
Aos abrnçog que hoje receberá o ar.
Ruhens�udll Ramos, pela passagem ..
seu aniversário jflntãmos os nOS� que re
Iletem a a�lÇão "letiva que sempre e

xitiUt. eutre Diretor e fundomírios de

antigll biáJ:.io' d anta· Catarina.

�io _.Niterói
(olapso

ROO 2 (O ESTADO)
- Entrou novamente em

colapso o tró.lego macjl,i
mo Rio - N.1terot. Apenas
4 lanchas estão em�'l
,ão, .sendo que ru. demais
se encomeem nos estaLei
ros soreendo reparos. Jtxu n
eas tuas aguardam CtJM:U
cão para o Rio na EstaÇão
Marti9 AfoNO. dOI NIt.f.l"Ó!:

Não é anenas no jornalismo que o O....
Rnhens de Arruda Ramos se projeta, Sua a

tivillade no fÔJO e na política catarinease
crédenciam-no à admiração e ao respeito de
tOdos.
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Bxere- TI diversos �.,r_,�

púb)f.'c�. ('om:) o clE: D',l';!'
c!''' E"cola'i itllLnms ';.J

B, -'I e P':"11";!' Püb.:"_)

Of' Uru�.'Õ�n'!!l. t·ondo ""J

��:��;: '��J,l��:�,(:��\dri� .�\�
�in" ('. S'lnta Clta� :1;,

I"�m :l <:bJ'c<:l.(o,-ird?cle 0�
(' �in::l tI:! (';'n,\�u'o n� (,,o;

C'l13< :tq!ial1'l.� eh Br,�i'

o Dr .. Tocé Ç"'-l1<" Ú;·.� ,':'

n'j)1' do Dl', A:"o ('�fll 'l

D!'T�(l!, do H��')i!Jl r .\1,

tpl'lI'd::od<' ele. Uru.<5an�: �.

r]J P·'-l!(put::.da estu'lII.!
J .. no C:l�U'') M_1C l"Jn?:�
!lI wlo p<" .... ,):l I ".ll�
m' da tanfo) rjl:.ele "')ll! I

n"� m�'n'3:}� V\illLc.
�n::,�t�l�:':I; do õ1u: :,�
r-;�t:,(h .

.\' [,)miUa pn'utnd..l ('-
1\ '�S"S �Jlerro., l)Ll�·',r·,. _

tr.\l;ill I

n"-&c cu\ \!CIlQS.

Tal de !;Cl'tn é a prLOl'1
ta {JUl �e . nUru!ia 1iesde
QljC .1 1'Olld'le pa!llJOlI; pe-

P .li;-)':l fo CIos Ill:,I" ('mlnentc<;, JamJ.·h; deixou de
I� proximlt.!;Id,im do pt D -

'I !!, ,.�JI! lfl dn::; lJ':!is r('/in,u;os e prf('i�o&. mesmo
t ..

o� 1!1:�ti�::ea��lósera'm
:1': ';111;' '",,',"'�' dn- '!l'Idil'. prohk'm"s da g(,o�r:lfia e nUnla St'sS"'J da A:;SQt'la«,'à"l

I 'l' I I. riu:\ Ih, I' Ih,: U'L:l. h;:lJneo:t"ern d
,- No. (l'-AlIlf'7'C:ln 1, l)..lra 'Q

�'_," ,'!" 'III' 1,'.Ih-:u II'U;,111,:1('3 DI :'ieu ;m;t::> (,I� ;rog;e;;;so da Clcncla que

�;j.ll �.r� ,,"'lIIjll.l 11f'j V{'j l.� "IVOTt's '"do Ja!dlm Oli- e:��,!�a�:,����I�I�l1u�;I:�e;:
po m;lgnetu':) qm' pudesse
ser dt'teclado em quM(Juer
pOl\to tia ll"ajctôrb dn a.�

{,I'on:l .. t''', A menof, dL>t,iu1-
da havida filtre o "M:lrlner
11' I' VI·n'l� rol de 3,4550
km

Ru,1 v a e51' _, ron}, 32 -

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

/ 'falecltneRltlm UrnsaRfi:
Dr. Joú (IIUSO M1cdeaakl

indu<t[!a v.ntcota no �,Il
do Estado com a r··'�

em U II� �n'!), de um ;iJ'�
mais impol-tantes e-tau "e

r)' c: I 1 01(, U(ussan'_\�,
",1(1,.. (' ldia, faleceu en-

.I)!I\ entn ap1'Oxftna
,I I,,, !II,. "r'r nuos de ttll
, to: ,�, 1l,"j,,:1 ,-x!c;!('lle1tt. s .. -

,llIi 'I,dno." no ccmttc-tc
IL I' {'l I,jJ(\f'. com o .I"lJJl

11" '\fnto li nec!'()!ll'l
t< t ,(,.!'t ,\ pnpu'u�:i,' ("'1',,

� ',< rl,,' 'I \ I'nf'rnndo f' ('s

:?. 1l("::;:1,.:.:lrt��:�';:6o��,1."3c-
111 :,

(J ,�:t��t�ll)na��;' �:
I,\;\n !,,:�: ��f'��i�:�(' f�:
l' ,'I \'1"'1, \'Jn'io flU-'a ') �ra

'I �,1l1 :lIld J ,;cc (ln t:"I;�

1,11 1 ,. Sr C:C�(.lU t) r'l!l�

1·,,1

fi; I j(nrh t' (',10 ;t':'lIIU '.f' cnfilt';t',lr entre O� lw-

",u (. II, n iUil"'llu. p,Lril ú.� qtl,,;� não li::! se
I..! • I" ",'" ,

111,111:" lI�i n 1111n>za, da rllltur,l. da
{f,1 1:1i111r:,!CI II:.! pC.';{!ttllJ (' dn l.ilOsutia tla hh-

r

f,\ 1 _ Nos ::ú� r.!0 QU<:Il;li-�uêã Diretori:l,· iit.mdí'ndo ...

era Falare Hui't,1 nos ui li- ,�l:lIS :l,.'jsociados c convida

mcs dto» do ano que pussou. "tios, e u OHjue9!:ru de cas

clnq.utnta e :.t: "I lí(;nlnr,'s tetan (:üIU S('U ngrndável m

de nJSSll �l)I;ledl\de se reuni r. llC1l.órlo ItT,& 3: testn cne-

rum puru uma tarde .ctc- ,!.' ai> ctnec 11.)1",'5 da

gantc. AeumtC('tl mula um l,il;.nh

mo�illlenLaJo cné. quunur

cram l1unll'lI,I��l"(\:'i as �l'- 4 ,-- E'itá seuco �pel";;r:n
ntbr. g()\·crnll.(\ r co o �UI o,,. a {';{l�,ài! (I di�,'utbo

H�11 !�,I,lh 'I se fez p: .. l ,'-.1 ('(,b.,nln�e rudi-

rpPl'esentar petn /oeullor,\ 1:. .. (\:"1 UI' n",i'íliu s�'nh-lr

Dr. C("·') FI: mns Fi.]!) 'Jn- Luiz tcerncudc scomo

ILl, Dr, Th .do-: ) \ h rluc

,N.'l� f'lul"�" �. ula..vl-

li:;.z ,�t"lltu ur /\.i.)1'i rue .) c..m 11 �cnho!"it,j y,lf:\
Gomes If)t:fj.S, lJ: l:l:IHÜl- [>"'a!Il;J.l.a;d dt..,L,,(',\d,1 li-

ton PCfI'ein IM3.]":11. OJin:- ,""Lll'.1 �(I mundo .sodal da

p:l. Dr J,Jt:l�1 B:rtfucll.. t".u..ck «c 'l1l))'\:,D. ,1,:\1'" .u

'Vnl,'e Dr yj.:n�' n L)j) ,',u"I,,�·r.Ll. l) .n ... r t;"i...,

di' onvctrn I VII Sn.. lV1�- UIn nrandüc.

nê H. 1..('1: f' Di'/:! O'UII;!

n'z'ea A t "de de 1·legân- 6 - M .. is u-na Vez, a Díre

ct.r I uniu . nu }r"s ri" ll"1" Qã8 do Quei't'lll':;I p,(,;,(",

,�;1 !Kt�!t'(b(l" )\"\:)1 ('hn de

d""pé-li.J:l, dn �11'J (' \1"ll,l'- 1;.('.-; [j lHUIl:JoJ

na-cns. se r1(';!"�'(I11 t u- t c j).H':1_" 'T-'"

b:'\1I pdO filo!) c eSllfl'nld:J noite do aevemon. que ro

sef'Vlc�) :ql,·(,S{,:It.�lrl(l pr-ln ntmcnte marcou SUCt1l\'iO

Qucr":lId,1 I': !tu·o. Lin:ir,_, t ,ilw'.('-', oreere cI"-

L1,.H::IO e n uon orq!1('sll;l.
de Auti)ni:.l uutra. pr(:nd"('

Na lUXUO':1. I'"siderlc:õl ruó us 639 horas do' 111' nnà

j J easat senhor t- sf'nhOl,\ Os f 11'1(11\ oo norte do Be

Dr, Osn-l.!d', ("IIJr�l\. a 11)- vrtIcn AO Q reicn 'la P.lê

nHa Sara Rep"in,1, i"C"fOl'U

l'OIn!d'1r1os l).l!"1 sua [1'"t,1

d!' J.nivcn;ü'iu, 7 _ �tt':�lI ld:-.de n:fYa

n) d;J 1 :t �(>llh'l"it3 Nj·

z·l,.e�h M ... t'i,'Of' Muller
o Rf'vcil1on no clube D�

"lro- t>m') :l(")nte('e('l11 to,

d')� os un!)� no t�adll"Ío

nal rlube D ,v..r- dr' A"ó�t()

H"r�uJ1ln a ,rwjl'rl'ldl' j»)r:l fi

fc·.ta eh P"\lrll�"n. (!IH!

t"ansrorn,u has! mtr ani

lll'Hln Um I \",n\:u rt('�:"lrn

r;l'J �'l!-) :\ l'pçp'Jn<;abll!(I:\(\('
dJ �(n]\'11" N"1'?inh'I, :1 s!nl-

lET,," C�t ::1. S("l'{":onuu os -,

m� lh:Jrr' dn Ridio no "no

(;1' 1!JG2 No Teatro .1\1\"[1.

�o pe Crn'Y:l,ll!CI, os p(·rs:)
UU!l;enS do ll:ídin em dt'.itu

(lUCo, reeelJ"'I":lQl troféu.

1;; A ele>-:1_nte e bonita

L�!'inh:l D' \vil:l, em, [('('('n

le rt'unlii.v S:Jpll.!: fel': 1"11-

(i�menta dOS novos "apat:)s
ll"ai),llhaclo, em pedras.

Exist_
_vens

ae que U::I pi � ,',,, � gl�
mm co.tt veludCiadc me

o)rl's do que a Til ra tem.

J: P S m' Uco.s .tl'e�
m lIlJen.t:I débeis ou náo.

� nenhum

Stetlndo Soe acre�·ve
nus m_mtém uma fllclJ sem

�re voll.;ldn p:lra ') S0!. dU-'
1',lnlP o sell "ano" de 225

dia4,
i\ descoberta tambtm a

poia a crença de que Venus

n:io te� em seu redor uin
rintur5.a dc radiação siml-

1.1r ao de V,�nAllf'n, que
l'el"l'(l a. Terra.
[)(,<'l:ltarom Os cientistas

que "niío houve aumento
no valor médio do campo
magnético acima cft., vhior
intcr-j)1auetãrio obserV'ad0

pl'10 "Mariner II" durante
seu avan<;o em direçãO' de
Venus, As flutuações ro-

1":\m. se é que as houve, me

n')res nas vlzinhnnC'Rs de
Venus do o\le n:ls' regiões
adjacentEs do espaQP lnter

plllwtúrio, ..

"

'O M:lriner II" foi lan-

çado :li 2'7 je 'ng�&to UltiOl'J

.-e pruiMJU j.!cluH proximld:l
ckt • "I'enliS a 14 de de

?8'mbro Ult1mO, �is de

ua.a. vla,ge\lr de 16i di.\s.
duro.nm quais Pt eOi:rcn

a d1stâ.n de 288 'Pli1hões
de km,

Segundo os clentlstas, o

"Marbror 11" I'onse<>uiu a

prolflm du S'JI mais

da- qne q\Mlquer outro vcí
cub l'�pa('i�1 e ('ontlnua

tnnsmltindo. A .<:ua malar

ur>�OXill1aP;-1I) d� S(,I vemfi

rOIl-se dia 28 de dezembro,

:�= ee�!!o��t����e��
I'ão a a.�1ronav(' daquela
estrêlll.

A tT de agosto (\e 1859,

um homem chamado zcwtn

L, Drake pcrru-ou o prt.nci
!"I) paeo de petrôtec nos Es·

tados unto-is e ràpídarnen
te epn\'C!·tell a c..una rem

ão em torno ce 'rttusvme.
Ih! Pe:-}silvinla, em uma (.'-

fcrve�ellte área de cidades

em crescimento. Foi a..:;sim

que nasceu a indústria pe

lrotifera. Drake; um ma

q'ltnista ferroviázlo ape

�(" "do par r-nusa dp. SU3

� dericlente, 1JU<;\OIl
q'lllrt-o meses. na p"l"ftlflrfl,o
d., p:xfo até atingir a t-arnn

Pude-!'e rh�'11ar de ; "'1-

balhl) abnf'gadO ("; e-sf{);'�

r .. dizado pelo di' O'j.-v.l

Hé'n:'ique da s;:va. C�;( te

do Ser\,iCO d<' Exp8n�) +,

"!'1'ig:ll fm SOn[R Cat3 "'1'1.

ptlra conseg-uir 8- reJi:?J.

�:lO da Acõ:'do do Trigo 1)f1

ra 1.963.

Com a pers<lverança, nee

e própt'ia dê�e na 3dnl:.:S

l-raçá:l l0rnica e nos r,l"l�v

cio a'�nt'n\,·s :l_' cU.LV J

de trigo dc,:tiIHul'J a .1 I·

menlaçii.o hU.l�ana, <) ci�,

o múvimf'nto I{'vado n e

feito pel:)s jornaliStas ca

tarinensf's visando mol':!ll
nr o registl") di! prof1!J1io
n:us e o }l.:'lcesso de sindl·

(,iI!Ir.�ão çrmtilma el1lOn

Li:OOO na ;mprl"nsn d'J Bm

sil renovada repercw.são.
Alem dos jOrnais de des

taqul's 1'30 mu.ndo br;Il,i1ei
ro, diversas são as manlfes

tações de J.l'óio: vindas do

interior de Santa Cat:ul

na, a fim de que êste illO

viment::J po�a cOll!'tltuir-sc
efetivamente C'::lllO lul:! lnl)

ra'.izante e honesta, Entrr
os divcrso� ,ioruais que vem

dando c�b�l"t\l!:a ao Coman

d? de Sanramento. desta-
••

De São Puulo. o Jornal
O Est;ld? dt: São P:lulo: de

Curitiba, O Dlári'l dQ Pu

ranâ e de Pôrto Alegre, °
Jornal do Dia, além dos

priocipal!': orgãos da Im�

prensa de Santa Catarina,

Agora mesmo. segundo
i.nformou, o Comando aca

ba de receber o apõto In

C'ondiclonal do Jornal do

Rio Grande da cidade gutl
rha que lhe mpresta o 110-

'

,_...

Blmtlenau
481,065 - Zelt'o Zung

2 TERCEIROS
266.285 Jorg Franc'
54(1':0458 João José CO

Estre1to-Fpó
5 QUARTOS P

�D,362, Alexandre __'

cos 182 - J

351.766 �:=0I:i8d<
'972,543

992,843

la\lrador
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Encerrado, com êxito, o
!ormando o paIlOratna e.. ano admlnil5tratlvo dç
conôm1I:o e social de San... 1982. o PLAMEO já se apres
tá Catarina. ta para. a execução do pro-

de:S:v�r':t��o c:,:ls�n: =�ell t�a��!OSa�:�:= -APOSENTADORIA ESPE-
jA experimentou dJnamls.. elulndo obras Ilovas em to- CIAL: - Respondendo a

mo da politica ndmlnistra,. das as frentes e a contllnul �onllulta do Sr. PBJ, de Ita
Uva que se lhe ImprimiU e dade das que, por demasla- , J� Informamos que a ma-i
vive dia8 de airosa expecta- do vuitoau, não puderam terln é regulada pelo art,
Uva autor12ada já por nu- ser concluldas e terão de n. 65 do Regulamento· ee-
meroeaa reallzaçôe8 que e- ser atacadas ainda no vln- ral da Previdência Social.
vldenclam � acêrtc da on- d01!_tO exercie1o. :ssc:.::d�e �r=u�:��

que, contando 50 anos de
idade e 180 contribuições
metl8ais, tenha trabalhado
durante qulnge,

.

vinte ou
vInte e cinco anos. confor
me a atividade profissio
nal em servteos penosos, In
salubres ou perigosos. Ve
ja a nova relação expedida
pelo MinistérIo do Trabalho
e Prevídêncta aocrcr. Este

A pedido do Ag'ncia paro Sõo convidados os senhores acionistas da Se.
o DeSenvolvimento rnacional O Bureou de Sonea ciedade o se reunirem em Assembléia Geral Ordif\Ó
menta �gnou Osçar Rfce paro uma missõo ria a realizar-se em sue. sede SOCial llóita a RUa I I"
de duas semanas; Brasil onde ccmplementeré o mãos Ptecítr, s/r. _ Tangará se. as 9 (nove) horas
trabalho de uma e de ·especiolilltc.s daquela re- da dia 2 (dois) '1� fevereiro de 1963. afim de dell-
partic;& Que oco terminar um estudo de três

.

beraTef1l sôbre a seguinte
meses sôbre o ap itamento de águo na bacio do
rio Piranhas no ande do Norte.

O sr R"ice,. heiro do Centro de Ens�ha
ria do Bureou de n.",to. em Denver, Cotorodo
partirá para o Br em princípios deste mês.

De acordo c uma sugestóo do sr. <le(:iI B.
Jacobson, chefe rupo de quatro homens que fez
o estudo sôbre a ia do Piranhas, e com um pedi
do reCebido da" ia paro o Desenvotvimento ln.
ternacional, o sr '_1 inspecionaró a reprêsc do rio
Piranhas e ccon ró o necessidade de sua recons

trução.
A repnêso

do rio.
O grupo eh do pelo tiro Jacobson reunir-se-á

em Oe�r. em iro. a fim de redigir um reíaté"
rio sôbre o que eram observar. Os pareceres do
sr. Ríce serão i dos no relatório do grupo.

o) - Aprovação e discussõo do Relatório da
Diretoria, Balanço Geral, Conto de Lucros e. Perdas
Parecer do Conselho Fiscal, referentM ao exerctctc
social encerrado em,. 31 de outubro de 1962.

b) _ Eleição dos membros do Conselho Fíeccl,
pera o exercício de 1963 e a fixoçõo da rescectlvc
remunercçêo anual.

c) - Outros cssuntos de interesse db Socludc-

�anta Catarina, que es
tava parada, avança alora
a passoe Iargus, no rumo
dos deatmos que as suas

'·posslbWdades na�urals e a

capacidade de seu povo lhe
neseauram entre as mais
-adIantadas unidades da
Federação BrasUelra. Ins-

MADEREIRA DAL PAUlA
Assembléia Geral Ordinária

ORDEM DO DIA

OponUDamente
co � CODhecIme
ponnenorlzodo de tud""'�_A"'.
quee ,

dentro 'do PLAMBO.
se e.atá realqando. sob a

orientação do Governador,
e com a assistência. de téc
nicOs e peSlO81 e$peciallz:l.
do.' Entlo, nlo haverá

se jornaliSta profissional
aquêle cUja função, remu
nerada e habitual, compre
enda li. busca ou accumen
t:lção de tnrormacões. ln
cíuerve fotoKráf1eas, a re

dação de Ihatérla a ser pu
bJlcada, contenha ou não
comentaria, a revisão de
matéria, quando jil. compos
ta tlpograticnmente,· a Uua
ti ação, por desenho ou por
outro melo, do que f6r pu
bUcado, a recepção racUQte�
legrátlca e telefónica de
nouctérro lias redaç6es de
empresas jorna1l8tlcas, a
organlz:u�ãlJ e conservação,

/

Jornat publicou nu integra.
Pelo expôstc em sua carta.
não c seu «aso. Deve reque
rer aposentadoria ordíuú
ria ou como é denomina
da no RGPS aposentado
ria por tempo de servíco.
Saliento que foi dispensa
do o fator Idade. Bastam
os 30 anos de serviço que
diz contar na índústrta e
no comércio. Procure o A
gente do lAPC em It:l.jai.
que será devidamente cri
entarto .

..;_ Dlsponhn Sl'm-

cultural e tecmce. do ar
quivo redatorlal, bem ec
mo a organização, orienta
ção e direção de todos esses
trabalhos e serviços. Para
os efeitos do regulamento,
equiparem-se às emprêsas
)omalistlcns as seções ou
serviços de outras emprê
ses nas quais exerçam atJ
vldades mencíonacas, bem
con-e as de propaganda co
mercíer. em suas seções des
unadas à redaçi\o de noti
cias, comentários ou publi
cidade.
Finalizando a SUl c':msul

ta, In(ormnmos que o nôvo
regulamento que trata do
registro de jornalistas pro
nssronnís; não consJdera
jornauata profissional o

Simples colaborador. E' pre ..

ciso que exerça o Ioraans
mo com rel;lção de empre
go. neve dct8coQtar ».arA. It
I.A.P.C. compulSQrlamente
"ex-vi" db art. 8° do decre
to que regulamenta o fegis
tro de jornalista profissio
nal.

klformamos também que se acho o disPoslçã�
dos Senhores Actcrustcs os documentos 4-'1 QUe tra
ta o artigo 99 do decreto lei n. 2627 de 26 de setem
bro de 1.940.

pre.
:< x x

JORNALISTA PROFISSro
NAL: - Sr. O.C.T. _ Joln
vtue. - Veja o Artigo 67
do Regulamento Geral da
Previdência Social. que tm
ta exclusivamente da apo
sent.a.doria do tomausta

prOflsslonaf:Queir:1 ano
tIat'_5A!V. G..P.S., no
art. o: qu o penoeo de
carêncíu- fi u reduzido dr
24 para 12 contrUmlçóes

PARICIPAÇAO
:R0' M1>.r�roo +

Tangará 18 de dezembro de 1962
•

A DIRETORIA
6-1--63

.��1G. "'
Joao T.L. de Carvalho e Serafim E. Bertos� e

sra_ era.

participam 005 parentes e pessoas de sues

relaçõe ... A) controt.o de casamento de seus
filhos.
ft..l,rnando Luiz

mensais. Remeterêi pelo corrêlo u-

Igualmente no pHragraro ma cópia do mencionado
itn1co do art. 70. ConsIdera- decreto. 'As ordens.Vânia Mario

Chapéco, 24/12/62.
6,-1-63 -- _ ....

! �: (i � i i

noiYOI

Fpol�. 21-12-62

FL rANÔPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
"AIS DE ESTADOS DO· B R A S/L

....__
RECEITA

7529044000.00
.' ��m 888:88
903066000.00
781210000.00
431. 300 000.00
339870000.00
271950000.00

• 245 F,li-Q 000.00
141.044.000.00
I 36.249.000.00.
I 11.479000.00
I 02.7 I 6 000.00
71. 185000.00
63740000.00
62649000.00
56 300000.00
51.698.()()OO()
4Q6()7000.00
16.330.000.00

---�-�-,

CASAS
):ft .

CENTRO - R Artista Bittencourt 18 - Sole
ta Saro Jantar CopÔ, 2 Quartos Banheiro CozinheQ: Empregado, '_ Terreno de l� x 18.

.

Preço C,$ 2.500.000,00

AGRONÓMICA - Ruo Delmindo Silveira n.o
250 - Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28x40.
P'êço C,$ 1.100.000.00

I
BARREIROS _ Coso de" Madeira - R. FroU·

tino C Pires n. 32 _ 3 quartos e demais depel'Klen
ci!):'! Cr$ 400.000,a� _. Finoncio.do,

S.l.O JOSE' - No P,oço n.o· 191 - De AIVOIl'
ria todo conforto terreno amplo com 50 metros de
bndas - Pl'êço 'cr$ 650.000,00.

ESTRflTO ---:- Vilã Florida ruo nO. I fundo da

�he�:v� 6��o� �:rtos - sala - cozinha - �.
Cosa de madeiro de 43 m2,. terreno 10)( 19,30

P,êço C.·$ 350.000.00.

_ C!:r�l�e��r�� .� 1 i�;r�1:; c�m ld�::, J��es 9�
782 m2 preço - C,$ 850.000.00.

TERRENOS

AGRONóMICA - Do·is lotes no Ruo Joaqulm ..

Costa. Terreno plano.

UO LUIZ - I nício do Frei Caneco. Magnificas
lotes com vista Baia Norte, Para residêncla,- de fino
gOSto. :

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Or.•' "A
t", A -Jsreoto do Clí�a Urológico do Sem-c��.� "f. MI,' rin" fio de SãÕ' Paulo (Serviçn Prof. Ma"11,(1,.. ',.lnl 11I1,1riu). .

I "'-,',i',lente do Prof.C4V\oocyr Tovotoro (Chef('I�U 'j",I')'J'd II ... Hospttot São Camilo de São Paulo)I 1I"'IOJin e CliniC:l Utol6gico .•
I ",, tJ -ter -- Bexiga - Uret-e -- Próslot<J[,··1· '",.,', litu,f1ria.
f f "I .. ,'(·11l Hlonhõ No Hospital de CortcarteI ... .,.irj"lIl'"in Te! 2984

A O \f O fÃl)os-'
,- fN()GAOOS-

101, lifll() I)LIXOTO.
! -I riJ)A<.YI·! I'FPEIRA
, t '11,1 r 11 .1/. OCIAL· - Recursos t) Juntos de 'Jul'" f. ... , 1 .',' -'\n 0<", /vposentodo-Ios ê-oettetos etc(.I/t°,II.lr, 11·�,�I:AlHIST"S
r I ·11 ' I j·'IMHJAL

.

I',,,, 1 .. 1<1' r,I h""r't ,. ... 1 37 __ '}o Andor � Soto ..

CLlNKA SANTA (AíAR!NA
Clínica Geral

Doenças Nervosa\ e Melllili\
.An(',,�tll:l ......:. Cornplexos - Aton-tes - MOt1":lSPrnU"'r",of'ço Afpt1vCl '" sexual
T -otoroeuto pP.Jo '=Ietroch�que co, n cnes-es.cIn'lllln"lterOPlo - Ccrdiczolo-opte - Sorotercotcp� ;('(11 er Ol,io
(lireçõ('\ dos Ptiqulótrcs -

Dr' I-'FRCY J ')Ã0 :)E BORBAr ,r: Jn�.t T/I.'JA.PES IRACEMArir. 1'1M.I riA STOS DE ANDRAD�l" Ir:.-.r :(, II 'I'. 12 hs. L>r. P"r;,y )'5 I!� Ir. ns. res. Ivan .e I�a�f:(I.i,",�,(,',:' ,,�,"7;:t,n�U��) �m�e2�)_ 5:1

fLAMULAS
ri n/,-rr, no-st' qoolouer qunntid<lde, no melhor1<l7.,hiq _ lo andor opto, 701 Fone �4')4'Ílhrli,i.r.\ ,. "',("110:' preçu.

Terte!lo pret<t do Meto (_eiras
, II ". 'rm lnf(' de terreno na pro;C'! -do "Meio",,', (", I, ..óorio para constrU(:;õo dt' veraneio.'/, I I, .1:', rn,·,:rl'f'nt'- d'ls automovr·is. Pe t�nc,'nte1,.1" 11, •• >,,1(1 ri,) -)I'rvidã" "Tin(l,," 'nfOl"ma�õesm <tf ()', ..."" 'lI) Divino. I='lne 3022

RA'DIO PATRUl't'A· \0(060
POLICIAI. i}f IJll6fN{lA IH. �1'

Dr. fMvio AI�erto de nmorím
ADYOOAQO'

AVfNIDA RIO BRANCO. 72

(URSO �1ADUREIA
GINASIO EM f ANO

CONOIC;O'S
I! lI),Allr MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

no:; <iPjI'l')
?\ 0<; [)Comes constorõo de nove di'iCiplinol'l. (1 ....flif(', rllqrihllidn": '

•• ) ,; fr·.!rol(r'S 1)brigotôrios;
h) ') r,ll11I�kni('ntrll(," cb,iqnfóflns �colhidos pe-I.;� "7,;(�·1:;'�'�':;lr,',I('r "Pt�tiv,l. tnrnném da escolho dor"ntflNrtrl ...".
", /,', "",1;',;, ',·ve·áo constar do currículo �r,'1 .1, I I ""1 ... -

",(';110 em que �condidoto se in�
(ir' ..... )_.,',. I" '-Ir"" p)l!omes.

.f

:!i:��V:'1�=::r�--es daS

emoda_.�

I'OC�'lqult-p.lr:t�.> no Di 'orno

Gí�na. '._,
'

� F,,' ... 7'1lc- .:
,

�';''':., ;'\

Pr'J8re-se pari G fuluro
At"luirindn '·-.1("; d" t(�lrn( pr-'i'1f"nos chócor-is "! Ót'!O$poro ir\rll'lsllttl� em

-

BURElRm
�o "BAlRro VrrRNVjA. ohde ''''ô <;;tuod(l n Grur"_ser"'1I l",,·, lI, • �

fj-. i,;1 ",.' '_,"I�)� T'I,�d�r6() citi.,:r _ �(> cjirf>t,1me�lt.00 EC,CPIT(;nln cr: VFrm,A,O:; f"IF lM0'Jt15 de

Oito Jul:o Malina
7'J" F,'Ilr,f" "Jr!lr(li<1t, 1 4 __ 'V,h''J.-j ..2147 fI'lrironf()olr ..

ll:l. SÁ.Mln":. rOllsr.CA
ORURG1AO.MNTlSTAPr�nl d ... 'u"idodl.'1 prla 01"" "claridade.n(Ji'I,rtl rI! Off)P 5 S l,-\'IIIH
iJ"dir,k-q:rj n"r.l :III'J

f:IRIJ'RGtA F f RO'TFSE ftL1CO_FACIALr,,, ,1111,,,':) ["'ln J, ,.:"'I<n,, ('(,"JI,. 11-, �

1'1 '"1"d'H fr,r,t·7'/)',
E,..rlll,; ..oménto. r"", '''''0'' ftU"lf'f'"tlo,

Ora. IARA O!)RA NOCEn AMMON
CIRURGUO -_ DENTIS1 A"h'no€, �r,'l.

é

vrt-o-cos
M,:t0..--t,: n5i<":(1lógic" mode: nr-r - r_. p('{'i:oliz:ld:)pore cri'lnc(l� ALTA ROTACÁOl'.p!ir:n(Q·, t·jpieJ eh fl'r. r

Atel1rl,., dn� 1() ,'pc 12 f' 'In<; 15 nO; 13 hnràS(llln 0:;,; .... )0'Or> no 10

TERRENOS A VENDA

\; VEND�E '.,.f f"40 lotes na Vila Palmira - Bsrretros.1 -_ lote 28:<22 _ Jord.rn. /,tlónti6, _ 3'Jfr e.tos. (Bem pr ix me a Estrodo _. derul)J).- Tem'n. com 64 mt<,xB)() nl;,' f:rnte fi':'ro a Est:-odô F, dercl BorreiruS.
. _

l IGte 12x1D nq zon I balneário d,� Comburi'JPlaXIIT'o (J sede du lote Clube
I - lote lOx30 rto 10nrJ balneária d-. Ccmbcriu próx mo n sêde rnoritimo do Ia!" Chlb(

, .1 lote 15x15 no zona bnlneório de ComburiúprrflC rr.,) o zona Comercio!
I lote 15x"30 no Vi1n:Pomflé>ia _ Cu:rii1-...... .J lott' ::0"11 a A'r-en IIr- 700 mt ... ';:! j1mtn ;l�. H,t,::lltal p., jp<;tOT)tc tom ·BI'HT1f'r.u.,

. -

1 lotp 14;.'10 jlJnlt-. ti Fllndicrio Tupy. Jo;nville.I Iflt( ?2)\."3 J e/'tl PilorLinho, Curitibn

DR, CLO'VfS DIAS DE !I�A
CLINItA ME'DI(A

����:ft��io'n���i7:ít;����';i;ia�.�iI3O;es.Residência: '

Ru"l S. Jorge, a2 - Fone 2721Djóriamenfs das 15 às I a horasAlpnclp dos 8 no; 1010 hOl'<:><; n,) I-losr.ital de Cl1r'oode

M!SSA 1>0 UIIIVERSflA'RIOl:nivf"hit:írio 3ss-Bi.ta .-od05 O.'" dflmin-rf\s
na I��"f'ja SJo Frant"�l'O a� 11 horas

'"

jMi-';"óil .Iu ('nh'f'r�ifário.

DfUS LHE PAQUE
A Sociedude cie Amparo aOR TuberC'ulosos comsede ó Rua O(','(k"lro, números 7 e 28 cc..munfco aSPCS<;fAIS .,h:il ... , ao bem que aceito qüaisquer tipcsd� ollxilj,,� .. 0m bendic:a d"! seus doentes fichodcs,Outr'0ssim, que os telefones n':"meros 22872940 3146' (' 2288 e<;tõo à dispo�lçõo das pês�oas Quede'ejfl' ('m fllIxdié.'a" bostando· discar, dizl"ndo o b"rn1 r,II,J,., ('r''t'., ","'- .-,pnnh:lrl" () rlnhl'Jliv(\

9

9-A
10
li

lI-A

26-/\

2r-A
au

29
:VJ

31

�l

33
34

35
se

37

38
39

40

40-.'\
41

·H A
42 •

"

. .]

45

46 B,1f!'('irJS
Barreiros
Coquctrcs
Coqucirns
cocuetros
C(J(jLH'i,0<;
cuooctra«
C ,I�' rras
(','!,'W'l'(1

�����l�
costeira

GI'UP'1 Escolar Preso Roosevelt
GI'I'p'l Escolar Prcs. Roosc':rlt
Grupo Escolar Prcs. Roosevelt
Gruno Escolar Pres. Roosenlt
EE. ·RR. Arac)' Vaz Calladu
EF., RR. Aracy Va1: cauaco .

FI:unen�o E�portl' Clube
. Clube accrecuvo 11 de ,C:;'-.tl'mbl' I)I.b qj"lc�

. , .. 't--Oru-pÔ 'E�1' Kiltsro ·TE!lxe.rll�, dU!;:C L.\(·M'dn
Grupo ascoier Anisio Teixeira Jor!!c r.aecrcw
GruPo secoter D. Jaime cámare AIg1, SDrlr�
Grupo Escolar D. Ja\me Câmara Alm. godre
sscoi« Pública E'lto.dual
Est-ola Pública Municipal

47

47-.'\
'"
4')

50

51

�J -A
lo:!.'
52-A
53

54
55
:'6
57
57-A
5(:
ss

60
lilt-A
OI
f)�
63
63-A

61-A
"
""
67
6f�
fi!)
70
71
"

C"ntl'O
Centro
Estreito
Estreito
E.�treito
C('ntr�

Centro
Centro
Estreito

72-A
73
74

75

76
77

78
79

ao

RI
82

p"

84 Taper;l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Os saborosos C�.dDS Kno,...·Su;C:l _de g�linhll ou. 0" carl'"
_ ,',;0 feitlls "�c�,,!lI\"<\,"e"t8�fl

galinhas cnncae em crlnj·,n-mn,jille-. "ti d. C8""'" til" p�lin�",jl;6;m1 q'j�!;d"'de- . c�rMs que see cotidl1

e depoiS conccn'rlriaa "O" pro""'��O$ mod('rnlll�lnÍ"S' �nr,q�e ,[}')� ��11'1 rng"1'ldpntes nat_a

J'ssencl�lmcnle oulrit'IICIS os Cardes Knor SUlça cao às 50P IS aquele E"lSI,nho Iflcor,fundI...1

que e o searedo dns pratos prnpa,"do3 "'" C��3 R"""1'1 ')111� +e

s_lndo Cald,., de Galiotla ou Cala0 de C,lrtoe Krwrr S ,�,

,,""'N!(m'f<'r#r�
'oi

• O ESrrAD()

,.......__o..-..:.o....:......�..;.;.;;;;.....;.�,;;.-.�-�--....___.

l.�

Como 1I1e são p:rutOS' s·
...

_
......• "':�""Itt�1't: �--!j!ooolli!l.....

momentos de reflexio-! B' ptJÇt �� t;ata u

semente � In:rta18es, .eamente de� e _

por vêees fugidios, que po- 8tm por '&tmlô fQrn tod s

demos senllr quanto v le as ocupa.e'k·s a q\te sr da

Deus. � Homem)

Um dia destes P[l.�savll cu concordo pJel1Rmpnte (lar

por uma das ruas de no8Ba se fá98- 011 ta 1t propt.1Ibe

capital e moontrando um essa poJtuea d3 modo .de

companheiro SIludel-o per- agir para.as eoiq materi Is

guntando-U!re odmo pa_ _ e tnmIltQria • para 08 ara,

va. A l'eIIII08ta rol ln\edüt- eeeee que o ..bonlem mesmo

ta - "� ban! Graças a. críeu embora insplt'adull do

Óeus!" Talvez que paro @8_ �o 1IIl1ter-.I, M:t.8. com o

se meu amigo pal5$ll!JSe eIe- que é ft'r!ttGtfo de Deus. e

sapercebido o euaal ee- 1h1to. tipi-titllal, o bomem

centro, IDaS __ mim càIa- nlo tem o dtnJlto, cmMra O Doutor JOAO TOMAZ

rum fuDdn as ripldas. pa-' teébe a Ilberd1'1de ('Otuo MARCONDES DE MAT-

lavras P!'Oft!rktn. E _!(UI tambf1b tem a "bcnlade de TOS, Juiz de �irelto
estou refleKI_ndo 88bre dtscenUmth:to entre o bem da Vara dos Feitos da

elas: e o maU de Jegar. As ecí-.; ruaenuu Publica e A-

nu::��:S�o :;.0..: ::�s ::oioI\1Ifd:a=�� cteentes do 'rrebatbo da

�"Y'�

i
Comarca de Florianó-

vem al«o de InIbJbmela., tes a tlId.IS _as outt'llt e por polis. C�pltal do Estado

de prolllbdo? Se 'IlIJI!ftaS. IMO delas n1lQ pl)dem ser I' de Santa cotartna na

proferidas, qttal o eeu mfrl- ptlt'lMS (O Imol'l("('d('lJtl> forma cu fel, etc

to? Teriam aIwmn? ())mo, Usam de Jkus e n>tórleo

céese modo tão pouco eín- exprime que por mais qu FAZ SABER a todos que o

cero. P�lam exercer et- progridn�os e n')� tome-
presento edital de citação

guma influência sêbre nós mos puros tle sempre es-
virem ou dele conheclmen

mesmos? {Sim, porque to- tnrâ actma de nós}. to tiverem. que por parte

do bem que praticamos, tã A� eríscs que se dcsen-
de FRANCISCO DMBELI.

da ve�de que m?raImel_l-
volvem e se desenvolveram

NO DA SiLVA E MARCE-

te ?SSlstlmos, <lU. toda a S10 �co, ��;,�� dne!n;;:êt: al�:�� LINA DA SILVA, brasileiros.

'mer1da.de �ue usamos, n� ce-ados, tioI" PRdeh'o e ela

.

esma medida revertera mente não é a pr+nctpat do lar, residentes e comi-

sobre nós, seja bem 011 r-ansa, mas a única. cüínnns no distrito de ,RI-

mal.) Os euslnumcntos de Jesus. berrão di! mie. nesta Co-

Poucas dúvidas me rcs- o Cristo desunam-se ainda marca. foi requerida em 11-

tam, quanto a que o uso quase 1000 anos depois de ma ncão de usucapião o

dessa expr't'ssão "graç;ls a terem ditos. a salvar o mun seguinte Imóvel: Um terra-

Deus" esteja totalmente ge.-- do do caos, da maledtr-ôn- no localizado no distrito de

;:�:�:���dOSCI': p��:�.��� ���Q��� ql��fC��:��d:: �l�� .�l�)c�r�\oF�l�.'ia!l:paOllS���::ti; Delegacia
com sinceridade? Nego-me só com eles poderemos !!Q_ Comarca, «uc tem n, se-

a admrtí-Io, pois nr-redtro' vnr o nosso cspírtto. guintcs d'mcnsões e ccn-

que o mn ícr m.u da Innpa- Só nos . rcsta aprende!" trontnr-ôes: rrente. 16,50m Publicou o "Correio da

nidade dêstc,� dias calamlto q!t(' rcJJ�lão não c utopIa e (dez('.�!'cjs metros C' m('io), Manbã" (Rio), de �3 V,l

sos seja o fllhf'a;l�cnto de (lue UIll "graças 11 Deus" cOllfrontllndo-i'{' com a E!'<- a l'{'!."ulnr" !lota: "O lmp(�:,

DeUfi.
.

sincero f.lodc ter muito mais trada Geral; Cundos, tam- to de renda é d(,I'COllt'H!:.o

A te'ldêlwia (la época é \'alnr quc 'i0 prec{'� Ilapa- bém IO,SOm (d('z('��cis me- do 13" snládo, porque um'

separnr tódas as coi;;a5 gu('adas tros e meio), conf:'ontando decreto nãa poeie rl'vogar

-�e com tcua;5 d'l'i herdei· uma lei. e mIo hã a mennt'

!""s de.Apari('Ío R. Curdei- dúvida qUilnlo a isso" - a

I"U: lado ('�fJllf'njtl, efln1 a- firmou o Correio ela M,1-

pro::im:ld:l:nrllte \.60{) m. nhü o dircto\' da Dlvi.�ãc; ;H)

(hum lnil l' "C'iscrn\(,:; !IH'- Impõsto cl,� R('ndn fio Mi

Preciso-s('. Pago se belO. Trotar O rud Rui Bar. tro�l c�;::rl'lll:Hldo ('C'U �Ct·� ni::-tério ela ·F:\zenda. �r.

boso nO 57 (proximo 00 Abrigo de Menores), Telefone ras de Alll":no J')�é Ag.lliar· Sripione Mnndina. E'<sa I.:"

2004
'lado direito. com mnis ou c1nr;tçfw vem eSclarc('('r 'nOS

6 - 1 - 63 mrnos 1.600 {hum mil e ell1preg;ldure.� que, r_g'lf.l..,
scist:enlcs l.h'lt'o:;\, (':-.:1.1"('- no fim d.) r.n(.:. (ilanle da

ll!:lnctJ l""1".1 tC'T�<: rj{' Pr

dr') 1,(o0r:1dlo Vicir�, A á!eo.

10tH I do imóvcl em lJtW Uo.

e,de aD'u�;n,:ldalllfutC., .•

Quatrotenl'ls metros qua

dra\iosl, r'cita n .iustific�

çô.n da po,ise. foi :l me::;ll1:l

.iulgada pt'3cedente por sen

tcnça. E para Que chegue

ao conheciment., de todos.

mandou cxpcdir o presente

('dUal. que será fi:"ada no

luga.!' dr C'ostume e publicn.·

do na forma da lei. Dado ('

passado llpsta cidade dc

Florianópolis, aos vinte e

ejnco dias co mes de OlttU·

bro do nno de mil novc

centos c sesSenta e dois.

Eu, Edison de M'Jura Fel'·

1"0 Escrivão o sub!lcrcvi.

#lIzJ DE fllRElTO DA

VARA;.OO<I T.BItos
DA

JtAeqDA PriBt.rQA E A-

CIDE
D\ '(RABALHO

»4 ·MAltCA DE B'LORIA

"0 .

EDI AL D.E OITAQito COM

b PRAZO DE 30 {TIiiw,rA I

DIAS.

, \

Regional do Imposto de Renda em

.Santa Catarina ::
rio (' a lei d:l impôsto de ou nào descontar êsse im.

renda. nuo sabem se devcm pusto na Conte� ou seja an�

tes do l>agamento,

corre que o decreto que re

gulamentou a Lei n. 4.090.

de 13 de Junho do ano cor

:rente. 4iz expressamente:
"Nenhum descoDto,inclusl

ve os de ltrcvid!ncla Social.

Conform� o. leI n. 2.8t:r,
de 4 de setembro de lB56,
l'cgulament-!lda depois !)etQ
Decreto n, 40.702. de 11 de

de;r.cmbro de 1956. será deB

•
<"ontado o Ullpôsto global
anual· tI'e vencimentos que,

h'Jjc, vai ao mínimo de

256 mil cl'U7clros. Como o

13° ,<;alãrio .se soma ÍUl.tu

I'allnente' a estc rcndimen ..

dcvc seI' descontado. 0-

-----

-------
-_--

COlINHEIRA

eontr:ldic:io que existe cn

trr a tl'!olU!tUUlll�,IÇão d�

lei q\l(, instjtuiu o 1:1" salá_

ICOMUNICAÇAO
Novo cunsultól'io do· dr. Huri Gomes Mendor'!

ça - Clinico de ,,,€,nhol'as. Edifício Julieta - sala

i09 - R. Jeron'im� Ca.,;ho - esquino Vicol Rom:l<;

HOra múrcada - telefonE' 2651 CINEMAS cartaul �D dia
FUNCIONÁRIO
ADMITIMOS UM FUNCIONA'RIO QUE TENHA

PRATICA DE SERViÇOS DE ESCRITO'RfO E QUC.

SEJA DATILO'GRAFO

TRATAR: Sul América R, Areipl'cste Po;'·{t

n.o 15 - 1 Andor Fpoli�

Participaçã-;;--
.

51'. e sra, José C. Domingues - sr
..

e :-ira, Eupici,::

Outro .Tem O prazer de poreticipor aos parentes !l

pessoas Q4II suas reloçõv', o contrato dEt cosamento de

seus filhos

eine SAD Jost -B&'.III-

i:ia. GLMlIl
Centro Fone;3636

à, 3 (! 8 HORAS Estreito
"

J.:."nifer Jones

Joson Robards Jr.
OS 7Y2 - 9�2 hs.

Clark Gable

Marilyn Monroe_
EM

'..
OS IJl!SAJmIT_S

Ctllsura atê 14 anos

...-
!:ia. IIIPEIID

EM
SUAVE E' A NOITE

CinemoScope Cor de luxo
Censura utl' 14 ano:;;JOAO TOMAZ MARCON

DES DE MATTOS - .JUIZ

dos Feitos da F:tzcnc1a. tinBln
Centro Fone: at35

Cler e Mario Ll,cia às 5 - 73/4 -:... 93A horcs
noives

Itogl'rn;u, 20/12/62

-

.às 8 HORASf-erl'"'lando Lamas
Rhol\do Fleming

EM
29/12/62.

O TESOURO _DIDO DO
AMAZONAS

Censuro até li) anos

c:.... ftOn
ctlttro Fone, 3435

ás 8 11s.

os 8 HORAS

Fabion
eaorJ Lynley

EM
UMA DIVIDA oe AMOR
ClllIlDl&Scope ... 'TeeaiColor

- ·1

Fone,: 6252

íncídírà sobre a gratifica

�!o de Natal" (nrt. "1). As-

sim, existe um desacôrdo

inconceblvl'l. resultando

dai uma eonfu!!ão lóg1t'a.

lmpôsto de ftí'tlda. sr. Sci- 11 do inciso l° do art. 98 do

pione Mandlna, enviotl o se RcguJamcnto uprovad'l pelo

�tnte ortclo-circular U'J:; Decreto n. 47.373, de 7 de

dclcgftdos relrlonal:l. sccclo- dezembro ce 1959, será dI'

1l31s e

aetOres
de Impos- Cr$ 42000.00 (quarenta e

tó de r
. dois mil crn�:t"08} nu.:. nu;-

·"CdattJ 8. V Sa, pala ses de dez"mbro de 1962 �

setl eontE etlw e lndls- de janeiro de 1003..

pellsávet dUoUl{(fleão, que ......•1•• L" ..

]1Ot' Corça do diflposto no Outroc:slm, esclareço que

art. 11 da recente Lei n. a partir de fevereiro de .

4.154, de 28 de novemb:'o HI63, aquele Ilrillte mensal

último, pUblIcada no Diá- será. de Cr$ 61.000,80 (ses

rio Oficial de 39 do me!;- senta e tres mU cruzeiros),

mo mês, combinado com os

art:.s. 35 e 36 do citado di·

ploma legal, o Uml,te de ••

Cr$ 20.000,00 (vinte ..
mil

de acordo cem o Decreto n.

5.613, de 3 de dezembro de

1962, publiC:ldo no Diário

Oficial do dia' seguinte."

laticiais da Norma
O COmando do 50 Distrito �la de AprendizesMarinhei

Naval está COI;nunicando ros de Sa.nta Catar1ne •

aos� Y01uiltârios U ...... I ........ ,�
tDSClit.ea .. )l&le8tarem e- Os oandldaf.os devemo

lWI\e6 de -admhisão ao . eomparecer munidos de

Qen'lbo deT�da Ma- Iapis tlnt·.l e borracha,

linha. de Guen:a. que as

pro... «e

�lIWe·.R -iU.mt\fIlca e CODhecImeDtos ....
�---;---

Gerais eerão realizadas DO ,Cm $

""'1; 'tii& IIlIlt63 as 13,00 horas ' ,,\ cOlllfRlllM.l.....,
e QS Ntes ,Psteetéenicos na

WlIMI

... 10 ae 8B.aQr.llioras <lO ...............·d

_o mê,> e ane, na Es-

P!01INES

....r .;

: . .,'.

Ten" par. ""der, um C05Ql de Cachorrinhos

"- ....� Filhote
.

TratcB ii rua Eucl_�o n.. 80, BaIrro

de .f4IjihQ - listrei"",

PARMÇAO ..

Vvo Orjg� �, Assis� Sr. Alberto Beck �

. Sra.
portldpam aos ponmtes e pesseIIS de SUO)! rs

IdÇ6es o�de::,:;:"'erIlo
de seus filho,>

F,.,n•.• 29/1'1162-
4 I" 63.

ame'
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Florianópoll�. _ s/l/la '�

-- As rreze Mais Elegantes do An� de Sla. Catannii

A Recepção III residência do casal Aloysio Bleyer

-- Raque'l Tonelli a Garota RAOAR de Tubarão
A Garoto. Rodor de Flortcnópohs, Sara Regina Rumo
lho Silva.�nçando o vclsc simbólica com o seu tio
Dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, na festa de seu "rti

ver", que foi realizado no sábado (29),

�-------------------

vocss
hoje vão ler a primeira.

coluna' Radar na Sociedade.
do ano 63, aliás, uma pagt

na social com os ultimas
acontecimentos do 62.

vou INICIAR
com a Apresentação da8

"13 Senhoras Mais Elegun
tee de Santa. catartne do

Ano 62. E' uma promoção
que surgiu no Rio de Ja

netc e São Paulo, seguida
por quasl tôda a crônica

social da Imprensa beâsnet
ra. de norte à sul, apenas
com crltérioll diferentes uns

dos outros. O meu é basea
do nos trajes esportivos,
nas frequências em! reu

niões filantrópicas dedica
ção do lar, nos trajes que
exige bom gosto nos altos

acontecimentos, ou 1!'P.a

homenagem a uma senhora
que tem os seus mérnce
Os nomes Que apresento
pala vcoês. ji significam,
o que acima mencroner. Por
ordem alfabética:

• Senhora - ALMA UE
NAUX - Brusque.

• Senhora - ORETEL
KARSTEN Blumenau.

• Senhora - IVONl

GOTTARDI - Rio do Sul.

K�1s�en;l��O = FP����
• Senhora - LOURDES

HULSE - Fpolis.

• Senhora - LUC'�.·
BAUER RAMOS � Itajl1l..

I .. j'
• Senhora - �GOIT

WETZEL - Jolnville.

• Senhora - MARIA

HELENA RAMOS GOMES
- Tijueas.

• Senhora MARIA LEO

NlDA VIEIRA - Fpo�is.
• Senhora - MARIA

TEREZA BANDEIRA MAlA
- Fpol1s.

• Senhora _ SYLVIa.

BLEYER - Tubarão.

• S&Ilhora - TRAUT

ZADROSNY - Blumenau.

• Senhora _ ZULMIRA

PETRY - Fpolls.

GOSTEI,
multo da Recepção', (jue

.

aconteceu na sexta-feira,
na luxuósa residência do
casal Alo*io .(EfY�v1a)
BleYer. na cidade de Tu
barAo, em homenagem ao

Lions Clube, presidido pelo
senhor Anselmo sampaiD.
No programa constava a

escolha da Garota Radar
82. daquela cidade, o que
acontl"ceu c(\m um desfile'
com dezess�te brotos e1e

gantes, sendo eleita RAt.

QUEL Tonelll. bonita,.., moç9.
da jovi>m guarda tubaro
nense. Df'sfllaram: M.arla
de Lourdes Caporal, Mari

tuU Boscell, Marilése

B)eyer, Regina GUlzon;.

Vl"ra Beckel MarCia 8al-

ró duas bonitas cenoqci
nhas que estão ctrcutendo
na Cidade Azul, na rest-

4ênc1a. do casal anütrtao

Rec()J'da.ndo as pessoas pr...

sentes destaco: Anselmo

Durte e ara. Dr. Lazarc

Barbosa e êee, Dr. Paula

Rodrigues e' Sra; .Elmonerte
Balsinl e Sra; Ury Sandl'l
no e are: Waldemar To

nem e Sra, os pais da. (ia
rota Radar - Raquel To
nem; Cepriano Volpato e

Sra. Mario Broggnom e

Sra; Victor Albeiton e etc.
José OuizOni e Sra, aecun
dtno dos Santos e sre, P{>

dro Porto e e-e, Armlnda
neas e Sra, João GQld
mann e are, Helio Avlla e

sra, Dr. Hélio de Patta, Se
nhora EU Ribeiro Boare!:!.
hospede de d. Sylvla; no

tamos _ também a Senhora
Dr. armes lMaria Marta)

Gualberto, que trajava UI'!l

bonito modelo prêto; Srta.
Silvia Carmim; os Jovem;
Rodrigo d'Eça e Décio Mar

ti�. Aos convld'fldvS
foi servido um "janfur a

merleano", antes com 1'0-

dadas ele whtsky, O SI'.
Manoel Garbelloltl, nos to

presentou uma origina! de

coraç� Óa. Sylvla Blf"!'f"·.
que hO!1' apresentei como

;�e::n�d:le�:��ã�,,����
e:n brocado pratcad" a

companhada de seu e!ipo!;o
sr. Aloysio Bleyer, fO!'nm
atenciOSOS com .os seus
convidados.

UMA NOVA
;

pr.omoção desta Colun�,
Inicia hoje, com grandl! e

importante destaque -

AS "13" INDUSTRIAS DO
ANO 82 de Santa Catarl
nl\-'- O critério que adutel
foi nas arrecadações de

Impostos pagos ao Estado.
Estou planejando tun orIgI
nal diploma para. oferecer
aos seus diretores - Com
satisfação publico abaixo:

INDUSTRIA DA CARNZ \
- S/A Ind. e Comére!o
Concôrdia - Concórdia:

IND. EXTRATIV'A VE
GETAL - MADEIRA -

COoperativa Madeireira do
Vale do Rio Uruguai Ltda.
- Chapecô.

IND. EXTRATIVA VE
GETAL - ERVA MATF. -

Federação das 'Cooperatlvas
do Mafe. - Mafra.

IND. EXTRATIVA MI·
NERAL - Cia. Siderúrgica
Nacional - Tubarão.

IND. TEK'tIL - Fâbnc!l
de Tecidos Carlos �na.ux
S/A. - Brusque.

.

IND. DE BEBIDAS E
CONEXOS - Cla. Antârti
ca Paulista - Jolnv1l1e.

IND. DE PROD. QUIP.U
COS E FARMACEUTICOS
- Drog. e Farmaela Catn
rinense S/A. - Jolnvllle.

IND. DE MO'VEIS _

Móveis Cimo S/A. - Rio
Negrtoho.

•
•
•
•
•
•
• O "brotinho miqnon", Marcia Ramalho, dando uma

entrevisto com o Colunista na festa da Garota Radar iJ
• Soro Regina Ramalho Silva. Antes dirigiu6se à I>Ua •
• t d Olívrc Ramalho Cabral di� TltlQ a se- •nl�oraome apresente ao Lózaro, qUe eu quero conhecer• êle. Gestos como êste nos anima a prossequrr no luta •
• ' diória no crônico social III
• �_. W

to. no Querêncla Pala.:� I;!

no Musical Bar.

As Treze Induslrias do Ano de Sla. Calarina

- Carlota Carpes Costa vai casar no dia 26 ..

Os "Reveillons" no/'12 de Agosto", no.
Querêncja,e no Musical Bar

IND. TRIGO _.- 8/4
Moinhos Rio 'Grandenses -

Jolnvílle.

IND. DE APARELHOS -

ELE'TRICOS - Refrigwa
ções Consul S/A. - aorn
ville.

IND. PESADA - Hldr,i.u
lica Industrial Ltda. -

Joaçaba.

PARA
a. entrega dos Diplomas

das "13" jndustrtas d�

Ano, será prograin'ldO
uma reunião, antes será
submetida a um estudo
bem cocrdenedoe Depois eu

conto ..

A GAROTA RADAR

de FlorianlJt)Qljs Sara Re

gina Ramalho shva. recep
cionou no sábado a 20ve'Jl
gu�rda . floriullopolil;ana,
testejando os seus de�Olto
anos e o título que recebeu
de Garota Radar. no Fes
tival da Matarazzo ê Ma
tara: BOussac, que aconte
ceu em novembro no "12

de Ago!:!to"� A bOnita 83-

ra Regina,. . llO6 mostro:!

sual cole9Atl d8 bonecas,
dasl . .'fluais algutnas vlndu
e!:!peclalmenh de embaJ.xa..

das estrangeiras no Bras: I,
O que nos impressionou
muito foi uma espanho:3.
A anLve'i1arlante apagnu
dezolf.ó vellnhas, num bo
nlto bolo em !onoa de u�n

coração, em seguida d;l.n
çou uma valsa com o seu
tio dr. Osvaldo Rodrigues
Cabral, depolB uma com o

acadêmico de �icina.
Luiz Fernando de Vlcen
z1. Mais tarde o casal dr.
Osvaldo (OUvia) Cab\'al,
muito gentil, mostrou ao

COlunista uma intere&8ante
coleção de cachorros do
porcelana, no ,seu tradlcl!)
nal gabinete conhecido po"
gente de cultura.. Uma 0.'_
glnal decoração bem apre
sentada no balcão na sala
de jantar, com trutas e
folhas prateadas num DoM
to trabalho do sr. Osva!do
Gonçalves. Um dÓs m'l
momentos emOCionantes foi
quando a. senhora mãe de
Sara Regina, d. Odete Ra
malho SUv�, a abraÇ'lu
após ter soprado as veli_
nhas do bolo oamemoratí
VOo

APRESENTO

para vocês - Os "1�'
Municipios que rendera'll
mais para o Tesouro do
Estado 61/82.

1.0 _ JOinvllle
2.0 - ·Blumenau
3.° - ltajaS:
4.0 - La.J*I
5.° - PlorlanôpoUIi
6.0 - Concórdia
1.° - Chapecó
8.0. - Brusqye

�;.��0!2!h

13.0 - Rio do Sul.

A ELEGANTE

e bonita certcre carpes
Costa. no próximo dia vin

te e seis, vai ser a Senho
ra Dr. canos Alberto Gan

zo Fernandes. Marcará um

grande acontecimento na.
�

sociedade ncnenopcutene.

PODEMOS

adillQ.tar que multo bre

ve, aecnteeeré uma. Reeep
çãc na luxuosa res1dêntla
do cesat Dr. Annes (Mari.a
Marta) Gualberto, na ci
dade de Tubarão, em ce

rater filantrópico. Da. Ma-,
ria Marta. Jã. solicitou ao

Ooluníata algo de ímpoe
tante para o futuro acan

teetmento qUI! vai ser pro
gramutjo.

<T ANO 62

para. o e�pol'te nac�onal, r:li
coberto de glórias com o

Bic8:Jr.p ....onato, conquiStado
brilha.ntemente no Chl!c.;
com .Q titulo du Santos F.

C.. campeão munftlal do�,
Clubea e no box Eder Jo

rre garantindo o seu car

taz' no peso "gaJo". ven
cendo �nldwél1., ,Htli'manil
Marqut!s e JOe Medél. 1 ,

ENTRE

.os inúmeros e amáveis
cartões de Boas Festas,
faço questão de destacar
pelo menos um, o da Ga
rota. Radar do Perú, Delis
Hurtado, residente na Ave
nida Arenal�s 1973. em' Lj-

KAITERY BECKER,

uma elegante loira. gR(1-
cha, será a 'Garota. Radar
de Pôrto Alegre, substlt.ub
de Jussara Travassos.

O BAlLE MUNICIPAL

de Carnaval, vem desper
tando o interesse de muI
tos folIões que ja estão de
�nhandb suas luxuasas
fantasias.

NO PRO'XIMO
\

domIngo, teremos o Pie
biscito _ votaremos dizendo
NAO, pela demOCracia.

O SR. C,LARlMUNDO

CarLoli Filho, de Bom R.s-
.

tiro, ganhou um milhao de

cruzeiros, no "Seu Ta!uo
Vale Ull'! Milhão".

:t com multa sattsfa.ç30
que regIstro nesta. Coluna.,
o nnlversârlo que hoj�,
transcorre do nosso prez�o
e amigo Diretor. Dt. !tll
bens de Arruda Ramos,
que receberá multos eum

prlment08 pelo aconteci
mento.

NO CLUBE

12. o geveütcn, tradicic..
nalrnente conhecido, aCJIl

teceu com sucesso, os as

sociados reunídos comemo

rando o ano velho e o no

vo. Uma bonita coleção de

vestidos dos ma.is belca fo
rwm vistos dando "Shaw'
no salão do veterano. A de

coração bem boiede . por

Garbellotti, combinou hem

com o gênero da grande'
festa. Uns galhos sêccs co

bertos com Oras de pape!
soreranc. representava.m "

a.no velho" _: as barbas'
do ano que se acabava -

fiCOU original.

NO QUERENCIA

o RevcUlon pegou fogo
lot na !)ase "do cam_AI.
Todos trincavam a valer,
comemorando ane 63, que
enlrou com lua. nova. -

• bóas esperanças - géllt;!
bem reunida, fez suce!>l:'J

na comentada noitada que
não deb:ou dúvidas ....:.. um

grande sucesso - Um cai

X$ alta. €mtr<tu no cordão,

��O�om;I��':1:;�;�:;=
::V�SS�ri::a.�i::· ��r�jl
lução; me parecIa que é
multo Janista.; quando a

festa entrou em "órblta",
o calor 8Stava de amargai',
lembrando às noites per
nambucanas e o frevo agi
tou os casais que se diver
tiam com.o· se fosse num
autêntico carnaval - ne

frevo O Dr. Quirlno foi 8-

plaudldo, depois o "twi!\t".
as .. toalhas' enxugando as

costas, braços" e etc. O ca

saI Mario Corrêa, milito
animado, ela, exibiu um e

legante tnOdêlo preto, :MiSs
Radar Wanla. Moritz, a

companhada de seu noivo
Sr. Edson Moura Ferro;
destacamos a presença do
Sr e Sra Senador MUla
(Rute) Fontana; Sr e Sra.

Deputado Estivalet Pires
Sr e Sra. Charles Etlgal'·j
Morltz, Sr e Sra. Dr. Nereu

!:a:���:�:��i�t�
do preto; Sr e Sra August,'l
Woltf; Sr e Sra Dr. Paulo

(Mlrlam) Bauer; Sr e Sra

Deputado Fe["nando (Ber
nadete) Viegas: Sr e Sra.·
Julio Gonçalves; Sr e Sra
Dr. Steavas Kotzias: Sr e

Sra. Dr. Teodorico Aterino:
Sr e Sra Newton Spoganlcz
Sr e Sra. Dr. Orlando 00-

nldner, Sr e Bra Osni Ra
mos; Sr e Sra. Gald.1no
Lenzl; Sr e Sea Dorva.! Jo
sé dos Rela; Sr e Sra Dr.
J. J. Barreto; Sr e Sra Nil
vio Bc�; Sr e Bra Ar.
naldo Mendel!; Paulo da
CoBta Ramos e sUa elegan_
te noiva Arlette Mende!i,
Que trQ.java um. belisBj1no

:êlO es �i.eoa� €

...

te Emilio Lacei õamelrer,
ela. com multo charme; SI'
e a-a Vitor Cardoso, ela.
mutto bonita deu nota al

ta; Sr e Sra. DeputadJ
Ruy (Lourdes) Hulse, ele

gaat.íssima: Sr e. Sra Ma

nuel Gil Marques; Sr e Sra
Milton Suplici Vieira; S0- .

Iange Suplici, ácompl\nha
da do jovem Paulo Fontes

Filh.o; o Dr. Sandra MIl�

carenhas, acompanhando
seu "lave" Virginia Mar

ques, prometeu 'argolas' de
ouro; o Dr. Mauricio' Reis
uns dos mais animado" da
noitada. o Dr. Nelson Tei
xeira. Nunes limitou-se a

bater papo; Sr. e Sra Mi
nistro Nelson Heitor atoe
t-eau. entrou cumprj.nen
to a todos os amigos; Sr e

Sra Dr. Lázaro (Regina)
Barbosa. ela, num bÔnll,)
vCl;tido br.ocadQ em azul
clal'(), muito aniIl'.ada; Sr
e 5ra Dr. Paulo (Beatriz,
Rodrig-ues, ela. elegan.:.e
num bonito modêlo de or_

ganza em tom Rzul, deu no

,ta. nHa; Sr e Sra Dr. Quf
ri no (Diva) Netto. ela tru
jnva um s�ge.st.ivo m�déjQ
estampado para a noite;
R"s3Ul'a Gil Marques, tru
java um exótico modêlo dt:

��:rg;���; ::l.r�l���;�:
Java um bonito V'estido ll'iO
dêlo liso, cOlmprido em: ren
da francesa azulão, con
fecção de "Charme Modas'
Léa Salum, o casal 1t(ano
lo (Tereza) Rimbau. o d'l
no da festa, tamb"ém en
trou no 'cordão'. O conjul'\
to de Antonio Dutra t.oi
um suces!\o tocou de

'

tudo
e agradou a tódos os pre.
sentes.

.

....

�

NO PROGRAMA

Radar na Sociedade, na
Ouarujá, da prôxima sex

ta-feira, vou entre'listOlr
uma. Garota Radar.

NO MUSICAL BAR

o "Reveillon", foi elll
madlsslmo, aconteceu lota

do, com traje a passei.o.
Mais tarde Smok1ng e ves

tido de baile acontecera:'l
em grande estilo. Foi �ma
noitada que apesar de s .. :

programada na última ho
ra. vendera'm tõdas as mc

sas, constituindo num au
têntico sucesso. comemo
rando a entrada do ano
63.

NO

Lira TC no dia primeira.
aconteceu uma elegan�e

. 'Soirêe', com a apresenta
ção do cantor Miltinho.

YARA

antigo Plaza. para fins do
corrente mês ou princip':)
de fevereiro.

NO TEATRO

"Alvaro de cervatbo",
foram entregues os trotell_8
aos radialistas do ano nu

ma promoção do Colunista
Celso Pamplona, cujo 08

nomes figuram na lista:

Ad'llto ztauem. locutor no

ticiarista; Fernando Li
nnares da Silva, narrador
de futebol: Lauro Sonclni
ccmentartsta esportivo; 1.

ran Manlredo Nunes, 1.0-
cutcr comercial; Antunes

severo, Dtse-Joquet: Gus
tavo Neves Filho, produtor:
aoaenco Vasconcellos u

ma, radlatcr; aeníne Lu
cia. radiatr-ía; \faJcUr a-e

.sIt comediante; Clall(ltno
Silva, cantai; Neide Ml
rhr, cantora; Alvim Banx.

sa, compositor; José- Nn
zareno Coelho, radio re

porter; FeneJon Damlalli,
)programador; Mario Iná
cio CoelhO, prbgramador;
Neli Silva, cantora; E:ni-
11" Cerri, locutor. São no..
mes conhecidos da 'RádIo.
Diário da Manhã" GUa

ru�á. Anita e SanÍà .t:raf8...

];�al1;.: .

�oI!AM' '''''_-.
nomeados Ministros do

Tribunal de Conlas: Dr.
João Estlvalet. Pires, Dr.
Nelson Abreu, Dr. Ivo de
Aquino e Dr. limar C!).·,·êa.

A SENHORA '

Iv.one Bruggmann r..eal
(uma simpatia. personifi
cada) circulando na "Flo
rlaoap" acompanhada de
sua. filha Maria Ivone Leal
e seu noivo Osnj MacIel,
que convidou o Sr. Ernani

Gonç_alves da Luz, pau,
conhecer a. nossa llha.

COMENTAM QUE:

o nOIl'_e do Sr. Charh's
Edgard Morltz, está cota
do para um futuro alto
cargo politico; o restau
rante do Hotel Marambaia
em Ca.mborlú vai .ser inau
gurado; as empresas de õ
nibus estão dJst.rlbulDdo
"cheques" de um cruzeiro
para os passageiros; o ano

63 en�ou mal com o eaté
sinho a dez eruzeiroa e o

ônibus a treze: o !VOto no

plebiscito será Não, por
vontade exclusiva do povo;
o 13.0 salário vai a.tingir a
multas classes; dois Jorna
listas de Pôrto Alegre, vão
lançar um' Semanário na

"FIoriacap"" Jurerê, deu
"Shaw'; um médico no Re
venIon Co dia 31. teve um.

.

"troS8o", flcoa. AC8Itl8do
dois dla.s: o nome do Se
nato- d Silva erttS

'J<t.il����""
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F F IdE. d I
espectatmcnw de Itajat e os clubes do. litoral P. dO' heJ., l� tem� p� par

nino <l\$ Prcsid\o'nl.. 48 e.u . •

t
Bruaque, Almirante Bar:")-' nOl:te enquanto que o Oru. Bolina, C6I1l o- St».AlDencano de mar""

�es, COIlt 0.5 PreS!f1o>.n"C ase ,na o 5 a ua =. Mnrcílio Dias e certos po Dois incluiria clubes a- n°
-

ta E Oriente
«a F"deralJa C-.arn\!'n'� Renaux apresentarem a Sul e da Serra.

.

f e COIb- a ex.cl!�sa.o pe uropa e

,,[' �1�('b'.1 os quãjs em, !\s ('�hdual. rm sua fase "!i. ('amp,.-,o eatartnen-e ..ia Sabê-se GtI� e pensamen ��:�l�l�:.a' de divisão em 601s Asstm tonamos no Gn, II l\léditt, em abril e maio. Estas saidas for...

os·l�n�:� ��:>e��'ll. djdl;��:'��';::' nnl �ue apontará o ,,0':0 temp.o-adn d,- EI62 lo' de' alg!I.115
'

Presidil),He.;, No Grupo Um, fiea,rhl;l ��a:/' O�j�i��::te �::::�:�. necerãe. à entidade algum lucro. Contudo,
----------- ------,- --_.,,-- --------- .. -_.... • CÚ�'3S Renaux. Caxias

.c' a CBJ). gastará com o amadorismo, indu ..

Em ap"lIaas 1111·014.go a decl"sa-D da' 'TIPA 8R "S1l Amé:icn 'enquanto qUê'"?' sive- com a campanha do futebol no Pan ..

lill
.

IJI\r
'. H,·.' �;�:� I\t��;�"�;;;,"�',:,�, Americanede-Sâe Paulo. Por isso, já está

.

o sr. Ciro oosto. cd-u- santista que a dectsno .' _ utre-rou ravorá vc! a.'"11 O Botat(,lgo, por outro la- J0�OS com () se. Recife ,.��:���i. Luz, Fll'.meugo c' JIl'evir.lfo aquele gasto de cento e cínquen ..

ntatrador do- Santo-s, CO-11- ró. mesmo cm u.u jogo, - só onconu-o, o que el"fin,' do .evoueaíonarri dI' 6 de .a �lanJ.o nos jogo" SaWêlS Também co caso das nr-' ta milhões de C'l"u'7eiros. .
.

ptetou ugecão tclvrour.n penr:", tomando por ;J""�ê' u ql1('�I;I'). nouc a 9 de fevereiro ,,1,:, o SG; Rrcife, a l1itlwr;ao c- bllragc.us. das rendas c da ..
'

com a caD nave pedir';; o regulamento em "l�(jr, Portsso. a CBD dcix-u gtncto outra cljficuld"tl(! tri rk'finlda. Bstâo conr':'- organtzacâo da tabela I>C-

cta rect-n ..nto sobre a ,T:- Bsclarecou que, havcuoo ,1 um branco a data de n i m-tdas as etnms e 12 c 13 rão debatidos na ti.s,;�r:-:-
mula do rezutamomo )3 acordo. co.r-o no case "'1 de revcrc:re pura a rcau-a quanto a dnta a Iinaíissi- bléia marcada pnra !10j(l
a decr-áo ctn taça "61"1>_1"' d-cjsúc C::Im.o nejna. e cão da rmeussto-e. :� ma, O atvr-ncgro, scgututo el(' )nl1"II"O f' n.nca a 18 se na séelc da FCF cem seu

O sr. Moxs rt M:ld1adu, �\I ])"""í\'(.1 a 'décisln.o r-rn 1'1:;0- também ele ar-urdo ('O'�l" informou o SI'. otav:o ?lll n!C('<::":II'lo um terc!'Íro';o início fixa(lo para os 10.00
pertut-ndente ela ecteu-n nior dc quatro pontos. 1\) l",gl\lnnll'n�::I. se II :)') v - to cu+rerãcs. vai expor a horas.'

infon:lotl n� rep"e�rnt-1n'e d:lVia, o Bota'f:>go já �t· rpnã. Sj�II'1Ç�I" n CBD.
-------------------------------------

Adernar Ferreira da Silva: campeio
em busca de novas conquistas

M rro M. Ctncntut las. 'ror» um .ld":ll: d,,'tL- quo não era mais canmeuu que nos últimos teuico-.
rxcrustvo da Ibrnsa gacão (II) attet.smo em )):1,1'. e que, eom alto espírito) ce Como se sabe, é umn mo

ucute r do sano triplO, -om pcrttvo. ccntmurn na' _ d::didad,' muito técnica (ln"
E�gctado ,j vci" e�;Jorti- o. ([uni f3i,recol'd:�Ln. 111�1I1. (ln e cecJl'l"a seu pl'slo a'J exig'e enorme dediençao cu

''o quO dura..nte mais de \0 dial. Já f"i "glo!)e-trotfc!" p'Jlonês J0t'cph Schm'(:�. jos r�stlJtad:Js são a !'.lst)'l
an'3� o m:!lllcvc na rib'l] nessa função n·a.� �l;:;':!.-- 311B liderança se manti'l" d:!. f(lrça muscular, a vrin
ta da f:"!l�l,�. Arlcmaj' Fer paü;es estrangeiros, CO!"!,,' II rJ. clul'l\l1te anos, Dlerce do ddade, a resistência, eonr
1"C;"O .d'l SilV3 drlrur,'l'fe o mundo de C:luto a CII:�,) tl'Uba!ho b('m cstrutul':'ldo denaçãa, equiilbrro, clasli

O Brns;' p"l'c-m, Il:lQ ,�C L-' t(o('n:,'anWIÚ(l (' ('x�'{,ll·.�,j:) ,idade c boa \'Dntatl(' Jl""a_
H'r II 1 .• ,';). c 'urja Olrd, CHUllOU um pouquiuh) !t�- por {':!!<I�".

��"(:�:�' ; �'�I��L'-\:;��l" (��;'l; ;�l���d��i�:�x�u c��:P��\'.");': Cnmpeõ"�
�:

tros assimilassem os COll'l�

ME DA/MEl!
BO/UÉ, !

A oonrcdcracao Er'l..':õI:oi
ra de Desportos que pf);il.,
p" a dr"Or��lilliz[H�ÚO com -;.

nentN; !IS coi�a,� do (':,:'),,"

te
.

bt'asild"o eIH':0u m"�l<"l

grn\ à l�edc'l'a(>-\o Ca'un

ll.<'nse $ F\It("Il:ll r,'nL'n'

ellnpO-Q ��Uo dr M11,rCI'''lj

dade e lU qurt]qt.\,l' fd';l

ex!,sl(>nt<' la no COI�.':�'llJ

Na{'iollfll dt, D' 'PO! t",;, I'·

sOI;-eréllll o� f\ !{'<:lS <! du

b,'s a el:l rrindo,; a r!.Ul.s

categorias �omente: :11',::-

d"res e pl'of:'�''lna:'i. 8.,'
profissi<lnais!
ProfL�sionais qu" nem h�

Quer percebem o salá:ü
mínimo vig"n!e na r('�Fio.
pr'3fi�sicnai:-; qlt(' \'ivem (r'a

bolhando (, 11 if'1'v1t,'''S -, .d'l

br�s e perjgo,,(l� clllre!1�,' 10

da a semana pa!:a d",_,.),.s
entrCl'l'm �'l\l r(lmpo ,� rlu�'

o 'nixim'J ele seus ,'S{.',),,,

ç'J� pa"a c"n�eguir vç:I"'-"

a partida. PI'OfiSf;ionais 'Jl1�
não pO��llcm I!artdra., d".

Dell'garia RC';,riOn:ll do ,1:

nistel"io d::J Tl'pb:llho, (I!I"
não pas.�s.m semana" � 'll

eoneentraçõ"� (', 'nfor:r!"! ",

eOI�tece no RIo e S P·l;iJ,)
'-' que geàl,!mente. eh�t!Jn
a ganhar mil· 'l1t do]l.. 111'1

cruzeiros n' fll"ai�,

Deve ficar I'se1n.r('{'ido, !-.
niCialmcnl'�, qw' n,)" �o-

11l0� contra a atitude ('a

CED. CND ou da FCF, ,\

cnmpanha QUf' 01';) in](',:,
mos unindo armas a u-

t!"Os e(')mbalcnt",s, ê J.ld:1
moml\zação c ,�Of'rguhne.;'"o
de nos�" proprio ful,'Jonl.
Nós (!Ile ,.) :,1('o:)'j)�nhaltl�"
11(\0 fiÓ'lHl cap�ti\1 eI" E�ta

do com" em Indo o ]Jl'�"',!
c n.o mundo s,ll){'tlI0s (1)�

In('h\sivt' lI:t GU:ll1ab '1,1,

dt'u confus[lo (' ln Just,,}· a

dt· ]ll·of!.%j"nnlis:J�o. E �",

du,"ldam IJUL' pt"r;:;unt -I
ao própdo t<r Ga '15" .i'H
I'CS de :Mmnl F:,llO, )"tn

mem ud!'dmd" em todJ (l

Bru>'i! peja- .�Ila ]lrrspiC'l"h
e rOnheCjlllt'l1to 110 que ,!'

refl'l"e as l('u; esportl·'ll";.
que foi inelu�jve Quem ct'
publico nfinl'mi (lU,' l",

prccbo mi." c::In!und!t·, f'u
tcbol não é trabalho, c :1:

te. Não pode. portanto, -

c('lnclulu o ar, Gastão Soa
tos - sUbmeter·se, puM. e

simplesmente, a. legislação
trabalhUita vigeme-. )TÔ::I
eOllc-Ol'damos com 'o sr. GtlS
tão Soal'e;;, com a. CBD,

.1!tIrtf:1,'j1f.

que qualquer das attvtdnde.s

,-,specQlllz'Idas permanen ;e

P.lll que se- desdobra o L.:1.

balh� dc \:Ta pcss"a ou S�)

cidade é profissão,

S"b('m()� '!"'" 0111"" !""J

que desde c_ie que:;e [.\�:..

algullH\. cois;) {'lll troe,! o ...

recolrp"llsa, est?lllOS �s:,.�

c 'ndo p!'lf:'_"'-'onalmcnt(' a

fUlH:âe, Não nos rons:., p')

qUE' ('X;)l'ça p:·"f:s,;i'3na: ,�1' n

t" ('('1'\:1 a.t:vidlde seü', .:iH

tuadn pOI" ,·adia�eT. "'� a

chamas que ��o�sos p{o:!.a
I'('.� nilo p',)dem -::u na 1 ti',

vem .�er promovjdo� "

eatrgorh de' profissini.\�' .

C ll"Hllle s,.Ul'nl'J" q'_l" t;:;

mr:-;.r:cs l::e,'ão sugados w
lo� noss"" ptópri',)S me.l,,�
Ihõe� (wpo,·ti os. Em t,oj.o
o caso, co,no os "nos :iÓ

podem e de.vl'm sel'semiJ's
ch-p,'is dE' consumados, 3.

guardaremos a sua COlh"-

1ll:1C8.0,

�tG Catarina
----------------------

praz('1' 1I� ('�po-ti.sta. C'J �al

t::l tripl?, QU(' Ihc deu �)ro
,icç:l.o intC!;'uaci'"1al, [:::1
parte de um pas�ndo ain
ctn rC('<'llIe e pOderin �('l'

p:-e�ente ca�o o carnpc.1;l
fO'�e ::provc:tada p!lra f,-,r
Inal' aUdas de' quahll'l'l'
l1l"c!aljebciP

juntar todas essas yftt,'Jd,'s
Na atualidade, o ritmo dI'
treinamento - para r,s

Adernar ,st:\. ntl�):a fase

que se poderia dize!' d'�

tran"içrlo. O abandono dn

e�p"I't<', com') militant.:',
deu-se há pouco temp,'.
Deselobrn-se agora em vá
rias ativid:tdt's como :;" :)S

c�tiv{'��cm ton<land:J, pu"
ra dl'eidll'-"r por lUla i:;f-

PÓRQUÊ FL j,�dANÓPOLlS t: UM MUNiCíPIO

P. ,t �E :C A. D A C, Ã Q ":! •

"
.

J,ó;éPcd,o GH,

___......_....
:
...""....:�E';,;C;;,;'lo;.l<..'"....

· �::;·.·. .l:t..:l:::.;;:""::.�::.>;;.�;;;�:......:�".�.::••,"'.�,,'...�=�=�..;:.�;.,"""=="=�á,,�.o,,;;.;;:;ôl;;.ju;.;4,$!3::;:I#&...._.:..;r.ioo........;;"""'Ji.AI::<,.::��t.;i.....

·

c;f/!!:��X!:w:A

POBRE

PAGOS PELOS MUNICIPES

Á UNIÃO ...... , .i .. ,49,9·'.

AO ESTADO.,. , ..... ,+3.6-t.

AO

O impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusiyame-Me
em Serviços à População: em es

colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistência Social, .tc.

htUNoICIPE

PAI" QUI TUA CIDADE "AO
FIQUE MAIS POBRE, PA8A TaU
�MPÕSTO COM PO"TUAL�DADI

L__ - PEDRO PAU!...)

... Binco de Desenvolvimento 'do
- --

. Estado de Santa Calarina SIA.
AsMalllIéiI GeMI Extraordinária

co :o�VI�r�OaÉ�T':!� �� ��:
TA CATARINA S.A. PQFQ se .t:eunirem em Assem·
bréia Geral ExtmordinchJa, no dia quinlJ:' (15) de ja
neiro de 1.963.- às. ncDI'.e: (9) hQrQS. no sede do 8oDc:o
Ó Praça 15 de NQ'l8I1'IQro esquinÕ. do ru;:! dos r rhéu"·
poro deliberarem 5ISbre à- ieij14nta

•

ORDEM 00 OlA
1· _ EI� d. Qirel<>l#fi ""''' Vagas ainda nóc

preenchidoo; C
2!' _o- .......IQO de lnIerêsse do Sociedade.
Qbsa,...... OU �res adonislas que os trans

ferêncios de ações f"lCam� nD, dez (10) dias
que a.__. " ....w� de AuomDIIiI<I,

, :-::-.i
••

-

••
FI
..0<.ianp:ópoIis,31 de Oezen,bro de 1962.

.... - �

Alcides Abreu.. Pres:id$1te
_..)liliiii
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inaugura iluminação pÜblica
Oradores acentuam o significado do acontecimento para a vlaa ao município e o que representa aquê le melhoramento para aquela praia, mais imporlan-

, Após o belo espetáculo O novo parlamentar ca- Ao término de seu <tis- da coletividade barriga- fonte de riqueza que êle narel possível sistemas de
oferecido pela inaugura- tartnense destacou a obra" curso, o sr. Nllton Kucher verde. pode produzir, isto é, a abestec1mentos d'âgug em

çêo das lâmpadas mistas administrativa ora em exe- informou que o Prefeito' de Deu conta do esfôrço que eletricidade", e propósito 48 cidades; assim como

de vapor de mercúrio, teve cução no Estado, que deve Camboriú, sr. Amadlo Da- se realiza no setor energé- de que funcionou a 51- saldo com os municípios as

lugar nos salões do "Merf- servir de exemplo a rodas lago, num ato de inteira tico, das obras em execu- DESC. imposições constitucionais,
luz" o jantar com que se as unidades federativas. justiça, sancionara lei dan- çêo, dos planos e flnancla- O Governador anunciou oferecerei dentro em pcu
homenageou o Governador "Aqui se faz um govêrno do o nome do Governador mentos para novas arran- a grande "operação-ener- co os nossos Prefeitos um

Celso Ramos em Camborhi.. -sem ódios, de planejamen- do Estado a uma das ave- cacas. Para tanto detxou géttca" que se desenvolve- plano de importação fI-

Ilustres personalidades to, de realizações. nldas daquele balneário. claro, continuara o mesmo rá no próximo ano, quando nnnciada de equipamentos
do mundo catarinense pres- Destacou, particularmen- rítmo. �::sa:��c:sI��:.rarioe:I::;, rodoviários.

�:::::�o�e�:�,: s��:!;:rl�� !�ent�a���r qUeedUcoac��:::i
A ��;AJ��! z���!��:�a- Ficou a oosicão governa- totalízando disponibilidades

de Estado, Prefeitos, depu- precisa mais do que nunca dor seguinte, à luz de nú- mental na questão do car- �:S::�d7:�d:i�0�t�cré:��=tados, etc.
M.;r

desenvolver o ensino, ele- meros e f�tos
d mos��o�s� vão, de defesa :u tese �e

mo de mais de 160% em

ORADORES

., _Ii
����o f�mc��u:�e d:st�e�=� ��rtl�I:a����a ade govêmo ::�dU:� p���� s�r ��;:�� relação ao ano de 1.960.

pr����t�dO dee�amn�On:I:, d� :e���,e�:\at:��a cd�l���= :oc:rr�u�:�:�c�:�:s·est�,��r: ���t�ee�b:!��aã: p�:çoú::;:� te:��r�-::�pa a�e q:e���
����ta��a���o �I�tr�nc��� �::'�,o. :��:i� seof���ut�e� �:�:�s ��:r:\����::s �u:� ��;á:IlS������s�m 1.965:

Ramos de "retucetrc das Nllton Kucher, sob uma piladas duas. A programa

finanças púhlleua, mudun- saraivada de aplausos. �!O u� d��af:�� U;r�g�=do a feiçiio cuturlnensc
numa época Innacíonár!a." AVENIDA CELSO RAMOS em desenvolvimento, come

o demonstrava a usina de

Palmeira, em Blumenau

que também se tornara
meta da Centrais Elétrtcaa
de Santa Catarina tão lo

go a Força e Luz passara a

lhe pertencer.
A fala do sr. Júlio ze

drozny Impressionou pela
objetividade, ressaltando
da exposição que a CE

LESC, órgão executor da

política energétlcà do Go

verno Celso Ramos está
côncta de seu papel.

Governador Celso Ramos qWl/ldo, durante o banquete
realizado em Camboriú, pronunciava seu discurso, acen

tuando que tudo o que fazia era voltado para o bem
estar de sua. terra e sua gel�te.

-------------------------------�----

Jantar de Confraternizacão:

Reunião Cordial
Servidores

ãste é o resumo que diz sendo realizados numa área

diretamente com o meu que compreenda 9 mumct

trabalho nas minhas euví- pios.
do a oportunidade da con- dades de médíco-vetenné- . O· Plano Regional de

fraternização. rio regional sediado no Combate à Brucelose tem a

O Bngv. Annito Petry ex- município de Tubarão, cooperação do médíco-ve-

prímiu, ao final do jantar, Assim o dr. Wadlh de terinárto Martinho Ghlzzo ---------------------------------

agradecimentos pelas rere- Albuquerque Araujo inicia Netto, que é do Quadro do
rêncías que lhe foram ie1- o Relatório que apresentou Ministério da Agricultura.
tas, manifestando sua sa- ao dr. Luiz Gabriel, secre- O êxito da execução do

nstação em conviver com tarte da Agricultura. Plano se deve ao seu carâ
seus eol�borad91eg e -emt- Nas rõnras datilografa- ter .eooperativo, pois can

gas. Disse que o Governa- das onde alinha números, tribuem com recursos ri·
dor Celso Ramos lhe deu e Informações estatísticas e nanceiros para ête, os se

continua dando tôdas as considerações técnicas, o gulntes serviços: Projeto
condições necessárias para dr. Wadlh registra que per-. de Gado Leiteiro, Diretoria

que o titular da autarquia correu em serviço de defe-. da Produção Animal, Se

possa hem desempenhar-se sa sanltárra animal 18.714 qretarte da Agricultura e o

de sua missão, e nisso resl- 'quilômetros pelos munlci- .Ministério da Agricultura.
dia o fato da Rep�tlção pios da cic·cunscrlção da O fichário do médlco
estar atingindo, a pouco e sede regional. A média veterinário reglon<ll sedia-

pouco, seus objetivos. mensal de quilometragem do eIJl �barão. se lê que

quias do gênero existentes .

percorr�da foi' de,' j1.�59� Os at}i:mals, e aves frequen-
no pais, com a amplitude pbs éni. rélevo a colabo- 'qullõm�ttotl, Fbt-h� J:J;!Ii- ie,mente atloecqm �e� IAfto-
e características que o se., raJão do Sr. Fúlvio Vieira tidos e atendidos em con�" sa, Raiva, Catqún'culo
tôr requeria, nã;> s.ó na e integrantes do GRP na sul tas, ensinamentos, de- hemático, car'búnculo-sln
sua In!rnesb·uttit'a- 'como' tarefa de orientar a opl- monstrações e chamados· tomático, garrotllho, Pneu
na ·I;U"à ,'suáer·�st"rut1.H'a; i'e' ) tiiãu_publica noticiando as médico veterinários 72 mo-ente,rite dos bezerros,
lantrJ cru verdiLde (tu'c or- 'ati'vidudes das repartições cl'iadorcs. Os vacinadores. pneumo-enterlte du leitão,
galli'-;Jl1fJs InLernu,clonu.is :e '.govi!rnamentais, acentuan- forneceram 992 atestados Peste. Suína, Epltelioma
naclonJ.ls de. financiamento .. do o. DAES somente. cres- de vacinaçilo. das aves, Coléra Avlária,
e coupera\!ão, CalDO 'FUl�- ceria no conceito da po- Tifo Aviário e New Cast.le..

dação SI!:SP e USA1D para
....

tiuíação através do entro- Nas espécies vacinadas Diz o Veterinário Wadlh,
TEXACO BRASIL S.A. - Produtos de Petróleo (FiJ1al ali jã estavam carreando ,samento do trabalho de foram anotados 22.578 bo- . é necessârIo Ullla grande

de Florianópolis.) oferece excelente oportunidade para doações, verbll� e flnan- equipe, e esta já. se achava vinos; 06 Equinos; 8.175 'Vigilância sanILãria e. tum
candidatos do sexo m,lscullno, com boa redação. em por- cl,ul1cntos. Finalizou por ajustada para us tareIas Suínos; 12 Ovinos; 12 Ca- bém uma consciência for
tuguês. experiência em calculas e conhecimentos de in� l'cal'.�ar o esplêndido t.l"a- árduas do futuro. Falando prlnos; 11.673 Aves e 235 mada no criador, no agrl
gles, contabilidade comercial e bancária. Os candida�os balho do DepartamenLo na sóbre as atividades da au- c·ães. Sendo que êste ú1l,.-i- cunor e em t.odas as pe.s
deverão possuir, no mínimo, instrução secundária cum- ampliação da rêde dágua tarquia, referiu-se aos acor mos, são animais que os soas que cl·!;lln. Os reba
pleta. experiência em serviços de escritório, inclusive da- da capital e bairros. além dos firmados com organis- propóprios donos levaram nhos de explofaçâo econô
tilografj(l e pelo menos 25 anos de idade, condições in- dc outros munlciplOs. e o mos nacionais c interna- ou chamaram consciente- Jnicu e mesmo os animais
dispensáveis ao preenchimento da vaga. Salário inicial de auxillu da Aliança Para o clonais. a ampliação da menLe os vacinadores para domésticos, represcntam rl
CrS 44.000,00. Os interessados deverão dirigir-se pessoal- Progresso ao plano de co- rede de água, superior a vacinar. quezas. Não deve ser des-
mente aos Escritórios da Cia., ii. Ponta do Leal, no E!>trel- locação de rede dáSlla cm 41 Km .somente na área A consclcncla de que (l truidos pelas doenças.
to, no horário comercial, devido à urgência em preencher cincoenta munlciplO1S wta- metropolitana e muníel- raiva e transmlt.ida pelo Além do serviçu de rotl-

1'lnenscs, sendo tais fato- pios vizinhos. cãu, e ullla campanha que na foram orienLados e

rcs positivos que marca- Terminou por agradecer o médlco-vet.erlnárlo rc- instruidos sob a responsa
vam decisivamente o atual a presença de rodos, segu- glonal de .Tuba.rão, man- billdade do médico-veterl
gov(!rno ante o cunsenso ro de que, com Os colabo- teve de l0 :i 31 de dezem- nârio regional de 'l'ubarão,
pop,ular. radares de que dispunha e br.o de 1.962, uIlm de criar 3 vadnadore� estagiados,
U!iaram da palavra, tam- os que!ic somariam na contra elu, uma upinlúo, E alnc,kl, foram realizadas

bem, os S1'S. Oswaldo Gue- ampliação das atividades bem fOfmada. 4 paiastras com auxilius
del't. João Otávio }Purtado, da autarquia; mais e me- Contudo, não descuida vlsuis, para agriCUltores,
Moacir Nuernberg e Rena- lhor poderia corresponder das recomendações aos agri craidores e trabaihadores

Não sflbemos se '!962 vai deixar saudades. Talvez as to Pinto Vilar, colabora- a confiança do Govemadol' cultores e criadores, para rurais. Também particIpou
deixe, em parte, para o sr. Jãl�io Quadros� o herói dos bi- dores do DAES, ressaltan- Celso Ramos. que sintam como obriga- no Curso Avançado de Gu-
ihet'inhos, das brigas de galo, das medidas ·dos biquinis, ção de rotina _ a vacina- do Leiteiro.

:: ���t: � �:':�;:�I�;�uf��Z�' p:rc�::����: lh;� d�!�� Partido de Representação Popular il:� �:ev::I�v�S : :!�t::�� cr�á�i� L�= G���I��ltU�:�
9Ué1�! parlamellturiünb:'com"o CChlgresso' insolúvel _ Diretório Regional de' Sfa Catarina ��� c�nf;;aal��a��e��a�e��:= �!���� d:sr�I::i��n:�ç::�
ta"'�:,�:�ã�a�:�:,�,,::�t�'g;s801J,OO CONVENÇÃO REGIONAL ��'�:�;ã; ��'v:l:l'd:ta�::: �::'��::.:� ����l::�':a:

�::a�:a:�!�t��a;:Jd�$"_:� �i;:�;:!:�,? � !��:mrr::� EDITAL. DE CON'V.QCAÇA,O' ba��c:n: d�:�:::es;ncon�ra_ :os ne;:�:I���:, �are�:��:�
ção aos BANG-BANfJS· detlOradOl:es

.

de djv�as. tambem dlças e que atacam anl- mente, com a reestrutura-
o ASSA,LTO AO TREM PAGADOR".

-

Na qualidade de Presidente do Diretório Regional do mais e atravéz delas as ção da Secretaria da Agrl-
Não nas deixarão, os ·assaltoi dos calezi:nhos a . Flartldo de Representação Popular em Sant.a catarína, e pessoas mais ligadas a elas, cultura, a defesa sanitãrla

CrS 10.00. com Cr$ 8.00 de luCros Ilds que nem aos empre- de acôrdo com o disposto no artigo 46, item 11, -dos Esta- o dr. Wadlh relaciona: a animal será ativada de
gados pagam o salário mínima!

.

tutos Partldarlos, -convoco, para os dias 2 e 3 de feyerei- raiva e a brucelose. Com acôrdo ,com as sollcltaçõe.s
Nel/t o trãnSito de FlorianópoUs, mantido it imagem e ro próximo vindouro (sábado e domingo) a Convenção referência a esta última da defesa dos rebanhos de

semelhança do epiSódw bíblico da Torre de Babel!' Regional para os lIns prevlS,tos no artigo 17 dos mesmos diz que, Ioram feitos testes anlmal� e lotes de áves. A
.-

Neih a OíWEM da-'.ergunil!ação· do nos10 Mercado - Estatutos. em 1.509 animais. Sendo dinâmIca encarecida peio
onde a Procura custa a penetrar, ameaçando a Oferta ti Constituem a Convenção_Regional: negativos 1.367; suspeitos médlco-veter!iQárlo secIJado
ter que negocie/r co:,n ela mesma. lQ - O Diretório Regional; 125; positivos 17. O núme- em Tubarão, como têcnlco

O que de bom mesmo 1962 teve (t nos ofereceI' ;oi o 2° - As Delegações Municipais e, ro de animais vacinados regional, vai ser uma

seu fil/i. 110 di« 31 tilti7no. 3° - Os Vereadores e. Prefeitos Municipais filiados contra a brucelose foram constante, porque, exata-

Que 6.1. elltl'(!lJrlo Ioga de plebiscito, não nos venha ao Partido. de 278. O número de crla- mente, esta dinâmica no

.. lt1! rl,,.l1ttrr'trr;nf1e'm -n® ri
fi

n- Florlnnôpoll�, 26 de clezcmbro,",e 1962 dorcs benCflc!ndos cõm o atendimento. na- a slstcn-
.-. 1t:1'.lU-,/tI' (l}!t'1'I111I'IUl'r !lll 1111''''� Efit;u illIülle1 • \Pluno Rt'giOJ;1UI de Comba-

QlI� t:d:;/.tn:/ 'j'W�, �)ri,)�';'(;;r;';j' .","._ .

.

,..
" �!:�l�'�.��t:..;-_:� _I,�" Dru.ctIR;�� i:.:l.:ll,,!_��
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Ramos
te do Estado.

e
Direção e coínboradores

do Departamento Autóno
mo de Engenharia Sanitá

ria, na noite de 26 do COI'

repte, reuniram-se festiva

mente, em um jantar que
teve lugar na Churrascaria
Rtosutense.

O ututar do D.'\ES, Engo.
Annlto Petry, acompanha
do de sua espõsa. Da. Zul

mira Petry e tôda a equipe
daquela autarquia e mais

o jornalista limar Carva

lho, do Serviço de Impren
sa do GRP, representando
o Dr. Fúlvio Vieira, Chefe

do Gabinete de Relações
Públicas do Palácio - en

tretiveram-se em um am

biente de cordialidade e

conrrntomtzacão.
TRAB.ALHÓ DE EQUIPl!; E
NOVA ESTRUTURAQAO
Na oportunidade. usou

da palavra o sr. Pedro aer-

touno da Silva, do Setôr
de Contabilidade, que real-
çou o pleno entendimento
existente entre servidores e

direção. fazendo votos para
que êsse alto sentido de
relação rõese. para o futu

ro, cada vez maior e resul
tasse no êxito das ativida
des do organismo.

O sr. João Emillo Za
neui congru tulou-se com

todos os presentes pela
oportumdade de tão cor

dial I euníão, manifestan
do sua sansreeão por ha
ver realizado um curso de
es!')eclalizaçãli em Gover
nador Valadares, Estado de
Minas, e que, dentro da
nova estruturação por que
passou o antigo Serviço de

Agua e Esgoto, estaria apto
a desempenhar-se com

mais eficiência de

funções, externando

Em ncme do Gabillete de Re.aç(je:; Públicas do Govêrno
do Esllldo, o jornalista !lmar Carvalho agradece o en

sejo de C01tvlV3r com a família do DAl::S, dizendo do

que o Eng. Am�ito Petr.y ·vinha reali�ando it frente
.

daquela importante autarqaia.

BOM EMPREGO

a vaga.

da Direção
do' DAES

O GOVERNADOR CR Em nome da CELESC, o

A derradeira oração, do Dr. Júlio Zadrozny, -pren
Chefe do Executivo, fê-ln o., dente daquela empresa,
sr. Celso Ramos com a. mostrou, atravês de mime

emoção de homem voltado ros e fatos, o que vem

para o bem-estar de sua sendo feito e a participtl
gente. O dia rõra todo, de ção que vem tendo no PIa-

inaugurações proveitosas no de Metas do Govêmo

J?ara considerável parcela Celso Ramos

49.185 foram Yacina�osDr. Annito Petry oferece aos seus colaborctdores o [an-:
taI' de confraternização de fim de ano, dizendo da

colaboração de todos lia realização de uma meta comum,

satisfação ao titular do

DAES pela oportunidade
que lhe dera.
O jornalista nmer car

valho, em nome dQ Dr.
Fulvio Vieira, agradeceu o

ensejo de eonviver com a

famiUa daeseana, dizendo
não estranhar o bom .têr
mo a que o Engo. Annito
Petry estava levando a au

tarquia que dirigia, de cuja
equipe de administração
fazia parte. Disse mais,
que assim prestigiado, pu
dera, o titular do DAES

empreender a basilar mo

dificação dn SAE para uma

das mais modernas autar-

'�

',-de
':·"_"f'!J .

�:: �,..,�

Camboriú
.

Encerrou SUa oração com

êste hino de esperanças
nas possibilidades de seu

Estado: fiE reafirmo que,
assim como a cletricidade
tem sua programação equa
cionada, runcíonu o Banco

do Estado; assim como

construi mais de 10qO setas

de aula, resgareí c paví-
mentaret as estradas do O depUtado Nilton Kucker,
plano; assim como forta- saudando o Govemador
tece a estrutura agrária Celso- Ramos, ch,mwu-o

pelo crédito e assistência de "feiticeiro das filwnças
técnica, assim também ter- públicas".

O:ESTADO
'�. O lIl1S ut11iO DllIID DE SUtA CAIAlI"" ,

Florianópolis, (Quinta-feira), 3 de Janeiro de 1963

. Convoção Extraordinária
Da Assembléia

O Legislativo
Catarina está

de Santa

convocado
2°) Projetos de Origem

Parlamentar em trânsito;
3°) Proposições Governa

mentais, Parlamentares ou

do Poder Judiciário, que
derem entrada na Casa até
a data tníctnl do período

para novo período extraor
dinárIo de z.tlvidades, de 7

a 30 de janeiro próximo.
A pauta:
1°) Projetos de Origem

Governamental em trânsi

to;
convocatório ou durante o

OUTRA DAS MIL

LOCALIDADE: BONETES. MUNICiPIQ CANOINHAS.
OUTRAS DAS MIL

De começo quero valer-me destas poucas e mal

tr1l.çadas linhas para agradecer a todos quantos. sem

distinções raciais, politicas, religiosas, econômicas e

plebiscitárias, honraram-me, e aos meus, com tele

gramas, cabogramas, telefonemas, cartas, cartões e

bilhetes de boas-festas.
O nume,ro, mQdéstia à parte, foi alto. A resposta,

per capita, seria para o meu orçamento medida deci
didamente Inflacionária. E como este 1963, pelo que
dizem e, pregam, deve ser o ano da desinflação - f<t

ço-me coerente levando a todos, unãnimes, as mais
calorosas retribuição.

xx xx xx

Segundo a legislação trabalhista, no capi�ulo das

anexações salariais, da minha ficha, aqui no jornul,
consta um perú natalino, sempre grande e sempre
gordo - que me é tradicionalmente creditado pQr
conta da velha amizade do António Salum.

No ano que êle não aparecer - o perú - o Saium
aparecerá nus barras da Justiça do Trabalho ..

O deste ano, como os dos anterior{:s, estava d'ape
tlte! E talvez ainda estivesse vivo e glugl\llante se

um outro Salum, o Amin, também \elho amigo, não
no degolasse, às vesperas, malvadamente.

Penhoradisslmo.
xx Xl!: xx

Presidencialista convicto, vou· :10 NAO. Mesmo

porque o que está acontecendo no Brasil é para la
mentar ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


