por ocasião da reu

rüão . da Depa rtamanto n-o
nico da FCF. o ."1". sarva

dor Lemos dos Santos 'deve

rá apresentar ao sr. Osni

Mello os nomes dos ár':\i

t.ro« que comporão o '.jU.l.·
dro de árblbroa, da Captt.. ll
para a Divisão Esper-inl
que dirigirá os encont-cs

pelo Estadual. 1 Segunzro

----------_

2
2
2
2
1
1
1
1
l'

.. 1
1
1
1
1
1
1
1
1

turtsttcn flue so rcnuac to conseguímcs apurar 4 no

dos os anos na pista uacuc Antes da conquisto do bicampeonato. mundto! rnes serão indicados ao

1e Hipódromo em grande )0 exportovámos craques porém em escalo menor e Presidente Osn! Me-llo.

movimento de apostas. preços mais razoóveis
'

Com a conquista do 1.0 título mundial vende
mos dezenas de valôres destacados c.Jmo Mozzok;
Di?i. Vovó, Jullnho. Orlando Dinu' Evaristo, Joel:
alem de outros de menor exp-ressão 'como lndio Du
�a, Walter. Decio, Paulinho, e mais um punhado d;
I,?godores de clubes pequenos cedidos o preços exór_

Por outro i210. podemos bltontes 00 MAxico, Espanha, Itolio e Argentina AI_
Informar com abo;oluta Sf' guns clubes como O Flamengo, venderam alguns de
vuranca que a mOllumen· seus craques em lotes, tolo oferto dos compradores.
tal p-óva turistlcn serl'\ rI:s Muitos retornaram 00 Brasil tõo logô seus.

putada no orlmeiro domin c�mtratas tiveram fim no estrangeiro com situo.ção
I go a.o mes de agosto �!'6 financeiro já definido, com muitos milhões guarda_

"imo. das, mas nem por isso se desvalorizaram pois seus
contratos Com equipes nacionais, com O desvaloriza_
ção de nosso moeda, somam quantias astronômicos,
incluindo_se posses, ordenados e bichos polpudos .

Qualquer jogador negociado com O estrangeiro, Hoje à noite, no Man.

o é na base de muitos milhões de 50 a 150 milhõ,o,s canã América x Flamenp;o
mais precisamente. poro o clube. afora os luvas po_ Sábado. à noite no Ma7a

ra o atleta que variam de 10 milhões até 50. canã; Va.�('o x Bangu.
Ninguem é contra isso, e todos sempre almejam

no vida, em qualquer situação, uma melhorío er(l

suas finanças 1
Mas, a verdade é que alguns c�bes dão verda_

de.iras fortunas mensais aos seus craques. com o in_
tuito de Conservar os mesmos em suas sociedades, en_

ouanto, por traz dos bahidores, já o estõo nepocion_
do em bases elevadíssimos paro o exterior pois conl

o dinheiro do passe, võo aos centros menos adianta_
dos, e compram 5 ou 6 atletas restando ainda muitc
dinheiro r-ora pôr os finanças 'do clube em dia

NOVA IOijQUE, 19 rVA \. No final com esta alta alarmante de preços no
- Tendo em vista nto[c'r,s comercio de êroques aanham os clubes os atletas, '. __ . ....

_
_

__divulgad'as em jornais do os emissários e empresários e perdê" á público. Sim. ,,-:tp;';;'�--=-Ot
�.

Rio de Janeiro de que o perde o publico o ,seu craque preferido, perde o públl bLno se or
clube de .Regatas do FI:'t Co porque os precos dos inaressos aumentam poro f=":-���
mend ohavia recebido U".1hl montar um_..plontel caro_ Perde o público porque pera

õiEi".� •

levada importância em iii vêr uma das eouipes milionáriàs de nosso, futeb.::l' A Federação At.lética Ca
nheiro sob a égide da ".\ ter� aue dispender por uma entrada um preco exor� tarinense vem de cumpr.;
l!ança para o !?rogrcs.'�o'. bitontc. poi� O" oprp"entocões n.., int.erior do Brasil es mentar -o atleta blumenalL
um porta voz da Embalx,l- tão acima de 2 milhões livres. O que deveria ser fei_ ensc Waldemar Thiago, por
da do� sEtados Unidos Cr· to nelas oltos mpntôres da CSD, como prêmio 00 po_ ter sido o atleta que mais

vo brasileiro. aue sofreu junto aos receptôres. Que pu_ vezes participou e venceu

lou de olearia com a conquisto do bi, que elevou nos a Corrida da Fogueira, ::1..

sos craaue" em suas imaoinações de fantasio o v.;r _ nua"tmente 'disputada na

dodeiros ídolos aue se embebedou e até apanhou pe_ capltai do..., Estado, no ,1.(:S

��!���:s pOr�v����ve��õ�iI.;�l� ��i:.x�e:��r�.�je �Ieq��a n��n���if���. dÜ:::;�p��::��a� de julho,

ça 'parll o Progresso plll'a cão do selecionado nacional completo o preços oces_ O CampE'onnto de Ama
:'ler concedida a clubes p'H síveis em todos os Capitais do Brasil poro o pobre dore� foi t.ransferldo para

����\l:�:: �f;��el���:ec:e�t� �e���:����o�a��s�o;i�e�,,���"��te�� �����IJamG��� o dIa 28 cuja primeira l�

do. Concluindo suas dccb. rinchll Didi. Meur,.. OI! Gilrnnr. Poro êles, os menlô_ dada é a Se(!;UI�_.� .�er (:1'
rec; 8r('O<;il, é Guannbora e São Paulo, esauecendo_�e �;�����aSCV:;lnnJ ln ?C

entrE'tontn cip. Que homenonC'ns iauois ou talvez maio
Flun1!nE'f\,�M x Alagoantls

��Ci�����s ;s:�ld�e�7cJa�n�féomP�e:ta�íi%:'á��� cra��r� Cntarlnense� x MinetF0�'
iLl�ta pnraue muitos bros'ileiros nos m"mentns crlb_ no�.c��e���t:ud(l:Sla��:���
co� do lula, chorou" istn & verdade, e dIgo s€,\n1 errçH,

veis aconlccln1-f'ntos \'e1":f:-
a

..

': r�70u parCl ��� vitória, \

Segundo conse�uiploS a�

purar valorosos animais
das mais consa,grlldas ra

ça,; participarão da maio!'

fest do turfe nacional

lCampeonalo
-)Carioca M
;)Fulebol

Com descanso do FlumL
nense, o (campeonato gua·

nabar�no de profissionais
terá sequência neste fim

11' 'A reporluQ"em ninda 'll''''!.

7 5e�ulu anurar 0111' o &111
. . , 5� mal nar,lonal "Gravoeh<)"

5;
t.alvez não partlr.ine de

5, P1f'�O por enl'ontn'l'.'e COr.1

,5. fortts dores na paleta:
4

��-------------
itAliança Para o

j � . Progre�o" Não

� 'Prevê Ajuda a

� �Iubes Parliculares

de semana em sua qua"�:l
rodada apresentando lJ3

se!;'ulntes cotejos:

PEDRD PAULO MACHADO

REDA.TOR.

aIUI.TO NAHAS

MAURY eOR"ES•. RUI LOBO F

COLABORADOR'S, DIVERSOS

PELO PROGFESSO DI oi

M�A�'_

IJIt,..' SETOR.... I

I ESPOItTIVO

•

� 'w_.__....

'erram [�taria tom �itu�t�o Irr�lular: �vaí Rg[orrgu
-

H·---u'mero�--F-·I�na-Is-d-o·campeonat-o------araSfSO!iCitará Alleraçôeyna da, ��f:onn�:��m;:la 7!::�:�:a�:�;at;:�
li � Dispula da COPA DO MUNDO Catarinense delutebol, um recurso do Avaí

CCitad-Ino de Pr'o·f -ISS -Ion ô'·1S "Fal�:�,O ,::u;;��'�,��:,n�,,� ��d�'�:�':�:a;�; ;:df:"��' ��;���r:,On; ::�t�;idd:r:�t ::l� d��l���
que .os brasileiros aprcscn . ser.em disputadas no -n-s >-

I terêo uma proposta ao o;'(Í ma dia- afm de evitar c pelo escorre de três tentos a um. Em sua ex-
. xtmo congresso da FIFA a p:olongamento do certame posição de motivos, alega ·1 diretoria do alvi-

Gocré (P. Ramos) - 2 vêzes reuní.e se em 1964, e� Tó
i celeste ter o tricolor do Estreito incluído
•
em seu quadro na referida pugna um 'joga
dor em situação irregular: o arqueiro Per ...

raro que fêz dois jogos pelo Araranguaen
se no certame de 62 daquela cidade, vindo
a transferir-se para o Atlético e realizado
TIm jÔ�f} no turno, sub ...tituindo Joãozínho.
Sf'l7llnilO o recurso avaiano- tendo Perraro

atuado .no primeiro turno em dois certam �

ditcrentes, incorreu em um dispositivo do

Código Brasileiro de Futebol, ficando, as

sim, Impedido de atuar em qualquer parti
da olieiat do ano em curso- .E Perraro num

turno fêz dois jogos pelo Araranguaense e

um pelo Atlético, vindo a seguir a disputar
t xíos os jogos do turno florianopolitano.

.

Pelo visto, o Atlético poderá perder os

pontos em lavor do Avaí que, assim, seria O

Vice-campeão da cidade, com presença no

próximo Estadual de Football.
Vamos esperar pelo pronunciamento,

de Tribunal de Justiça Desportiva que jul:
Rará o caso.

;Falcão Conlesta Declarações
Jde Aimoré Moreira
RIO, 19 (VA) - O pr�,�i

dente da Federar;âo Pauli...;

ta de FULebol, deputado
Mendonça . Falcão. allte

I uma 'entrevista coneedl1a
por Aimoré Mo,eira a em

semanár!o carioca no qlMI
o técn!co brasi'eiro fez 'co!';

t�içõse pelo modo de a;rlr

do primeiro mandatário ,�a

-entidade paulista quanJo
dos preparativos )(do scra

tch bra�ileiro aos jogo.o; :10

Chile, diz que apenas �0

mentou com o treinador o

"corte' feita a Ca'lvet. sol'
citándo ao treinado{ que

contasse até dez.

° presidente da entid:,\je

A rodada gerâ completa· paulista disse aInda que ja
da no domingo à tar1e maÍ<: havia tentado ttra!'"

com os seguintes encontros Zap:alo da. eoulpe nac;dn�.l.
Olaria x Eotafogo f'mbllra Aim"'ôré fizesse tal

Cant dO Rio x Bonsllces.. :J declaracão na me"ma re

Portuguesa x Ma�ureir�. portag_cm, A nropfÍ<;ito, p,fI:

Campo Grande " S. CrI�tc· mail o dl'outarlo Mendonc"L

vão, "<1 Falcão que comentara csm

ciarou que nenhuma qU:'l.:1
tia do govêrno norte al1l;"'ri
cano, nem Qualquer ajurla
oficial na forma de t':n°

Tacões o referido po�ta VOl.

afIrmou que as notielas �e

eentemente dlvulgadlJ.ll �ll\e

cem de qualquer fun·1a

.,ncnto e que nénhum ':!mo

prr.dlmo ou subv"en�flO �()i

concedido ps!'a êsse fim ..-1

cados no Norte e Norde;;Le

do país resolveram desi .. tir

de participar do. campeon:�
to nacional, devendo assim

a CED. organizar nova La

bela,

Bolão, Natação e Atlét\s
mo serão

•

as modalidades

de esportes em que Flol"i�\

nópolis deverá estar aUS�,1

te das disputas dOfl III Jo

gos Abertos de Santa C;!

tarlna. Acontece que o nr,·

merárlo a,purado não dá

para cobrlr as dr�pel>a5 ·2

zi'i,.., porq\IC o.lp;umal'- nHlt11\

lIr1adc$ tiveram que so[rf'C

O" ('ortes.
porém nada exisle de ofl

cial poblj �xistc um movi

(conL, na 1.:l pá(!:.)

o treinador que Dldl não

se encontrava bem, .0 que

aconteceu logo após o ma

lch conlra o MÓxico.
'Faicão mais adiante, 9.

mlrma que o futebol bra,sl

leiro é campeão do mundo

gra�as a escola de Vicente

Feola. Aduzlu Que esta t's

eo'a, infel!zmente, está chI:'

gando ao fim prlnelpalmr,l
te porque multas jogadorcr,
excepcionais como NlltJn

Santos, Djalma Santos e

tantos outros estão cheg!l.n
do ao fim de suas carreL

r'/' �.
Ao final de �ua'\ declara

eões o deputado Mendonça
Falcão é de opinião qne
mvitos desl-es veterano" jo
gadores,

pe:alierlênCia.que tem. deve r apro
veitados na til ção d�
novas g(,l"rIcões Õ� crnau('s

o que no seu dizer é 11m:\.

imposição

,

"lMelropollerá
Xalorosa
Recepção
Calorosa recepção ser:!

prestada ao esquadrão de

Esporte Ciube Metropol, na

vizinha eldade catarlnense
de Criciuma, por oca.slão
de seu regresso da Europa
que esta previsto para os

primeiros dias do mês de

agosto próximo.
Como se sabe o� mlneL

ros vem tendo brllhal"!�e

campanha no exterior e

bem merecem a recepçã-j
ca'orosa Que rec"beráo por

ocasião de �eu retorno. V�·

ie Rrre�ff'ntar ainda que

o r<·(j_uadrll.a metropolltan�
e�tará se ex1blNdo ao oúblf
co I'at,n"inen.�e no próxIma
rf'" lime- csbdua1 de - 00

b� li.
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secundârfos a realizar-se
em fins do carente mês na

cidade de Brusque.

por ato aesmedo em 1°

junho p.p., foi crtauo

lo GO\'ernadol" Celso �f.
os � Ginásio Estadual de

.

rto União. Já no exerci

o de 1961 a prefeitura lc,
I adquiria o terreno para

1 fim c o doava ao ocvêr

do Estado. O ato do Sur.
overnnd:)l" do Estado velo

'een�her uma das lacunas

e nossa cidade. EIl"\ 1063

verá estar funcionando a

série do omasío. subln
então para três o núme

de gin{lslCls na cidade.

D�. ROBERTO CyRO COR

fi:iilIA CANDIDATO A DEl
PUTADO ESTADUAl. P�LO
P. S. D.

Na convenção de 7 pp., o

P. S. D. de Santa oatanna
hJll1ologou a candidatura
do Dr. Roberto Oyro Corrêa
P. Deputado Estadual. verea
dor eleito em H158, ocupou
o candidato a secretarta da

Carnara Municipaj durante
quatro mlos consecut.vcs,
sendo o edll que maior nú

mero de projeto de lei e

nropos.cões apresentou no

!e;g:.i,aljvo municipal E'.

ta.roém. tora de dúvidas, o

c:maldalo que matar núme
1'0 de VLJt�IS pccrc consezutr

n.l CIIIll:lIT,L

EM FASE "FiNAL A CONS'

TRUÇAO DO PRESBITÉ
RfO E ALTAR-MOR DA

i&n;;:JA MATRIZ

Alt� • 'lor da igreja ma

lr:z de PÓlto União. Obra

ele art.!"' de indi'i!;utível vr.
LH, deveru ser inaugurado
em sctembro ou outubro do

corrente ano. Na ocasião de

verâ ser executada missa e

DIA 21 5A'BADO

"la GRANDE GINKANA LIRA TENIS CLUBE
IMPORTA."-.jTE Somente sócios poderõo inscrever_

se; As inscrições estoiãCl abertos a

partir dG quarto_feiro (18J; nos Lo_
JAS Perena Oliveira e encerrarão
dia 2Q scxl'a_feira, 'às 17,30 horbs.
Será dado a port;do, çlo Lira Tenís
Clube, -ós 13,30 horas.

o 1;) prêmiO se "á uma possagem ida e volto ç

PArto Alegre pelo "Convoir" do TAC Cruzeiro do
Sul.

.

�:.or"!:J

quatro vozes com acompa
nhamento de órgão (Prof.
werno xroetaj e pela or

questra sinfónica de Pôrto
União e União da Vitória.
Trata-se da missa de São

Miguel, do Pe. Bruun, S. V.

O" para coro misto.

AS ELEIqOES DE OUTU,
BRO NA COMARCA

Em ': de outubro -ea'f .

zan , e, ao lado da eleição
de senadores, deputados rc
oerats e estaduais, as elei

ções para vereadares. »e
nhum partido, porém. lan,
ÇO\l oficialmente Sf'US cap.
dutos à vereança. Elevado
de O parn 11 o número de

edis. poderão os pnrtidos
[ancar 14 oandtdatos. A

maínrja dns partidos encon

trn dificuldade nnrn preen
cimento tio número de cnn

PADRE ROMA FUTEBOL ClUBE
.. A.,.;URSÃO -À BRUSQUE

A diretoria da PA19R.E ROMA F C comllnlco'à seu,>

assof':iQdOh e simpotizantl's que' fará realiz.:>r no dia
22 de jl1lhq de 1962 excur9õo á cidc..de d':! Brusque
00 rreç(J de quatrOcentos cruzeiros (crS 40000l
Os inll"res�:dns devel'õo reservar seus lugorl's atÉ: o

dia 20 du corrtJnle com OSMAR nest�, R!;Qoçõu.
2017/62

COMPRE AGORA SEU LOTE JUNTO
A SEDE RALNEA'lHA A

POUC08-METROS DO PRAIA CLUB

E

CONSTRUA SUA CASA NO J;IIVERNO
PARA SEUS prAS DE VERANEIO

GRANDE FACILIDADE DE �AGA-MtNTO

Gonzaga
•

A"
INCORPORACÃO E VENDAS DE IMóVE�S

Ruo Trajano. 12 _:_ Sala nP 7 (EdifH:io São Jorge)
- FOme 3,450-

i.

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS 'POBRES
,CAP/TAIS DE ESTÁDOS DO B R A 5 I L

J�-,
RECEITA TRIBUTÁ.'?/. ARRECA1JADA

EM /96 O...,
SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERm

C ITIRA
BEL'
FORTA 'ZA
VITORIA
MACE lO'
ARACAJÚ
NAlf\L
JOA
GD NIA

O LUIZ
ANAU$

/ L ORIAIVOPOL/S

o

7529044000.00
,I 146 276.000.00
926699000.00
903066000.00
781210000.00
431 300000.00
339870000.00
271950000.00
.245640000.00
I 41 044000,OC
I 36.249.000,00
I I 1479000,(J0
I 02716000,00
71 185000.00
63740000,00
6264900.0.00
56 300 000.00
51.698.00000
40.60.70.00,00
16 330.000,00

INFERIOR À E

/VlUN/CIPE:
AJUD� A COMBATER OS OVE SONEGA{'A

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NA'"O' TERlÍ9 MELHORES SERVIÇOS,.

conformidade com o artigo
11, item II, do Reguíamen
to aprovado pejo Decreto

SF'25-08-fll/382, torna pú
blico que !ar� reeuaar, nu

dia 16 de agóstc de 1.962. na

SU;l séde. ti. Praça Lauro
IVII-lller, 11" �t t ronc �410J,
CONCORRENCIA FUBLICA
nas condições xeguintes.

I -'- OBJETO DA CONCOP.
RENCIA

AQUISIQAO

1. auiraguentôtno. Unidade
_ comprfrntdn, Quantidade
� JOO.OOO.

2. SI,J[adin:t.illa, Unidade -

comprimido, Quantidade -

20C.OOQ.
3. sutrnrmaot. Unidade -

COIl'prlmldo, Qual\tj�n.dc·-
1000QO.
4. Vitamina C. (')11 ampola
de 2 cc .. Unlrl,ade _ ampo
la. Qoantidade - � 000.

5. Vitamina BI. em ampol1
ele 2cc .. Unidf\(]e _ ampo
la. Qnantidad0 - 5.000.
6_ Vitamirn 06 Cril ampo"
la (Ir? ("(' .. Unidade _ alj1

po"Jlll. Qll:1.ntidadc 2000.

'"I_ V�t.f\ll1il1a K. em amp01a
d" 1 ('(' .. Unidade - alllpo

1:., Quanlidade - 1.000
.

8. Lf\dob:\ci]i0S, em frasco·

<I!TJpola, Unidade ampola
Qu:mtIdade - 500UO

DI TAL

Q Doutor WAJ..pEMI
aO CA$CAES, 10 JUil

Substitnto da FI- Cir
r:llIH''(�1 I«ão._ Judidári'1.
em oxercido do car�;o

de J)\II'. de .Direito na

Vara dos Fc.itos da Fn.

;.:cnda P\lb!!ca e Aclden

t.c.� do Tr:.bal!lo da Co
man�n de Floriílnópo
;Is, Capital do Estado
de Santa Catarina, na

f9rma da lei, etc.

FAZ SABER .. todos que o

presente edital de citação
co:n o praza de trinta 'dias

virem ou dele conheclmen

to tiverem que por parte
de CLARA BOOS, brasilei

ra, soltcita, maior, residen

te I)e�ta Comarca, foi l"e

querida em \Imn. at;:1o dp,

usucapião o Imóvel abaixa

des"!'lto: Um terreno silo

à rua Fortkamp, s/no com

as seguintes dimensões e

conrronlações: frente pa
ra a referida rua Fortkamp
medindo B metros: de fun

dqs extremando com pro
priedade de Herac1ito Car

pes; 34,40 metros do lado

direito extremando com

terras de Apolônio Gonz:l

ga c 37 40 Il1{!Lros do lado

csquerd'l extr�mando com

propriedade de A.er�ndino
Saturnino. No respecth'o
esta construi da uma casa

Feitas a justificação da pos
se, fOi a mesma jt'lgada
procedent.e p;:Jr sentença. E

para que chegue no conhe
cimento de tOd03 mandou

!expedir o presente edital,
Q.ue serô. fixado no lugar de

cbstume e. publicada na for

ma da leI. Dado e passad?
nesta cidade de Florianõ
polis, aos vinte e sete dias

do mós d,e junho do ano de

mil novecentos e sessenta
o dois. Eu EDISON DE

MOURA FERRO, Escrivão
o sub�rcvl.

W·.LOEMIRO CASCAES

i

\.

9. Hepattsnel, em ampola pesas de Impostos, taxas, ítem 1, dêste 'rttulo.

de 2 cc.. Unidade _ ampo fretes, carretos, seguros etc 6 � Os envelopes, contes

la. Quantidfl.de _ 50.000. d! condições e prazo de do propostas ou documen

lQ. Extrato Heplitico, em entrega do material. no lo tos, deverão ser entregue.

ampola de 2 cc,. UnIdade cal indicado: DEPARTA- no' Departamento Central

amp-ala, Quantidade - �EjIiTO CENTRAL DE COM de compras, à Praça. Lau

20.000.
.

. .�L PRAS _ Praça Laura Mui ro Mullf:"lr, nO 2 rrone ;i410
11 Homcrtox. em ampola ler nc � - Nesta, qu íncal até p.s 14 heras do dia 16

de 2 cc.. qpi�p.pe ---, ampo pela mesmo [ndicadc, onde de agosto de 1962, mediano
la,

.

Quantidade � 10.000. seré �I"ocedldo Q exame de te recibo, em que se meu

12. Vacina Ltsada, Antt.Ca reoebtmento; ctonarú data e hora de re

tcrmt. Un.dade _ ampola, el declaracão de cunhe- cehlmento, asaínádo por

Quantidade _ 2,{J00. cimentl=! � llubnljSsão às nor runctcnarjo dq 0_ C, ç.
19. oruconeeo de cétcto

"

mas clêlite E!iltAi � !ia Legts 7 _ As nrpposta� serão
10�,,'5cc, Unidade - ampo- tacão rererente a Capear abertas, às qujnae horn.::h ao

ln'. Quantidade _ 10.000. rénctas mesmo dia 16 de agosto,
14. ceioueret ou produto NQTl\: serão recusados por runcíonáncs qcslSfla-
similar: líquido, Unidade - os Il'lIÜoerjjl.ls com dlrnp.r,1jõe." dos pelo Presidente do :C-.

vidro, Quantidade _
•. " e outras c.orncterísticas a C. C. e na presença dos pro

10_000. quém das e�p('(,\Iicllções. o ponentos ou seus represcn

16. CálGio orei, líquido, ( que ocasionara. exigência tantes legais.
rmepamdo à base de cãr pp subsututr-ão. rettrndn 8 _ Abertos os envelopes,

do). Unidade - vidro, urgente, chnrnamento do cada um dos interessados

Quantidade - 50.000. segundo color-ado. exlgên tem o dtretto de apôr a sua

16 protoxalnto de. ferro,' ora dn dtrerenca de prêço rubr-ica nas folhas de pro

Unidade· -_ 'comprimido,.->ll pelo rettcso. cnuoõo futura, pnet a � dos demais concor

Quantidade _ 2.UOO:O"00. ;!,. suspensão do registro de- rrntcs.

)7 Sulfato ferroso. unidadr� fornecedor, etc. 9 _ As propostas (modê
_ co'm!)rimldo. Quantid� � 2 _ Na parte eMlert''! do lo 001. â vel"jda na Impren
tle _ 2.000.000.

,.. envelope r.ontenvdor da pro sa Oficial cio Estado)-, deve
18. L:-..rtarin. uvil.on,

..
Bry f um·ta deverfin constar 05 rão' obedecer às condições

ppl ;(111 \'er:J:jfllg-o Similar � ';;f.'B"Uillt.es dizl'I"es.. CONCOR cst'lhe1ecidas neste ditai,
U1}ic]nde - Vidro, .Quanl ti RtNC'A PUBLICA N'I 11_07 nus instruçõe� CQr,stantes

dttd,e �O_OOO. 63, (Aq\ll.�lç:lo de medica- verso das ml'�lllnS, bem co

19. Bol.ropnsse o.u hrmos- mentos l-IJ.ra a Secretari",," 'mo às exi!!pnrias doneçro·

tátiro Silllilnr, Unidade _ de Saúde P. ASRlstencia �[l t .... nO SF�fiOIl61/31l2.·de ..

ampola. Qúa:ltic,ade ...,.... cial Hlfil e domais d;sf"")slçóes
HJ.OOO � _ Em envclope separa E.�tad\1ais· c Fedl\raLi sôllrc

20. Dicloronil ou similar,
do, contendo os dizeres do Concorrências.

Uniddde - vidro, Quantiqa inciso anL�rior. além dr-
de - 500. térmo DOClIMENTCS. em

caracteres bem destacados.
encerrar.se-ão os docUluf'n

tos comprobatórios de iden

tidade e idvneidade:
a) certidão de" Registro

na Junta Comercial ou

f'iârlo Uficial que tenha

publicado o documepto de

constltl.ljção;
b) atestado de ldo1}eioa

de, pa;;sado por Banco ou

d'las tlnnas de comprocada
idoneidade- comet,.rial;
c) prova de quitação c.om

as }<�azendns Estadual. 7e

dertll e Municipal'

Os interessElPDs deverão
apresentar Os qocume11t.os
mencionados a seguir.

1 _ Proposta, seladas aIO

has RS virl!':. ("om CrS 12.00

de sêlo Estadual e mais a

Taxa de Educação e Saúde

de CrS 1000. por folha, em

envelope fechado e lacrado,
contendo:
a) Deslg:laçâo do non':.e e

enrI6�cço da firma propo

nente;
bl especificf,!'ão. a mais

+
detlllftada rosslvel, _inclusi-
ve marca, do material que i
se propõ�m fornecer;
c) preço unitário e global

com a explicação de. que os

tào ou não incluidas as des

:: :;:i�:�, ��idd:�:l�ta�i
dro, Quantidade - 20.000.

2:1. Penicilina, 400.0pO Unia.

daMS com diluente, em

fca1jco ampola, Unidade -

fraseo. Quantidade _
..

23. Dihidro_Estrept-omicina,
em frasco.-ampola, Unidade
_ frasco, Quantidade
20.0aO.
24. Benzetacil K, 400.000

Unidades ou slmjlar, Unkia

dcs ou similar. Unidade -

an1pola, Quantidade - ..

10.000.
26. PUlcocilin, Onadina,
Transpulmin, Eucallptol,
Elerol ou antigripal simi

lar, Unidade _ ampola,
Q_nanti_da_d.e - 20.000.

26� Rovocaina. ou anêstesi
co Úmilar. UPidade _ tu

110, Quantidade _ 60.000.
27. Apasal-calcio ou pl'Qdu
to similar, Unidade - com

primldo, Quantidade _ .

200.000.

28. Hidrazida (Produta à

base de), Unidaue _ com

�������' Qua�tidade
-

OBSERVAÇõES: l' a 28

_ especificar marca, fór

mula, tamanho, conteúdo,
<!,.,ondicionamento, embala.

,_
_

gemo

d) procuração, se fór o

caso, pasRada a pesslJll. re"

presentante do:) prol>opcnte'
à abertura da!; prop"õta".

4 _ Os do, umentos acimn

(ou parte dêlesl poderão
ser substltuidos pelo Regls
tro d3 firma no Departa
mento Central dI' Compras
do Estado de Sanl:-. Cat...'l.rl
na.

!'i _ As prapo»tas deverão

eer a'1resentadas pr

vias. �om a rubrica dos pro

ponentE'-& em tôda:> as pá
ginas, seladas na torma do

II _ ESTIflULAÇCiES

S\IlOROSO\
80 CHE ZITa

�c. ,f:�"'·;�·��7;�'!t:\�·��v:'m?·::-:�,;!':,�': ;;�.;;I •. �l&, .��
..

'4.:t· ..... ,

DErnRIAMENTO
.

CENTRAL DE COMPitAS
di���'atualm,nt' represen Edital de Concorrência Pública N. 11-07..63
tacão na câmara municipal O Departamento Central
o P.S.D. (4) a U.D.N (3) de Compras (O. C. C.), .de
e P. T. B. (2). Nas eleições
de '1958, P. S. P. e a coliga
çp,o P. R, P. � P. D. C. não

conseguiram quociente. E'

provável que o P. S. P. não

torne a concorrer, enquanto
o P. R. P. concorrerá, com
candidatos próprios ou crr
[Igudc ao r.D.C. ou P. S. D.

conetoeran.p, c que, com

Q desmembramento de Ire"

neópous e Matos Costa, êr

te reduto du P. S. D. e aquê
h, do P.T.E. e U.D.N .. a re

presentação seja J!geiramen
te modutcada. E'. ponto pu

f'ifjco que o P, S. ·D. man,
terá sua tradiCional supe,
ncnecoe, podendo o P. R.

P. ler sucesso nas próxírnas
elciçpel. €!cG:endo ao me

nos um reprcsentnnte.

ATENÇAO
saclos DO CLUBE 12 DE AGOSTO E

JUIZO DE DIREITO DA

VARA DOS FEITOS DA
FAZENDA PUBLICA E A

ClDENTES DO TRABA

LHO DA COMARCA DE

FLORIANÇ'POLIS
EDITAL DE CITAÇAO COM

O PRAZO DE TRINTA (3D)
DIAS.

lTT _ .nrr.nAMNTO

1. _ FeIa Comissão Julga

(i'lr�. posteriQrmente, se�

derl�rado vencêdor o pro

ponente que oterecer:

a) Menor preço, conside"

rando se d",<;cont.Qs, banlCi

caçõN;. impostos. dcspes..'\s
e outras vantagens;
bl melhiJr(!s condições de

f.ltrega;
c) melhores condições de

pagamento.
2 _ Em Igualdade de con

dicões. ser{l dad:. prl'fercn�
cj� :l firma estabelecida no

F�";tado.

3. ' """:n caso de ab�oluta
igual03de de Pl"OPQ:;��s, se

rá sorteado o vencedor.

4 _ A Concorréncia pode
rá ser ,mulada, wna vez

que tenha sido pl"l.'tcrldu
formrlldade expressamente
exigida pelas referidas LeIs

e a Oll1i�são importe em llre

juízo aos concorrentes, :LO

Estado ou à. moralidade da

Concorrencla.
5 _ A Comissão Julgar'o

ra reseyva 5e o direlt.Q de
. anular o Concorrencia, ca

50 as propostas apresenta
d!j.s não correspondam ao',
lnt�rêsses (\0 Estado.

Flori::mópnlis. em 11 de

julho de 1962

�Hermes Justino Pat!'!!.a

nova)
PRF.SIDENTE

.�1-7-62

- VENDE·SE
UM TERRENO N" RUA FREI EVARISTO N 3'

MWINDO 15 METROS DE FRENTE COM 48 DE
FUNDOS COM 3 CASAS DE MADEIRA E FR<NTE
DE TIJOLOS. PARA VER E TRATAR NA MESMA
RUA N. 33 - FLORIANO'POLlS.

25/7/62

SERRARIA GUARAMI S, A.
Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam conviqadOó os senhores acionistas destCJ

SOCiedade parq. a Assembléia Geral Extraordlnoia c

se realizar às 14 horas do 15.0 (décimo quinto) dia
seguinte ao da primeira pub!icaçõo do presente E_
ditaI no Diório Oficial do Estado de Santa Cotarlna
na séde social à rua Osorio Tímmermann s/no ne:i
to cldad�, com' o seguinte

.

ORPEM De. DIA
1) - Realização e veriflração do aumento de

capital de que tratarem os assembléias gerais de 30
de Março do corrente ano

.

2)' - Discussõo e votação do projéto da Dlre_
tono, oprovodo pelo Conselho Fiscal poro moiôr cu_

ment�) d�e���ii��õ�a��I'bZ',�d��te�t;vo imobill�odo:
b) transformação de porte do passivo exiglvel
em capital;
c) Contribuições em dinheiro
3l - Realização e verificação do aumento tl

de que se refére n ítem anterior (2). '

PORTUGUÊS _ LATIM _ 4) _ Reforma dos Estatutos Sociais no pqrte
HISTóRIA - FRANCeS - relativa 00 (apitai.
PSICOLOGIA - FILOSO. S) _ Outros assuntos de interesse da Sociodode
FIA. Caçador, 9 de Julho de 1962
Professor: Vlctorjno Sec-

l eou. IU.tS PEftn.1TA DO lRüll

AULAS

p'titUm PARTICULARES
Aulas Particulares

NLTER.Ol. 11\ I O ESTA-
DO) _ O TI'lbunal RC!!I:l.
11n.1 do Trabalho julgllrâ IV!.
tarde de t.l1ojc IJ dissídio ':0

leUvo solicitado pe!os t.n·

balhadores rst.5o e)l1 gl'cve
h' vários dias ..reinvldical1_
do 'Il"UlllcnLO saairial,

" �;,
c� ,&,_...-.._.Jt_,; i.�. h f"

-----�--------------.------------------�

_JWiINA /
APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRE�AÇÂ
FLORIANOPOLlS. TERESiNA E C 1) t.�.ê.�

Antonio Coma:u:etto - di""or
Jooo Amancio Costa - diretor

______.• ,__
21/7/6'1
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Instalação dó BDE:'3éontec'i'mento d'e maior significado para Santa Catarina'
O acontecimento de ama- nante, quando ainda can, num ritmo capaz de vir a rlêneía dos Srs. João José cercados por suas equipes, co que amanhã às 10 ho- so Ramos, seus aecretá- [enemente instalado

nnâ - instalação do Ban- didato. Foi por êle agora. contribuir, deçislvamente, de Cupertlno Medeiros e batalharam para tornar ras da manhã, com a pre- rias, outras altas autorída- sua sede à Praça XV
co de Desenvolvimento do concretizado e pode o Go- com o Estado, nesta sua José Fausto Gil, os quajs, logo uma realidade o ban- sença do Governador cet- des e convidados, será SO� Novembro.
Estado - se reveste da vernador Celso Ramos di- arrancada desenvcívímen-
maior [mpcrtáncia para zer com orgulho que, com tísta.
Santa Catarina, pela am- esta medida, abriu mais A mtengêncra moça e à
pítaçâc do campo de eu. amplos caminhos para o cultura do Pror. Alcides
vldades da economia cata- aesenvolvlmento da terra Abreu, somam-se l:. expe
rinense, com a abertura catarlnense, com a criação
de novas pcsajbrlídades pa- de um organismo de cré
ra todos Os setores da vi- dito que virá atender às
da do Estado. 'nossas reais necessidades
Em trabalho publicado de progresso.

em nossa edição anterior, A direção do novo esta
tivémos oportunidade de beleclmento de crédito,
divulgar alguns dados Ie- formada por estabetectmen-

.Dedara O Dr. luiz Gabriel, Sec. da Agricultura:

Programa de alcance' ill'ediato dará maior e melhor prOdução
UL��:�AS JDesellvolvimento do Gado de Corle,Avicultura e Suinos - Seleção. Desen tvofvimento e

.

RIO _ o Oovemado, ,Ampliação de Culturas
Lacerda receberá hoje no "Além do programa nor- cenco-se. o fomento da

Palácju Guanabara, às 17 mal do desenvolvimento variedade mais produtiva
horas e 30 o atôr e diretor agro-pecuárjo do. sstedc no nosso litoral, com uma

de cinema Anselmo Duar- através da Secretaria da segura orientação e distrI_
te. Na ocasião discutirão Agricultura, será submeti- bu!ção do píanuo. O pro

problemas referentes ao do ao Governador Celso íeto a ser executado terá

financiamento da índús., . Ramos a ideia da elabora- seu ralo de ação em tõdo

. trla Cinematográfica. cão de projetos financia- o Estado.
_ x _ dos pelo PLAMEG e que BANANOCULTURA, SOJA

LONDRES - Sir Winston ensejarão, em breve lapso E AMENDOIM

Chúrc.ul, praticamente re, do tempo, a seleção, me- "A produção de bananas

cuperado deverá deixar o lhoria e desenvolvimento no nosso litoral constitui,
hospital de Lôndres, na das culturas do arroz, mt- como é sabido, grande roa-

próxima semana. lho híbrido, mandioca, ba- te de renda - continua 'a
_ x _ nana, soja, amendoim, e o explanar o titular da Pas.,

SALVADOR _ Chegarão aprimoramento dos reba- ta da Agricultura - e vê
amanhã ao Porto desta lhos do gado de corte, da se a braços com certas di.

eapltal em Viagem de íns, avicultura e aumento da ncujdaees. quais sejam o

�rução os Cruzadores "Bar produção do suíno tipo estado sanitário, promoção
rosa" e "Tamandaré" da ,carne." do plantto racional por
Marinha dé Guerra do São estas as palavras técnicos especializados que
Brasil. iniciais do dr. Luiz Ga- deverão orientar os plan-

_ x _ brjel, atual titular da tadores, e, por fim, o in-
RIO _ Dentro de uma Pasta 'ria Agricultura, que centjvó da produção nas

hora o Governador Carlos contínua: áreãs mais adequadas.
Lacerda estará Inauguran- ARROZ, MILHO HIDRIDO

-xc que diz respeito à
do a Agência Sans Penha

E MANDIOCA soja, a medida que se aplt-
do Banco do Estado da

"Entusiasmado com a ���áh�br���n!lc: ar�o::" p���.GUanabar� x _ ��:�:�V�d:dc:;:Oo ��f:��� dução de semente selecto-
BRASíLIA _ A comissão nada, no oeste, das varie-

parlamentar de inquérito
mo do dI; Annes Gualber-

dades mais adaptáveis às
to, secretáriO do PLAMEG,

condições de clima e solo.
de onde provirão os recur-

Igual é o caso do amen-
.

En�:U'�:;�:::i�.::;��:o� �:�io t�;a:::d:;::d�oi�;condições de rápida execu-
Indicadas com relação aos

ção dos projetos - posso demais produtos."adiantar que os mesmos
GADO DE CORTE, CRIA

não carecem de grandes
ÇAO DE AVES E SUINO-

investimentos. Trabalhare-
CULT,URA

:��o��� n�� p�:Cr��:ita�:: "Adotaremos, na questão

:��,��!n:!�:f.�:t,o:�;:�i �:sç:::������:,'t�i.':��1�:
agricultor e o criador. va- dores, substituindo animal

mos precisar, isto sím.. de
técnicos especreüeados e

estações experimentais que
nos darão. matrizes para
tomentos. z-prossegue o dr.

Luiz Gabriel: "Com rela

ção ao arroz, o projeto tem

por fim a produção de se

mentes certificadas em

cooperação, para redtstrt
buitão aos rizicultores,
pois com tal medit!,a have

rá uma renovação de SP·

Imentes, resultando um

produto puro, selecionado

e, como consequência, te

remos uma cull.ura supe.
rior do cElreaL"
"Com relação ao milho

híbrido, temos necessidade
em Santa Catarina de 2Q
a 30 mil sacos do produto,
e não podemos fornecer,
no momentD, sequer 6 mil

sacos. No próximo ano

queremos ter sementes já
produzidas no sólo catari
nense ,para a completa re

distribuição."

.
. .

tos de reconhecida capa
cidade, tudo fez para criar,
nesta suv fase de organí,
zação, as condições indis
pensáveis para que Os tra
balhos se desenvolvessem

ferentes ao BDE, com um

breve histórico de sua for

mação.
Acentuávamos então que

o mesmo havia Sido tcea
lizado pelo atual gover-

sem gabarito para
dução, concedendo a com.

petente assistência técnica
necessária acompanhada
de um programa de ror
rageiras visando a mejjao,
rji:j, da anmentaçãn do
gado dos campos. Com
tais medidas, entendemos
poder. melhorar o plantel
e conseguir animal para
corte para a população
catartnense.

o dr. Luiz Gabriel - a Se- cooperação com criador
cretaria da Agricultura' dr- porcos de qualidade s
tem em mente, dentro des- perjor. Reputamos -ésse pr
sa programação, promover íeco importantíssimo con
a criação de porcos tipo sidemndo-se que a . suíno
carne, com' reprodutores cultura é atualmente, urna
de alta linhagem, e a dia- das grandes rentes
trlbuu.;ão dos animais po- renda para os criadores
derá ser feita através dos carregando para os cote
postos de suinocultura do do Estado vultosas 36-
Estado ou em regime de- mas."

tarina S.A., que juntamen'
te com o Prof. Alcides
Abreu, Presidente, compõe
a primeira diretoria eleita
do novo estabelecimento de
crédito.

Nos clichês Jcão José de
cuieruno Medeiros e Jose
Fausto Gil diretores do
Banco de Desenvonsmen
to do Estado. de Santa ca-

que apura o problema do

abastecimento não encero

rou seus trabalhos como

era esperado. Serão ouvj ,

dos ainda os Presidentes
do Instituto ruc.orencen
se de Arrõz e da COFAP.

-x-

WASHINGTON _ O De,

partamen to de Defesa dos
Estados Unidos anunciou
hoje que um projétil in�

terceptou pela primeira
vêz foguête íntercontmen.

tal "Atlas", a grande al
tura. A experiência erett
vou-se sóbre o oceano Pa-

o ESTADO
'
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Governador Celso R'úmos Atende

; Reivindicaçõés de Santo Amaro
Em audiência especial, o ampliação e melhoria do,

Sr. Governado!' Celso Ra- ser VIÇOS de energia eletrt
ca, estendendo' a inclusive
ao interior do muntctpto,
bem como o pronto estudo
técnico para a instalação
do serviço de àguas na

prospera cidade. Além dis
so, cavalheirescamente, o
ilustre governante prece
rou [ntelràr-se da situa.
ção daquele município, ma
nifestando o seu desejo
não sô em vtsítáno como
em verificar, in loco, as

necessidades mais urgentes
da administração publica
naquela legião. Os compo
nentes da citada Comissão'
deixaram o Palacio da
Agronômic... plenamente
.sattsfeitos, tendo manlfcs_

tl\90 â reportagem. o seu

mais profundo agradeCl
mento, em nome da popula_
ção santamarense ao dina
mico e operoso governador,
Cels Ramos.

"O projeto diz respeito,
também, à dissemmação
em tôdo o Estado de aves
de tipos mais produtivos
para abastecimento dos
mercados consumidores de
Santa Catarina.
"Finalmente - observa

o MINISTÉRIO
mos recebeu, ontem, uma

comissão do munlcipio de
Santo Amaro da Impera
triz, composta. dos Srs.
sreretto Orlando Becker,
Vereador Evaristo Brug
gemarm, Presidente da Oâ
mara de Vereadores, Ma
noel Julio Pereira, Vice
Presidente do Diretoria do

PSD, José Bruggemann,

Presldentr da Associação
Rural e Allrlo Rossle, Pre

sidente do Diretório Muni

cipal do PSD, que fo� tra
tar ·.com S. Excla. da ;saIu'

ção de pi'oblemas daquela
prospera comuna. Após de

talhada, txPOSI�,!,Q da cita�
da' CõmiS.$ãó,j o Sr. Gover

�ai:ldr.'�ani'fe�tando o seu

petf�lto conhecimento dos
assuntos em dabete, mos

trou maximo Interesse em

atender às justas aspira
ções do novel municipio.
Em consequencla, determi
nou ali mesmo, durante a

audiência, aos seus auxi

l:ares, o pronto atendimen�
to das citadas reivindica�
ções, mal"dando proceder à.

Continuamos hoje publi
cando a biografia dos mem
bras do segundo gabinete
parlamentarista:
VALTER MOREIRA SALES
Nasceu em Pouso Alegre

(Millas Gerara) em 28 de
maio de 1912. Ccuctuíu os

estudos superiores em São
Paulo, bacharelando-se pe
la Faculdade de Direito da
Universidade àe São Pau
lo. Termjnado o curso,

. permaneceu dunm�{' ai
gum tempo nos r;"tados

Unidos, onde se espedali
zou em altos estudos eco

nomico-financeiros, inclusi
ve a reslleito do sistema
bancaria norte-americano.
No governo do presiden�

te Gaspar Dutra, assumiu
a direção . do Banco do

Brasil. Na administração
Getulio Vargas desempe_
nhou as funções de embai
xador do Brasil em Wa

shington, por dezoito me

ses, voltando a esse posto
no governo do sr. Juscell�
no Kubitschek. Durante o

periodo presidencial do sr.

Janio Quadros, chefiou a

missão economlca brasilei
ra que,. nos Estados Uni.

dos, manteve entendimen
tos com Os melas nnancel
r-os norte-� nericanos e

com O Fundo Monetarlo

Internacional.
No Gabinete parlamen

tarista do sr. TJ.ncr2do
Neves, foi ministro da Fa

zenda, ocupando o cargo
até Z6 de junho ultimo.
quandO todo o Conselho de

Ministros se demitiu.
RENATO COSTA LIMA

Nasceu em Macaca, no

Estado de São Paulo, a 4

de dezembro de 1916. Fez
os primeirds estudos em

sua cidade natal e matri

culou-se depois no Escola
de Agronomia de Piracica

ba, cujo curso não chegou

a concrutr. Dedicou-se à

agrtcurzura, e, especial
mente, à cafeicultura. No

governo do prof. Lucas

Nogueira Garcez, desempe,
nhou as funções de secre

tarte da Agricultura e dí,
reter da Carteira' Agricola
do Banco do Estado de São
Paulo. Foi pre�ide::Lte da
Associação 'Rural Brasilei
ra e, durante o governo
do sr. Juscelino Kubits.
chek, foi membro da junta
Administrativa do Instit.u
to Brasileiro do Café e,

posteriormente, seu presi_
dente.
Ê militante do PTB, in

tegrando a Comissilo Exe_
cutiva do DiretÓrio Regio
"!lI do partido em São
Paulo.

(Continua no próximo
numero).

PARTIDO SOCIAL .DEMOCRÁTlCO
Diretório Regional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o PRESIDENTE EM EXERCíCIO DO DffiETÓRIO

REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO EM
SANTA CATARINAj C O N V o C A, na forma estatu
tária. os membros do Diretório Regional do Partido,
paru un,a reunião, a realizar-se nesta Capital. na sede
partidária, às 15 (quinze) horas do dia 24 do corrente,
para deliberar sõbre a segulnte_ "'.oRDEM DO DIA":

1) - Convoc'lção do ór�ão partidário competente
para deliberar s'íbre a escolha de candidatos do Partido
às ejeições de '1 de outubro próximo;

2) - Organização de órgãos �u�\c:pais;
3) - Outros assuntos do 'interesse do Partido.

Florianópolis, 19 de fulho de 1.962.

Aderbal Ramos da Silva
Presidente do D.R., em exercício

círtco.
-x-

LISBOA - Viaja hoje
para esta capital o técnico
da seleção chilena de ru

tebo] Fernando Flguêra.
Vai dirigir o aennca de

Portugal. (R.G.O.E.).

BRAStLIA, 19 (V. A.) �

Em seu gabinete, no Mfnis
tério das Relações Exte.

riores, o chanceler Afonso

Arinos concedeu, ontem,
às treze h'oras, entrevIsta
à imprensa, ocasião em que
reafirmou a continuidade
da atual politica exterior

do Bra�IL E ressaltou exls�
tir um "acôrdo sõbre a ne�

cessl"ade da condução da

politica. externa brasileira
nos têrmos das imposIções
das conjunturas nacional e

lnternacional".O Mau Voto
NOTASA sabedoria popular reza

que. o exemplo vem de ci
ma. 14.1.1
Se, por mau uso do teu

vC1ta, eleges �n.capazes,
corrutos êles farmarão a

cadeia da dissolvência ser

vindo Plenamente aos de

signios dos extremismos

que querem um governo
lncap2.z para destruir a d�-

O Voto Mal
Apl;citdo
Votar em inescrupulosos,

em egolstas. em corrutos é
formar um governo inca
paz, pois mesmo que te·

nha bons elementos esta�
rão êles entravados pelos
maus.

Votar mal póde ser até
um suicídio democrático.
Basta Que seja mal apllca
do o voto, como foi na

Alemanha moderna re�dl_
tando Atjla na pessoa de

Hitler.
Tenhamos cuidada, nas Re{)ecurtlu nesta capital

urnas, pojS poderemos es- a notícia do falec:ment!l,
tar elegendo gente que eli- anteontem na cidadõ! de
minará a liberdade ou pe•. Tljucas n� Hosp:tal de C�.
lo nre nos enlameando, ridade,'onde e-,e encontri).'/'l.
com sua corrução. (AÇAO acamada virtude de um

D:::MOCRATICA PG:lPU- derrama�ento da eXUla.
LAR). I sra. Maria Jdsé Amorim.

II

CONVAIR\\
. para oRIU 1 0Q�!��md.�vo!�'�",

-

_ mal, surge o MeSSias po

lltico na pessoa do homem
f o r te Desesperahçados,
exaustos, os homens dele-

te
gal1)-lhe poderes espeCIaiS,

• crendo que remédios heror
... __

-.-...._ c�s púJem salvar a sltua-

-----) J ça�ubmdo prometem pSlra
•

�I. mêses eleições livres, de-

mocrá�lcas

DESPESAS COM NOVOS
MUNICíPIOS

"Estabeleceremos, visan
do orientar a produção de o Governador Celso Ra

mos sancionou a lei que
autoriza o Poder Executi
vo a abrir o crédito es

pecial de sete milhões de

cruzeiros, a fim d8 ,fazer
face às despesas � que
trata a lei 3.004, de 29 de
dezembro de 1961, que con

cedeu auxilio aos ,novos

municíPios e fixou os sub-
.

.,WIOS aos respectivos Pre
feitos Provisórios. Os seus
efeitos extender-se_ão aos

municípios criados após 31
de dezembro de Ul61.
Noutro ato, o Chefe do

Executivo baixou dj;J:creto,
abrindo o mencionado cré�
dito especial.

ramas de mandioca certi

ficadas - uma sub-esta

ção no sul do Estado, para u

a produção em grande es

�ala dêssa raiz. "A rama,
no caso, será fornecida,
isentá de doenças, verifi-

mocrâcia.
Provar que os principias

dcmocráti .. os nilo p:>ssibi
Iitam solução para Os gra
ves problemas das massas

é o propósito máximo, o

maior elemento de convic_

ção usado pelos comunis

lils.
E, lembrando mais uma

vez o avisado da- sabedoria

popular: o maior. castigo
dos capazes que não se in
teressam pelas eleições é

serem governados petas
Incapazes. (AÇAO DEMO

CRATICA POPULAR)_

Sra. MARIA JOSE'
.DE AMORIM

Pr.!UIDA«; OE
fWRIANOPOllS EM

DDA� tiTEI!.: AS

9horas!
Mas os mêses vão pas

sando, o homem forte vai

ficando, vai apertando as

algemas, a pressão policial
aumenta e a liberdade se

foi, só podendo ser recon.

qulstada a custo de muito

aotrlmento e multo san

gue.
A lição vem da noite dos

tempos e não aprendeu a

humanidade Cuba. está
presente '- a imbecilidade
continua.
As ditaduras, de homens

ou de ideologIas, temem o

voto.

Teniem-no porque o voto
é mais do que simples cri-

Feira do livro '��i�;��I�or��eqU� ��;:r:
Sob os auspicias da Cã- livrarias e editoras, que decisão do povo e o seu

mara Junior de Florianó_ participarão da promoção. atestado de liberdade.
Em sua última reunião Por isso, em um só pais

n Cilm:lI''1i Junior d o· c :lp�1n; por curtos mêses

I'ianópolis dt'sl��IlOu vi'Ll'ia3 o comunismo venceu pelo
eomi,<;sue:; j):11'i1 trat:11'1'1fl VlItO. (AÇÃO DEMOCRATI-
(lU a�Sl!Lty. I..i_� rO:t'ULl'_R).

_'_....__.__

INSTALAÇAO DE NOVOS
DISTRITOS

Foi fixada a data de 22
do corrente para que se�

jam instalados os munlcí�
pios de Mirim Dóce e Pas�
so Manso, ambos criados

pela Lii nO 824, de 16 de
maio do corrente ano.

viuva do saudoso Domingos
Correia de Amorim peS30!lS

que desfrutavam na(jõ.1�la
cidade de largo círculo ,àe

amizadeS.
A extinta deixa 8 filhM,

netos e bisnetos. Era gf!IlL
tora do nosso estimado con'

���â���c������d1;o AA���:� L
Florestal.
O sepultamento dos :;cur

restos morta,is veriflcoõ.1 f:e

ont(:m, às 'fi hol'��. no C,·

mltério de 8,io .Tono B'II.j�

ta. com grande acompnnh:-"
mrnto
"A f:'.m;]'n ,r��:l!t1:::l ('

,·irl«e·-n� \'jln� li�'�Sfll'les.destcjúrl.4 • .l, ",�

,��" �.w�� � �t· �.,�"

CONCORRl!::NCIA PÚBLICA
NO D.C.C.

,sera reaUzada dia 30,
no Departamento Central
de Compras, do Estado, a

concorrência pública nO ..

17-05-51, inicialmente mar�

cnda para o dJn 25 é" que
polis scrá realizada em

l"('l.�� C'ipltnl :'\ Felr:'t M
('0111 1':;:;1) objetivo

;'�illt'b enticl:ldl' vem man

lendo Cl1tc!h!ililCl1tU:) I,;Um

�
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