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--_,....;..,.,.__..,.._.:;;.,.-Orasil amêacadOde nao escutar a-e-opa
Mundo, pois não haverá te, na sede da western. às aumento salarial e mais

linhas para as irradiações. 14 horas, numa derradeira um fixo de Cr$ 4.250,00; 2°

MESA_REDONDA tentativa para consegui- - mínimo de Cr$ 8.250,00;

Como na última mesa- rem uma solução concllla- 3D - férias de 30 dias; 4°

redonda os empregadores torta que evite a deflagra- - no. ato de aposentadoria
fizeram uma contrapropos- çâo da greve. a concessão de uma grati-

ta considerada Insatisfató- PREPARADOS rrceeãc correspondente ao

ria, os trabalhadores. re- Os dirigentes da Federa- salário de um mês por ano

solveram reduzir suas ret- ção Nacional dos Trabalha- de serviço; 35% de aumen-

vindicações, que eram de dores em gmprêsas Radio- to para os mensageiros,

70% de aumento salarial telegráficas informam que

os sindicatos de todo o

RIO, -r-. Os empregados
das emprêses teiegréncas
e radiotelegráficas, em reu

nião realizada na sede de

seu sindicato, decidiram

deflagrar greve no próxi
mo dIa 29, caso até a data

suas rewmdtceções de au

mento de 45% sôbre os sa

lidos atuais não tenham
sido atendidas,

para 45%, durante a reu

nião ontem realizada.

Hoje, repre!entantes de

em,pregados e empregado
res se reunirão, nnvamen-

oesc se concretize essa

ameaça de greve, os brasi

leiros ficarão imp:Jssiblli
tados de acompanhar pelo
rédío os jogos da Copa do

. Seminário da borra
cha: Sucesso total

alemao para o
Brasil

pais, Que são filiados àque
la entidade, estão prepa
rados para a paralisação
dos serviços, o que ocor

rerâ, ínevttêvetmente, se

os empregudqres persisti
rem na intransigente nega
tiva de atender às reivin

dicações salariais que lhes
foram apresentadas,
Os empregados das em

prêsaa tetelegráftcas e ra

díotelegráfieas -rejvíndtcam
o seguinte: l° � 45% de

Aulo da (ompade
tida em Brusque
o TUSC - 'reàtro do Es

tudante Catarlnense - es

tará apresentando amanhã
na cidade de Brusque o

Auto da Compadecida de
Ariano Suassuna cujas
apresentações em nossa

Capital se constltulram

numverdadeiro sucesso.

QET�DOS
Informações não confir

(lnadas 'dizem, no. entanto,
que el�mentos .

da Fõrça
Pública do Destacam,ento
,de Pirapcma estariam se

qüestrando camponeses e

os condUZindo 'para' 'lug�
res, ainda, Ignqrados,

VINDITAS
Tais acont.ecimentos es�

tão alarmando as autorida
de!; estaduais, devido, tam
bém, às proporções que
assumiram, pol!; as fan:li
!Ias. de fazendeiros e, de

alfMcultor('s permanecem
nns !lnl":1r..'I,� l'eeipl'Ocns,

ELETROBRÁS

RIO,-

Chefiada pelo embaixa-

só Em

dor Hans Granow, chegou
no Rio, desembarcando no

Galeão, a missão eccnômí

ca alemã que velo negociar
com as autoridades brasi

leiras a aplicação do fun

do de 200 nlilhões de 'mar

cos (50 milhões de dólares)

em projetos de desenvolvi

mento econômico.
O grupo "estéve rra Ita

marat], para os primeiros
contatos, ficando estaoe
tectdo o programa das vi

sitas a serem renas. Falan
do aos jornalistas, o cm

baixador Hans erenow, li
mttou-se a informar que
a aplicação dos 200 milhões
de marcos as bases do cm,

préstimo etc. estão 1).11 de
� � ades

Nomeações

sar Ferreira Ref8, presUliu
II terimônfa de instalação
do SemincirJo. EconômiCO
da Borracha, O decreto, elaborado pc.

9!d.li
re

MaiS' adlante deu a

entender, entretmto. que o

dinheiro poderá financiar

a indústria siderúrgica e

outros projetos, tanto no

Nordeste como no proprlo
Estado da Guanabara,

A 'presença de Inúmeros
economistas no auditório
da ABI, marcou grande
�Xito na cerimônia de Ins

talação do Seminário Eco

nõmtco da Borracha, pre
sldida pelo ministro 'Vlrgí·
lia Távora, que ao discur
ser. declarou que grandes
perspectjves se abrem para
o plantio e a ind!Ístrla da

borracha, pois prevê para
19'10, que cêrce de 60 por
cento das cargas serão
transportadas por melo ro

doviária, representando
dessa forma, um grande
aeréscímo na Indústria de
))neus.

E' de Incomensurável Im fazem desenvolver a mdús
lo prImeiro subchefe dá

portância o valor moral tria nacional nos seus ól-
Casa Civil sr, Hugo -te Fu,

das biografias preparadas versos. aspectos e setores. �:de; ��e'sr�e ;;�:!r�.i;'�:
com o espírito construtor tais como A. J. Renner, ca

e propósito, constttutnâo industria do veetoano. sr, já está pronfl:i, mas ,1 q',
maneira das mais eficazes W, Preitag, da IndÚ1stna de João Ooutart só o a'isir.a::a
de Ilustração par? elevar refrigeração oonsct IJ� depois daquele prazo. 'pa�a
o Idealismo das gerações Jolnvllle Sta. caja+om: �r permItir quê, no Intervalo
jovens que tornará') forte Arno, da índuatria Arno se corrijam absurdos ocor

e Jlil'ogressista o .araen elo S, A., sr, Roml da Mnqul- ri dós na atual en-Ia de I!>J

futuro, Incutindo ihes li no narIa Roml (tornos rmcr e meações,

MARANHÃO EM PEr DE GUERRA
os QUI!: E.sPBRAVAM_ Em todo ° 7nundo, acompanhoat_
se com emcçao as buscas 4a câpsula espacía; no AUã,�tj.
co, Em wmll.nm lugar, entretanto, a exsectauva era mais
inte1�sa d� que entre estas pessoas, São a espósa de Cur_
oenter, Rei!(�e, e seus filhos Robyn Jay, de 9 anos, Kriste"
Elame, de 6, Candance Noxon, de 5, e Mal'k Scott, de 12.

grmaf' televisado ,=0010 o

que a TV_Tupy, do aio pro

move com o patrocínio da

empreza. de navegaçao aé_

rea VARIG-REAL que .tem,
focallzado, diante .:\o� a

plausos dos tele .espectado
res brasileiros, a eXlstênda
de homens afamad'J$ que

Paulo, Belo Horl'l'Jnt.' ara

si lia, Sâo Salvador Recife
Curitiba e Porto .A:c�re
(utilIzado o sb<tem,t do 11

deotape), mostrand'J a in_

dústria ativada pela pe;.soA.
homenageada, atravé� do

metodo de filmag2n'J c l'e,
(Cont, na 2.a pãg.)

Entre esses absurdos es

tão as recentes nomeeeôcs
ocorridas na Admlnistt�ç;j,o
do Porto do Rio ãe Junet.
1'0, onde houve ,::3;,03 de
mulheres nomeadas para

carg.o� de motort-tas e

guíndasteíros. Pretende o

presidente da aepubüce
que a correção de 1:11$ atos
se faça antes da puultea
ção do decreto, a fim (I.e
evitar que este se transl' r
me em impecilho p lr9. i;

normalização dos sC�'vIÇ0S
públicos atingidos oe�o df'S
vário D-omeacionista,

s. LUtS - Segundo os

últimos Informes, eoõs os

conflitos verificados em

Pirnpema, .entre fazendei
ros .e' aQ:ricultores, com a

pactíbípaçâo- de soldados
da Fôrça Pública, quando

:b';:d:,o���m���s �:':;:s� "'axa ·de J·UIOS ndoteria sido restabetecida a .I I U.

������s��qU;��oc����: :�= d . d 12"/tingente policial, para ali,po e passar eenvtado petas autortcades
•

governamentais,
A ��:::IAdo2s� h:'P:t!d; vo�::�� s:�.:�����' d?l�� !���d�e�:l ��t::in: s:��

Por outro lado foi de- aprovou em discussão uni- missão de Economia que não poderá exceder 6%, a

nunclado ao presidente ca, o projeto do deputado torna oortgatoria a aplica- título de nscaheacão das

João Ooulart, através tele- Pedro Aleixo {UDN-Mlnas) ç�o, nas are:!s compreén, obras respectivas, a por

grama, ontem remetido que fixa em 12% a taxa de didas pela SPVEA' e pela centagem exigível pelas
pelo pt'esldente da Aliança juros de emprestlmos ou SUDENE, dos depositas ali C a i x a s Econoniicas ou

Operária Camponêsa Estu- contratos e em 10% sobre feitos; outra emenda, a quaisquer estabelecimentos

dalltil do MIl.lanhão, "a os respectivos juros a taxa qual deterQlina que os re- bancarias ou entidades fi-

ação criminosa do govêrno a ser cobrada a titulo de colhimentos bancarias ao nanciadoras dé construção
estadual tentando impedir remuneração de .aerviço ou Banco do Brasil à conta da de edlflclos destinados à

a organização dos clltmpo· pagamen!o.. de despesas. SUMOC passem a render habitação,
neses e lançando o Estado
num clima de Insegurança
agravado pela Insensata.
ameaça do Chefe (lê- Polí

cia local, de jobr os ofI-
.

Cª'$,
sargentos e soldados

c a o povo, a fim de
vin ar a morte de um te
n e, para que os mesmos

fizessem justiça com as

prôprlas mãos".

desejando vingar-se dos

familiares mortos, estabe

Iecenod, assim, o pânico
em tóda a regtão.

breza de propósitos na pre veiculas Roml Isetl_;�), e ou

paracêc do homem deste tros nomes que tem e n.

século trepidante, pela con grandecido o Brasil peras
templação dos g re ndea e: suas Iniciativas de reat st

xempLos e pelo estude da. gnlücaçêo nacional.

vida vitoriosa dos conduto Esse programa é de n-a-

res do progresso, lização perlodJca e é re-

transmitido pelas estacôes
Dai o valor de um pro- de televisão ão Rio, São

--- -_ ...�----�----------_._----

Em cumprimento ao que determina o Art. 3.0, §1.0, _

,"c,,� III" da lei n.O 3.890-A, de 25 de abril de 1961, que

dlsp�e. sobre a constituiç�o da emprêsa Centrais Elétricos
Brasdelras S,�. � ELETROBRAS, e devidamente autorizado pelp
Exmo. Sr, MinIstro dos Minas e Energia, Dr. Gabriel de
R�zende Passos, comunico aos interessados que foram pu

bllcad�s, para conhecimento geral, no Diário Oficial de 16
de mOIa de,1962, Seção I, Parle I, p6g. 5.442, os Eslatulos
da SOCledace,,1 "

Ao mesmo tempo, informo que os referidos Estatutos
e�' coonFormidade com o Art, 3.°, § 2.°, inciso 11, da cjtad�
Lei n. 3.89.0-A, foram, encaminhados à consideração do
�onselho Nacional d. Agua. e Energia Elétrica.

RIO DE JANEIRO, 17 D� 1.1-'10 C'E 19�1
ENGo, PAI'tn- pr,!"
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Emprêsa Editôra "O ESTADO lIdr:.
Rua COnselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 - Caixa Postal 139
Endereço Telegráfico ESTADO

DIretor
Rubens de Arruda Ramos

Gerente
Domingos Fernandes de Aquino

Reltatores .

FUlVio Alberto de Amorim , Osvaldo Melo.
Antonio Fernando do Amnral e Silva

Colaboradores
Prol. Barreiros Filho -,Dr. Osvaldo RodriguesCabral - Cid Gomaga _ Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othcn d'Eça _ Major Ilde!onso Ju
venal - Dr. Mliton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens Costa - \Valter Lange _ Zury Macha
do - Lâzarn Bartolomeu _ lImar Carvalho
- Prof. Paulo Fernandn de Araujo Lago _

Hamilton achmtot _ A, Seixas Netto
DEPARTAMENTO ESPORTIVO

nl'dator: Pedro Paulo Machado
Rt·tJawres, auxil!ares; Maury Borges, Rui T
Lobo e Gilberto Nahos.

Colaboradores: DIVERSOS
Representantes

Representações A. S. Lara Ltda.

��l\ (��i9_2�ua Senador Dantes 10 5° andar

sac Paulo - Rua vítorte 657 _ eoní. 32
P6rto Alegre - PROPAL _ Praça D. Fellcll!'
no 15 - conj. 11 _ 'rer.: 74--10 '

��(;�;.�: �e c�:�i�P���!�it�; em todos ds mu-

An(mdos mediante contrato de"acôrdo co.n a
t:lIJr'!a em vteõr.
M3�nNA1'URA ANUAL -'- CrS 2.000,00
V:<r-rnA AVUJ�SA _ CrS 10 nn
A Di"pc((", ,não se rp.mo1IM,hlli.�a n-tc» cca-et

-c, _���os._:os artigos essraeccs.

FAZEM ANOS HOJE
SI·:I. Marie de Lourdes Vaz Sepitiba

Antversc-í., n? dia de hoje o ex mo sra. Maria de
r.ovrdes 'voz 5_pltlt>a, çemtorc do n03SO colega oe
redação Jcõo Sepitibu.

À ilustre nctouctcnte. os efusivos cumprimer>tos
dos que neste folho labutam. r

- srtc Yoro Nocettt
- sec. Mario Ter,:.'!za Berrem Machad�
- Jovem Mório vetço
- sr, José L. Mafra
- sr, Robervo! Silva

..:....... si � f�or: J de Lourdes L. 8eck
- sr Heitor Bittencourt
- sr, Meneei Remos de Souza
- jov.:!m AI1Gbcl:J Ventura
- sr. 6ntônio Rodrigues
- sr, JÚlio·Jo�é Floriano
- srta. Zitc Moritz
- sr. n"�iv'1l ,� .. Silvo Uno
._ sr. Mório Pérez

Fnlgnmos em fe� ,tr&t" e

partlc:pa:- ao, seus amu;a
e demais pi'!ssoas IIe S'1a

aml.�ndc o contrato 'te �a.

sarnento do n:lsç.:) ;:;;'i!'t.cu
lar amigo sr. Dilso:'l t\ln. .:.

de BrIto, f.1es�oa muito) I!e;;
tarada nos meio!l 'ml:(" H:l

b:l.lha, cJ<ereendo :l. >l�(,fi3
são de Acolchoador 1'.1 E:n

presa FlorianÔPOl!\ cem a

gentil e pren::lada s-ct,.l. O:
c:ncla Brit.o Vieira, alta
funcionária do C010g10 Ca

tarinense, ocorrido no di�l
20 d� mala transat�,
Aos noivos, bem (!(,'110

aO!-l demais famlH<lt'cs ,J_,;

no�.os efusivos cum;>rimcu
tos, deseiundo muit"", fe_
licidades para o ful"uro.

da
•PARTIDA� OE

fLQR.IANdpOLl� EM
()IA� ÚTEI!: AS

'horas I•

v conleáTtonlos Sociais

� Logo mais recepção no Ouerências às Debutantes 1962
. - João Gilberto hoie no lira Tênis Clube

.

1 _ Nos salões do Querê�ciJ. Palace culdade de Engenharia'! A "'aCi!j(jfl..j(
as Debutantes inscritas para o "Baile da em toco vai promover elegante sotréc.

Menina-Moça", hoje em elegante ccqut
tel _ A recepção esta marcada pa':'.'! as

7,30 hs. enm convidados esocciers.
8 - Circulando sempre accmpanncno

>lO • ') da senhorita Solange Chaves, o Depurad,

2 _ 1.:ra Tênis Clube hoje acontece-

Walter Gomes.

Irá com movimentada sotrée tanuo {:f'nlt .., • ,)

atração o aplaudido cantor BO';.N Nova

��� ���e�:�â -: �o�::��,.da cot'nn Iogr
tro �1�r.:�I�OC����Q�R�Ooh�;�t;rOU:'::;

r Nova vai dar "snow" em nossa r::.Jar:Q.
>lo • �

I

3 _ zm nossa cidade, o gruno Balo
-

'

$ • '"

1
nlstfL Clube Tiro vasconcetos Drurncn.t U" 10 - Ana Ma-ia Onu-alves ta Llr;n �I' rtajat, para disputar pa rtl da. de de Londrfna o M," Paraná lO"

1I 4 � glainha 8:0'a:'I' uma da, T 'Ou II - Na 11S1: d: 'h"'''dCS 00 "ue
'antes do Ano também recone "n,\' _ t-rn renctn palace, o dr t.asara Bavcr ct'I':f'1
sua luxuosa resrdõnc a as Debutantes do ·UIl{'O cnconnetro na cidaue de C'J' , ')0

BaBe da Mentna.Moqa
* o o)

,

•• >lo ,

, 5 _ O dixcutldo Roberto Luz a-rara idade nova -- O econtectmenta deu 3(' cem

circulando em "p inclpe de ga!t:'s".· janta" no cuerênc.a Pajace.

12 - Mar.a Lina rconomo r-stejou

6 _ O senhor e senhora M:\rIIJ1.) Gil, 13 - A oatere das andas. prepart,

tal homenageado com "vatapá" no res- estoque em [nas ori.anzas. tune t' ,,' rarn.

taurante do cuerênc'e Paíace. paro. o movimentado "Baile da xre.une. \"F,�TT)E SE UM, ',\ Rl!.4.
7 _ Quem será a namorada :19. F:!- Maça"_ PEDRO SOARES, 14 FOS�
� ,�.,-.-�.... , .-.-.... -�--�.... 2615 NESTA

SOClED:gEE�����T�ESE�:���MENTO Escolhido O Cati'ri-
Pejo presente ficam convocados todÇ!s os membros nense DR J ,.cI"�t."\ �o('i"dade. para a, reunião de

A:iemblél&l
Geral U '0

Ext.raOrd!'�'rJ .re�,· íaej-se '!� t;lla 12. e JaJho d"
I (Cont. da 1.a pâg.{ •••

1'162,' à� f�',._:l\1) C�be �vo' �,�nejro"! por$gens entrevi�r:l", pro- labuta preslstente e !-,:t:rió
il PIa. Aa

.

S8!ilva: no( 49, � neste su �trlta Ido E�- jea�do-a no clJ:1h",�I1nel�t" t!ca. porque enI;Tan.1f'''e o

trf'ltr) ,...,(!� a_seguinte .ordem do dia: REFORMA DOS
e na admiracão dos bmsi Brasil e humanitári" por

ESTATU'T"OS. lelros que te�l o l'IlS!'ill de que promove o b�!Il c;,tar
Não havêndo número legal p(,.ra a primeira convo-

assistir as áprí'"'t'ntn.;õc:; ?óc!al da coJct'vi(ll\r\� que
cn,..no. f'f':l desde já.e por melo deste. convo{'ada 11.

do festejado proj,'.'to1111 {li- OPI!r:l (")m suns f:l,ht'ICllS

c�;�:��'l�i:m P:l�:lq�:,;,a n�%�ro,mais tarde, quando fun-

;liS;I:OD�:�� r;:;;;j:> J',:'na ��: r:�::��a as d;r�:�:�·l���
Estreito, 23 de M;�� :1;tn!!6;;aVide Bal.dessar

O eleito de "c,tp:tâl!!'; rio ;:�orê éU;e ��I����e�:'�;:;�:Presidente �:g:�t:;;n���!a f�:�fm�r= dai e humana temt';.t .16"

mau, fez progredi� l' t!'iun de Santa Catarina r:') h'1-

far, finalmente um grupo
l_'_' """' .. \,__ "'" - ....- ... _ ....-

JUIZO DE 9IREJTO DA

COMARCA DE TIJUCAS

EDITAL
Edital de praca, com o pra

zo de trinta diM

O Doutor Abelardo da

Costa A,r"ntl"-S, Juiz de DI

reito da Comarea de TlIu

caso Estad"'l de Sftnta Gata

rlnal na furma da lei, etc .. ,

FAZ SABER aos Que o

presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem

expedido nos autos de ar

roJamento dos bens do es·

pôllo de Genésio SoU7..a,
aue �e processa perante
este Juizo e Gartório dos
Felt<ls da Fazenda Que.
tendo em vista.. o Que dos
referidos autos consta, por
desparho profr-tlfh' aos 4

dias do mês fluente, auto
rl7.lll a venda. em hasta

pÚbU"R, dos bens aballt:!

dp.�crlt(>S. N'lTl1 suas re:'lo""'

t1vas R"'111<1(''''es. nertencf'n
t."'" a'" e�nó!lo :'I"ora men

cl"..,.,r1,., oue sprão levadt)�
a ptib 11"'0 nre"'iio de venda
e arremata�ão, a OUI"'11

mais der e maior lanGD
oferecer. af'imf'l das resppc
tlvas RVllllaçõp�. 0€'10 por
teiro dos auditórios ou

ouem :'Il1as vezes fizer. no

dia trinta (30) de ll1nho p.
vindouro á� df'7, (101 ho
ras. no local em oue se

realizam as vendas em

hasta pública determina
das por este Juizo, â porta
princJ..pal do edifícJo do
Forum. DESCRIÇAO E
AVALIA<;iO DOS IMÓVEIS
QUE SERAO LEVADOS A
PRAÇA: - "Um terreno

urballo, situado' p. rua San
ta Catarina, I'!-esta._Cidade,

j

��

com 27 metros de frentes
oue hzem â rua Santa Cn
tllrina. por R3 ditos de
,fundos"all"" fR7.em P'11 ter�

rRs de S('.hmidt Cherem;
extremand<) a Leste em

tp-.rras de Atanâsio Antônio
�f"r ...a.rdes e a rua 13 de
Male: a Oeste em terras de
JO:'lé Cherpm, perfazendo a

área de l.'Ml metros {lua
dradf}s: tendo encravarlo
no mellrnn uma casa de ti
jolos, velha e pm mau e�

hdo rlp. con�"rvar,iiO: devi
c!roMente �".j�trado sob nO
ft2�5 e ,fIvaliadl! per cenl:(l
e dnCoPnhl. e ojtf} mil cru

�plros (CrS 1�.OOO.OO).
Um terreno urbano, situa
do em Itapema. com 5 mp.

tros e 37 cf'ntímptros de
frpnte com .fi lar!1ura, no�

f"rorlM. de 43 mf"tr'l� e 75
('entlmetros: ext.�r-mlll1d'"

Mio Norte ('f}m .�uà irmã
OQlnres p n<>'", f:l"! f'''m s"u

I'"mP(l )""''';''0: ti.,,,õt'lllm',,,,,_'
t" ,.., ...Idr&l.do �b nO lllQl)
� 1l""Il<>do "",. ",,,,,,,,( mil
(,!"'I,�lrf}" (C"':: !'i 000.00)." E

1'1<1 ra olle cheque ao co

nhpf'imento dos Interes
!<(lclf'� e ninguem p:lssa
al"""",' iltnorância, mandou
f''1uedir o presente edital
f"'p' será !lfixado na sede
dêste Juizo, no luear do
costume, e, por côpia, pu
blicado uma vêz no jornal
"O Estado", de Florianó
polis. Dado e pasado ne",ta
cidade de Tljuca�. ,f!")<; cin
co dias do mês de maio do
ano de mil nov"f'entos e

sessenta e doi,�, Eu, Alvim

Campos, Escrivão, O dati

lografei, conterl e subscre
vI.
Abelardo da Costa Arantes

Juiz de Direito

.#1

economico Que pre��llrel'i'.\'n

te, desenvolve �"io elas
m'ai� dinamicas no Sl"1,0r
industrial de Santa CJ.,a
rIna, por intermedlo d:ls

�j� �
Com multa trequência se

refere o Santo Padre ii.
Igreja do Silêncio ou Igre
ja perseguida.
No dia 8 de Dezembro

'último, houve uma missa
especial na Basilica de
Santa Maria Maior, em

Roma, pela Igreja do at
lênclo. O Papa João XXIII
falou então parucutarmen
te da liberdade da Igreja.
"São numerosos os btepos
que vivem em estado de es

cravatura ou que, se não
foram lançados na prisão,
�?nun expulsos de regiões
imensas onde o povo vive
sem liberdade", Acrescen
tou que a Igreja conhece,
hoje como outrora, o so

frimento e' as catacumbas,
porém, ela sabe que pode
contar com a esststêncta de
Seu Divino Fundador.
Por sua parte, o Cardeal

Bea d.aía na mesma ci!
cunstáncía: "A .vuóna dh

Igreja do Silêncio e absctu
tamente certa até quando
a tuta toma o a�pecto da
de uavld contra Oollns,
e.nbcrn a. Igreja sem dcro
sa, se encontre na presen
ça dum glgante armado
C'llTI todos os modernos
meios de luta.
Nós que vivemos em li

berdade, devemos orerecer
em troca as nossas preces
e os nossos !Jacrlfic!os par.r
sustentar os nossos nmãos
na sua luta, D. fim de que
a sua fidelidade a Cristo
nunca djmmua."

VOLKSVAGEM
611.a SERIE

VINTE ANOS· DE

CATIVEIRÕ
,.

chegou a corter 3.
.

no

da sua morte, mas sou

se que vtvta ainda n

prisão perto de M

Passado tempo foi envt

para a Lituânia, guard
à vista. SC:Tt poder
as suas funções.

.cOt.!VITE PARA MISSSA

Basqarelehol Intermunicipal
Hoie e Amanhã

18,45 hor('s - C",.., ....ecnoto Inkntil oe Basqueteh:,
• - CLUBE DOZE x A. D. COLEGIAL _

Ás 20 hortl!" - Basquetebol ju"t'enil -
..

Tor ....o (Iô
ntca Espr.ti ..... "

A. D, COLEGIAL x CLUBE 00 CUPIOO
Às 21 horas _ B.,�n1!('t?bol Intermunic;p�1 Adul�c

SELEÇÃO DE BLUMENAU • CLUBE DOZE
Às 9 horas _ Campeonato Juvenil de BasQuetael.cI

UHIVF,RSITA'RIO J( CRUZEIRO
Às 1'0 horas - Basquetebol Intermuniciool Aduilo

CLUBE DOZE. SELEÇÃO DE BLUMENAU

grandes empreza'3 que já
captaram renom� p. dom i administração da.; F'11,ri-_
ração em t:ldos os !J.res cas Artex S. A., Cnst:üs
brasileir.os: Fabrlc'l rJe C"is Rering S. A. e O;!Has Jte
tais Rering, Fabrica. de ring S. A. urna pes�')a too
Gaitas Hering S_ A. P. Ar
tex S. A. gr-j >J') dir:_
gid,1J por u rq. a 'plerade
de gente moca e .j� ().)�U.
ante vitalidade, qUI; se i
dentifica perfeitamente com

o ciclo evolutivo da Indus

trla nacional e e intf'�ra_
da pel.os srs. Arn;) Zadl'cz
ny, Norberto Ing.J 21\«:'02:
ny, Carl Krut Zadro:my,
Max Rudolf Wueni"n, Wlt
tlch �aul Herilll{ Fre I JIe

ring, Guilherm2 Bonnet

Cl(lrl F. Strauss ü Willle)m
Janseu.

Júlio Horst Z!t..��·�,Z!�Y,
advogado e lnclu;;��l:u alu
ante, laureado p",!n r��pei
to daqueles Que \!l�"'ru um

programa
-

de biogr Qfi'l te
levisionada para p,ojetar
na admiração dos _lue se

inte�essam pelo ,r0l:\r��so
das comunidades br>"'l3:t'i":1�
as vidas dos "Capita.!; de
Pro!;'resso" criando. Btivfln
do e fazendo crp"u'" �s

nossas riquezas illclt;6tri',is,
os nos!;OS paroues de t:.-a·
balho operoso e �Jat\'l(:ti('o,
onde as materi,l.:-p·lmas
são 'transformadas ('m pr'"
dutos adequados a'J C:\1OSU

ní"lsima e revestida r\� �Im
plic'liarle aue maIs elp-sa
sua per.,s.oniLlIda.:!,: marc:m_

te sendo admlrávr:! (l CSllL

po de influência d"sse

grande 'Capitão de Prc.

gresso" oue soube aliAr às
circunstâncias, a �Ull lnt(_
lJ ...ência e as ener"';'"� ir.di
vjduai� lndispenw\\'cw
formaçâo de um �ea(\e,"
bu�cando e COnSeI{H'nÓ') ()

sucesso nos seus n')táveil>
empreendimentos lr.O:u�tri
ais e devotanrlo. nillda
tempo intellral de <ua \'l

(I" na colllborad'l com o

Governo de seu I!:,ted;) oa

ra a solu('ão de 1.11'\ <los
mais cruciantes pr'I.II"1I1'l"
que envolvem as :u'r.lln's
t�acô",s públ!ca� �r�i:cII'Rs
.Q da energ!a f'letr'(':l pai.!:,
f'm verd::tcle tf''l1 IJ �"', JÚlio
Horts Z�dr.Qzny "ntlC (IS
seus múlttn!os Inj,erl!s�cs
uma curiosidade ;n.lia a

"f'�peito df/i; coisas de �,ua
Pátria e de seu 'P'lV".
Um homem aS31m. Que

cumpre ainda rellORiosa
mente o seu exped1pure de
Presidente da A-;'ó:J;:Hlçao
Comercial e IndUStrial de
Blumenau sua tert.1 natal,

Pelo valor do :>ea ('sf"r- é um au,tentlco UM legitl
ço cotidiano, da sua "isão "Capitã/) de P�J'P.s
ampla. e definida !)m torno so". a Quem cumpnment:...
das possibilidades ria In- mos e rendemos a. ot.q."n:t
dústrjn naciona.l nO:i__ seus' homena�m deste r�.s.
diferenLe.'; ramos; �l'l;l. :..ua tl'Q,

O�.M.DO .,.';0
TUDO .MUDADO Ontem, um amigo saiu-se cOlll

uma Que me deixOU em pânic.o_
_ Pois e meu caTO. A coisa anda. assim por ai. UpJ.I

falta de respeito a toda a prova âs autoridades. á lei e

tudo mais. Veja você. Acaoo de passar ali pela rua Ani
ta Gariba1dj e vi o seguinte: uma laboJeta com cores

vistosas com uma ,seta vermelh� Indicativa e dizendo:
ROLETA.

_ Roleta? Não pode ser,

_ Pois então certifique-se vá ver com seus própri(ll
olhos_

Fui, parei no local tive que ficar quase de cócoras.
enfiando a cabeea numa espécie de janela quasi ao rei

do chão. AIguem 'de dentro perguntou: - Qu::mtas quer?
__ Ai, embatuquei. Mas 'quantas o que mesmo'!
Roletas_ E já trazia na mão, um cartucho cor de ca

nela' que me mostrou. C;lmpreendi tudo, Roletas, aqueltS
cartuchos saborOS:lS, que antigamente eram vendidos pt
las ruas. Um homl!m com uma lata pintadn., grande.
tendo 'na tampa uma especie de roleta n'umerada. plt"

ço fixo. O vendedol' rodava a c.oisa e depOiS de umas

"Olti��:S o�a���Il·l!stó. tudo mudado? Mesmo porque esd.
tudo assim.

,

Vi�pora. com Cllrtõcs numerados e uma quarftJdadt
de milho para a mrcação, hoje cbama-se bingo, O bit

go contra o qual tanto alarde fizeram. Agora é motlt!
para caridade. Entâo, não ê mais Vispora. E' bingo·
cê não vê'! Os próprios cachorros. Perderam o n:Jnte·

les têm m ui tos nomes. Cachorro mesmo os que DiD
de raça são gllaiJécas, vira-lata, etc. Nem eles sic Dl

cachorros ..

Emb::a�!:o"::�oOrl�di�7�::�s.q: :�s�:';a: ft�rU:::
didas cerca de setenta mil cruzeiros na I'raça. li: �foi que disse que não há dinheiro? Bobagem E vem a

tôria de que um já ganhOU um aparêlho de tele�lsiO e

outras casitas mais .. , .

E eomo os envelopes sujam e emporcalham a pra.

ça e as ruas centrais.

�in�:�ss���a� n��g���C��n'��ém rá satlsfaÇliO I

ninguém.
DecidIdamente, repetimos, eti tudo mll&tdo.
Mas, pua pior. Muito Pior_

�'!l !,elé se!:á capaz de dar jeito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concorrência Administrativa N.o 1/62 (OIKorrência Administrativa N.O 5/62
A Campanha de ccntrôje e Erradicação da Malária

torna público que se acha aberta a Concorrên
cia Administrativa, com o encerramento no dIa iS d"

M';tio de jfl62, para o fornecimento do rnateríat abaixo:

n) - I nrqutvn de aço c/4 zuvetas, tamanho Oficio,
com as nlcdlda:; mínimas de 4� x J33,5 J(; 71 cm, cor ver
de oliva,

b) - 3 máqutnns de escrever carro 33,0 em no mí
nimo, espaces vartnndo onu-c 120 a 144, tipo,� Elite, Te
dado. anatômico.

c) -- máquina de somar, normal, impressora cu

p:u:ldnde minlma de O.!l1.l9.!)!l!).!.I!),
-.
Os Interessados poderão adquirir informacões e de

t.'\lhes Rua Artista Blttencourt nO 36 _ Plortanópo
lis, - gstado de santa Catarina, no expediente ces'a Rs
12 noras c da s 14 üs 17,30 horas, nos dias úteis, exclui
nos os sübndos.

Fh)fiall<ÍJ){)Ji.�, �:l de Maio UI' }!IG2.

Dr. Mário de Oliveira Ferreira
CIH'fl' do Setor Santa Cntarlnn

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

EDITAL

Concorrência Administrativa N.o 8/62
A Campanha de Controle e Erradicação da Malária

torna público flue se acha aberta a concorrên
ria 'Administrativa, com o encerramento no dia 28 de
Maio de 1962, para o fornecimento do material abaixo:

a) - 3 maquinas de somar, manuais, impressora,
eapaCcidade mintme de 9,999,99999,

b) - 1 mimlógrafo manual a tinta para impressão
de papéis de tamanho alicio, memorando c carta,

c) - 1 relógio para conto.

Os interessados poderão adquirir informações e de
talhes Rua ArtiJta Bltt.eneourt na 36 _ F!Orianópo
lis, - Estado de Santa Catarina, no expedientedas 8 às
12 horas r das 14 às 17,30 horas, nos dias úteis, e:keluí
dos os sábados.

Florianópolis, 22 de Maio de lf162.

Dl'. Mário de Oliveira Ferrelm

Chefe do Sctor Santa Catarina

EDITAL

�ncorrência Administrativa N.o 3/62
A Campanha dr Contrôle e Étradlcação da Malária

torIU público que sc acha aberta :\ C<Jneorrên
elo. Administrativa com o encerramento no dia 28 de'

Mala de 1962, par� o -fornecimento do material abaixo:

a) � 3 máq\lln.1.� de escrever c/cnrro 68,6 cm no

mlnl�o, espaços variando cntre 250 a 317, tipO' Elite,
Te<!lado anat.ômlco.

.

b) _ 1 máquina de escrever c/can'o de 27,9 cm no

mlnimo, espaços vn.rk,pdo de 250 a 312, tiPo Elite, Te

clado· anatômico.
cl _ 1 cofre com 300 qulios, cõr vêrd(! oUva, com

lU tnedlda.,<; minlmas de 110 altura x 44 largura x 40 fun
"-

Os Interessados poderão adquirir informações e de

talhes Rua Artista Bittencourt na 38 _ Florianópo
tis, _ Estado de- Santa Catarina, no expediente das,8 Rs

12 horas e das 14 às 17,30 horas, nos djas úteis, excluí
dos Os sábados,

FlOrianójXIlis, 22 de Mala de 1962.

Dr. Mário de Oliveira Ferreira.
Chefe do SeLor Santa Catarina

Na escola rndustrtat de FlorianópOlis
Fundado pelo Centro 'recmcc Industrial Dr. Moa

A Campanha de contrõfe e Erradicação da Malãrla clr Benvenuttl
torna públieo que � se acha aberta a Concorrên

cia Administrativa. com o encerramento no dia 28 d

Mala de 11162, para o' rornecjmento do material abaixo:

Os Interessados poderão adquirir ínrormacõcs c de-

talhes Rua Artista Blttencourt na 36 _ Florianôpo·
-_

L. -_._- -c--.-"0, com as medidas minímas de 46 x 133,5 x71 "" Assoclacao atannense de12 horas e das 14 às 17 �,O horas nos dia:> úteis exctut- •

dos o, aâbadcs.
' ,

Engenheiros - EDilA1
o Presidente da A.C.E. no uso' de suos otribui

('Õl'S e por dorermínocõo do Assembléia Geral Ordinó.,
rio. poro o dia 24 do corrente, 0s-;20 horas, no séde
(10 AC E. com O seçuinte ordem do dia'

1 - ,POSSI' do Dtretortc eleito ('01 14/5/62.
2 Oul ros Assuntos

-

a) - 1 máquina de calcular elétrica impressora.
b) - 2 arquh'oll de aço c/4 gtwetns, tamanho ort

elo, com n,� mcdtdnds mtntmn., de 46 x 133,!i x 71 em,

côr verde oliva.

Florlnnópolts, 22 de M.'llo de 1962.

Dr. Mário de Oliveira Ferreira

Chl'fl' (lo Setor Santa Catarina

EDITAL

Concorrência Administrativa N.o 1/62
A camoannn de contrôle e Erradicação da Malária

toma. público que se acha aberta a concorreo

era Administrativa. com o encerramento no dia 2E1 ri

Mala de 1982, para o fornecimento do material abaixo:

n) maquinas de escrever, r/carro 686 cm no lTÍ

ntmn, espeeos variando entre 250 a 312, tipos Elite, Te

clado anatômtco.
b) _ 2 arquivos de aço. c/4 gavetas tamanho oüero.

com as medidas mínimas de 46 x 133.5 x 71 cm. côr ver

de oliva.
c) _ 3 rtebãrtos de aço, c/2 gavetas, para fich:>s de

9" x 6" côr verde oliva,
d) :_ 1 fichli.rlo de aço, c!2 gavetas. para fichas de

,J" x 5" eôr verde oliva.
e) .:_ 1 fkhárJo de aço, c/2 gavetas, para fichas de

6" x 4", rôr oliva.

Os Interessados poderão adquirir informf\"c,p"" e de

talhes Rua Art[,�ta Bittenrourt na 36 � F10t1anónf)

Il�, _� Estado de Santa Catarina. no expedient� das R ��
12 hfJfa!'l r ela" 14 às 17,30 horas, nos dias utelS, exclm

dos os sábudos.

Florianópolis, 22 de Maio de 1962.

Dr. Mario de OliveIra FNrril'::t

Chd(' elo Srt�)r s..'lnta Catarin:l

-_

EDITAL

Concorrência Admi!1istrativà �'�-'(��
A Cllmn'\nh:l df> Contrõ1c e Enadicnção da Mal:)_"in

t-flrPa n{lhlirn quI' se a('hü aberta a. CnnN\1'rrn
d't Admlnl.�t.rntlva. rom o enccrramf'nto no dia 2B (ln

M:i.io de 1962, ptlra ,0 fornecimento do materia� n.baixo:
_._----------_._------

a) _ 2 m.anlltna de r�rrrvrr ('Icarro de 68,6 em llfl

IT'lnimo, f'.�nl'lrn� variando entre 250 a 312, tipos Eljl',('.
Tl'!clado anatômlr.o,

.

hl _ 2 mármin:\s dr csr!'l'vcr r.tearro de 33 O rIr, no

mínimo. f)�naco.� var!:mdo cnll'c 120 a 144 esp:1ço.�, ti

,pos. Ente, Teclado anatômico.
.

c) _ 2 araulvos dI' aco t'/4 gavetas. tamanho 0[1-

('ro. com. a.� medidas minlmas de 46 x 133.5 x 71 cm,

CM verde oliva.

Os intP.1'essados poderão adouirir informar"ôes e de

hlhe� R.Hl Artl.�ta BlltenC01lrt na 36 - Flor;l'lnnn'l

ll ... � Estado de Snnt::J f":afarina. no exoediente da.� R R�

l'f'horas e das 14 à.... 17,30 horas, nos dias ��eis, exclui
dos os sábados,

FlorlunópoUs, 22 de Maio de 1982.

'EDITAL

-- --- ---, -------

4 _

Dr. Mário cll' Olivl';ra F'f'rrf'jr:'>.

Chefc do Sctor Santa CaUlrína

·'IRA TENIS CLUBE -

-

26, SÁBADO - Com o cantor JOÃO GILBERTO. o cria dor da "bossa nova". Reservas de sas -na Joalheria MüHer•
. -�- -·�--�--------__�_.. � ._�h._� ��u_��_�-�_.

.

E D I T A L E D I T A L . CURSO DE ALFAitTIZAÇAO DINHEIO DESAPARECIDO

AULAS GRA'TIS NA DESVALORIZAÇAO
Terras Mutipllcam de Valor

Só Os habitantes do mundo da lua. si existem, ígno
Iam o desgaste do varõr do dinheiro. Dinheiro parado,
dinheiro que nâo está aplicado em negôcíoa ou em pro
pr-iedadea é um dinheiro que desgasta, que dilue, que de

sanarecc na desvalorização.
Hoje em dja, até mesmo os agIotas, estão mudando

o sistema de empregar o dinheiro. 03 juros, mesmo que
altos nnc mnís equilibram com a desvalorização morte

túrtn. Agora Os aplicações são: construcôes, estoque de
mercadorias e, principalmente a compra de terras.

Aliás, a compra de terrenos, sempre foi uma óti
ma Inversão de dinheiro. Mesmo no tempo em que a

moeda tinha o seu valor estável e sólido. Quem não pos
sue lima porção de conhecidos que fizeram tortuna, só
comprando propriedades?

Pnrn darmos um exemplo: No Rio de Janeiro, um

terreno situado em Copacabana, Ipanema ou Lcblon.
custava há uma dezenas de anos, menos de cem con
tas «raquete tempor . São terrenos _jlUe naqueles tem
pns ea ccsstnüstas c os Indecisos consideravam rnsum
tantos e "no fim do mundo" por rtcnrem a, 16 - 22 I' 2fl
qllilr.mI'Lrm; do centre de Rio. noje valem dt'xl'nas Ilt' mi
lhôcs de cruzeiros!

rrutos rccnucos deram-se em São Paulo, Porte A1c
are. Curitiba. etc. E Flortanópolis não constitue exeep
côo. Também aqui temos lnflaçã,o, Mag também aflui
temos progresso. oosenvolvtmertro c ransàsucos varou
zacees.

,

.Sé as Que dormem a .,ma é que não se dão conta dos
sa renfldade.

Em F!Ori<l.nópolis existe uni.� Joteementó fadado ao
motor desenvolvimento e progresso.. (lo centro apenas
uns 5 xms., riossue a mator e melhor área .piane. pol,� o

rnencjnmentc "urbanístico é o mais perfeito da Capital.
Possue o Jardim Atlântico um moderno traçado de

ruas, alem de uma avenida centra) com deaono me

tr 's de la!"ura. Uma praia graciosa e ótima para fu
turos jardins e lago.

Vale a pena também destacar as suas facilida"r.�
de paenmento. São 60 meses de prazo. Quando o Ia
te estiver PMP, o seu valór, sem dúvida alguma. será
muitas e muitas vezes mais do que custou.

O próprio mês de Junho apresenta-se ideal pum
a compra de lotes no Jardim Atlã,ntico, visto que os

compradores durante esse mês, receberão. grátis, 3000
uíotos. a titulo de cooperação para construirem a casa

própria. Fica apenas o comprador com a obrigação de
Inlriar a n'.�occtiva construcão dentro :le 2 meses a

partir de fln;' de Junho.
.

à} _ 3 máquina� de escrever c/ carro 33,0 cm no

�.lrno, espaços varl�ndo entre 120 a 144, tipos Elite,
e�do anatómico,

. _

b) _ 2 arquivos dI'! aço c/4 gavetas, tamanho.OfiCIO,

�a:a�edidas 'mínimas de 46 x 133,5 x 71 cm, cor ver-

�d;- �i���Ui�: :'�9��9��9.manual, impressora, ca-

blL?a Intt'ressados poderão adquirir informações e de

� à Rua Artista BIU,encoul'te n° 36 - Florlanóp?'
13'

- Estado de Sant.a Catarina, no expcd1ente<lns 8 �.�
dOI;��:à���. 14 as 17,30 hO'ra,�, nos dias íltels, I'x(')tu-

Florianópolis, 22 {le Mala (ll' 1902.

Dr. M:\1'10 de O!1velr:l FI'ITtlr:'l
Chtite do Setor Banca Cat-&r1na

A Ca]'TIJl<u'lha (lP, Contrô1p e Erradlracão da Malária
t,orna nubllco que se acha aberta a ConCOl"rj;n

('la AdmJnl�trativa. com o encerramento no dia 28 d"

��rD. o forneCimento do material abaixo:

a l � 3 márminas de escrever cl rarro dp R8 fi ('m
ptl mí"lmo eSDal"n� variando entre 250 a 312, tipos
Elite. Teclado anatômieo,

bl .:_ 2 mãlluinas de escrever c/rarro 27.9 cm no

mínimo, c/120 espaços. tipos Elite, Teelado anatômi-

()s lnlprf"fll>A.dos pnnprno adol1iril' inform�lf';:;I"!'I l" de
hlhe� R,lIa Arti!!ta Blt,t.t'ncourt n° 36 - Florianón"
1I�. _ F-�tnrlo (1(' 81lntn r:nt:lrinn. no extlrdlentf' da.'� fi R�

1� hnrn" (' rln� 14 A.� 17,30 horas, nos nini': útrli':. rxrlnf
dos o,� s.'Í.bado�.

Plnt'lanópoll.�:_3:..��:;,_.!"f�?�_ lf)(12.
nr. M:'lrio flr OliVf'I!'� ]�rrr('l!'n

Chefe do Setor Santa Catarina

'.

INFOftMAÇOES
AVl'nida Mauro Ramos S/D, (séde do CTIM1H

COMUNICAÇÃO
SELMA, ccbeleretrc comunico ó suas amigos c

h'guêsos que mudou SeL; INSTITUTO de Be'[ozc pare
6 ruo Crispim Miro n 43. Continuando a dtsoostcõo
de todos em seu novo endereço.

Florianópolis, 15 de moia de 1962.

Volmy Bittcncourt - Pre!'lidentc

VAMOS AO TE.ATRO

Dia 2 e 3 de junho às 20,30, 10 e 16

horas respectivamente, no TEATRO

ALVARO DE CARVALHO, a peça

infantil de THAIS BlANCHI, "Brln-

quedes Sabidos"

I 12'Â- a�"44 •. I,,'
fiüJJrq)�FLOR.lAwPoLlS

lA \VIm IlJ)IE (Q)l1JJR(Q)

I€@©
1962

II.IISP II' IEM l'OlA80RAÇAO COMAV,. o

&artazeCI�EM'S
ás 3 e 7Yz hs,

Cilie SAiJ JOSE
Centro

Glenn Ford
Fone: 3636

M.arla Behell em:
CIMARRON

Cinema5cope MetroColo:-
Censura até 14 anos

,_à;�_�h"'_ �{'

Cine lun

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

Mareilio X Almiranle Barroso é a

Sensação da Cidade Praiana,
Para Domingo

O público jtaja;?n�l' trra

rno�'�o (!(' a'si�Hr na t:llde
tlo próximo domln;n a'

mais Importante pré!io (ia
futebol catarinense progr"
mado para aouei'l lai'!Je:
trata se do cotejo =III\! nu
nira na vlzinh., cid�ele

pralana de Itaja! (IS con

juntos representa!;ivt)� (lO

Club(' Niutieo Mardlio Dia"

e do Almirante Dnr"o,'Il,

que eftarno degladl:\nd� ...e

em disputa da pl'lmclrn
partida da série lle U,:1:1

"melhor de três"�
A novidade do encont.ro

será a pre!:cnca :lo :irl>l1.rc

paulista Romua\do. Arp]>

Filho, que por sua v:n de

verá sel' auxiliado pOt' D.�bl

tros paranarnses.

Toma Posse Hoje a Nova Diretoria

do Clube 22 de Maio
Recebemos o

oficio:

"Florianópolis,
malo de Hl62
Sl'nhor Redator
Tcndo sido realiza::ia

�o nia
-BAiJBOS

tine GLORIA

Raymond Pelieg'l'ln
Giseile Pascal

Estreito Fone 615'

is 5 -7\1z - D\l2 hs.

3.0 Filme do 2.0 Fl!."STTVAL DA

FRANÇA FILMES

Centro 'Fone 8435
ás 4\1z - 7\12 - 91/2 hs

4.0 Filme do 2.° FESTIVAL úA

"FRANÇA FILf.liES"
Yves Bralnville
Fascale Audret em:

PASSO EM PALSO
Censura até 18 anos

Estreito

EDITAL .. ,

Concorrência Administrativa N.o 6/62
C

A. Ad
•.

t ,. N0 2/62" . oacorrencla mll11S ra Iva .
A Campanha. de Contrôle e Erradicaçao da Malá_l'latorna Público que se acha aberta aberta a conCOITen

Administrati.va com o encerramento no dia 2r. d,.

de 1962, par� o fornecimento do material abaixo:

Magali Noel em:

CHANTAGEM DE ,MULHER
Censura até 18

tille IMPEliu

CENTRO FONE 3435

ás 8 hs.
3.0 Filme do 2.° FESTIVAL DA

FRANÇA FILMES

Raymond Pellegrin
GiseUe Pascal

Magali Noel em:

tive lon
ás 4 hs,

Pat Conway
Mara Corday em:

O CRIME DO DOMEM RA
Censuro. a�é 10 anOs

ás 8 hfl.
4.° Filme do 2.0 FESTIVAL' DA

"FRANÇA FILMES"
Yvcs Bmlnville

CHANTAGEM DE MULHER
Censura até 18 anos

eide -I1JA (S. José)

AmUe Murphy
Ola Scala em:

NA ROTA nO!"f pnm;(lRrrO�
Ci Il,'l\l:lS.'1)JW EII.�I.ma!)C')]ol'

PaSC:l]e Audret em:

PASSO EM FALSO

,.:...._ .
.'\'

;11" lil 'llIOS

'.,t,4�,:'1\,�
.c'.�

ii

dia 10 p. passado ti elp.içfto
para ti nova Diretoria do

:.\1 de Olube 22 de' aMlo, para. o

periodo de 1962:i. 1%3, fl

pós apuração foi clCILl a

seguinte Diretoria:

PRESIDENTE DE JlON

RA: - Dalmiro Duarte

Silva

Presidente - Wafd:r Ln

pe.
1.0 Vice Pre.;identi!

OrJandD Luiz Framom

}.O Tesoureiro _ A<i6l1o
Sertoncini

2.0 Te,;oureiro - Mau!'!

ty Dal O Borges
1.0 Secretário - !\nj')11'(

da Silva Aguiar
LO Secretário _ I).�diml

ra Amorim
Bibliotecár.ia - 3qlamlt'l

Truppel
Diretor Esportiva -- ,1.oi'/.

Gonzaga Machado

Conselho Fiscal:

Persidente - Proo:::6p'.o
Dario Ouriques

Fone 829�

Membro$ - Rom,�u (\;>

Lamartinléri, Isaias Ntj ... _

séss
Orador _ Dr. Nfly Wal,

mar Hubner

Aprbveitamos :J. IIp''rLu
nidade para convidá!� pu
ra a ohurrascada �,e con·

fraternização que "e rr'\

lizará nas dep{Çdênria,:; d'

Tiro Alemão, no diF. 26 el"

corrente, também par,l �

eerimônia cfe pOs.�c (In.,

eleitos.
Sem mais,

S'audações Cordl:tl:;
N.R.: _ Gratos pcl'). v:rn

tUe'/.u de eomU'lueaC}ÕQ f:1..

remos o passivei p!ltrl. (' 11'1'

p:'írrrrr. Ar'" nova m,rton;
ü, !lo.w�os voto,�

geElão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUAHTA I'AGINll
}.

o ESTADO - O mais nnl.Igo Ditirio de Santa Caf':lrina
---- --�.

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

Florianópolis 26_56:!

INDICADOR PROFISSIONAL

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

C I: n i C a li e r a I CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
; �P.-;-1aIl-;-"';;;" .'!I!:':'�,c:'b';.. ;-.,.-; u;;: POR CORRESPONDÊNCIA \
j-'tI!fl.f:lI'à.g<Uoftl, rad1*Jfar.nS:ecetõea .gtld..\�r6, .... l;,,,_ - '1'_ C .. lnstituto N\lciot'tO' de-kaqoigr91iO: -em�
I n1c:.s, do ftpatêlbc. �enlto·ur1nárlo em. a.mbos 0/1 I na campanha de rlifusàc da taquigrafia brosileil'çl, o-
I oiexos. DOf'nçar. do aparelbo D1ifflbvo e do sJate briu inscrições ao seu curso põr correspondência, 0-

Ola nervoao. través de 12 lições, Escrevo-nos ainda hoje dando
HorárIo: das 10 U ll,Si) noras e das 14.30 t..t 17,00 nome e enderêço paro o Caixa Postal, 2.500, São
horas. - ConsultOrlo: Rua Saldanha MIHinho, 2; Paulo _ SP

r l.oandg,.(estt.dioRualoàoPintNl-Fone:324& I ----- -- ---

I Rp.sldêncla: Rua Lacerda ('..outlnho. n o 13. (Chá

I. eara do Espa1:.hal - Fone: 3248.

I --------

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

,j e GARGANTA

op�(oções elos AMíGDALAS por processo,

MODERNO
EQUIPO de OTORRINO (único no Copitol)
POfO exame de' OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA

Retratar BAUSCH 8 LOMB pa,a receito
de dCULOS

Trotamento dos SINUSITE: por ULTRASOM

Df, GUERREiRo da FONSÊCA
CONSULTAS PELA MANHÃ E A TARDE

r:O;'iUI10'lO - Rua Joõo p\(\!o, 35 - Fone "3560

,Re��de(\clo - Ruo Felipe SChmldl, 99 - Fone 356C

Dr. MARCOS E. FLACfi
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado dos 8 às 12 e das 14
às 1 8 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13
'+elefone 2891.

Dr�' flávio AI�er'o de nmorim
"

ADVOGADO

-------

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

Estumago. intestinos. ligado e vias b1llares.

Consultório:
.

Rua J�roll!lno Coêlho, nO lB �alas 21 e 22.

ResidêncIa:
ttua t;ao Jorge 32 tone 2721.
DiarIamente das 15 às 18 horas.

,o\tcnde das 8 às 10.30 horas no Hospita.l d"! Cnrldade.

DB. L.A U R O DAURA

1):1. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTlSl A

!!epa_ro de coyidode! relo oito w-e:lvcidod•.
BCRDW AlqO:rOR � S \'oHITE

Radiologia DentÓrlO
CIRU'GI� E PRóTESE BUCO-FACIAL
Consultório Rua Jerônimo Coelho 16 _

10 and':lr - Fone 22:S
ExcluiI;yomcnte c:om horas marcac......

-------�-

ARUGO 91 (GINASIO EM UM ÀNO)
Faço suo rnscrição no "CURSO PREPARATó.

RiO CONTINENTE" o único com professôre" espe_
cializados.

Ruo, Dr. Fúlvia Aducci, 748 Antiga 24 de Maio.
ESTRITO - FLORIANÓPOLIS.

- __ o

,
__

NO HIlEPCKE TEr�

.

Prepare:se para o Fuluro
adquirindo lotes de terras, pequenos
áreas poro indústrias em

-

BARREIROS

chácaras e

no "BAIRRO YPIRANGA onde está situado o Grupo
Escolar local,

.

Os· interessados poderõo dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO OE VEND�; DE IMOVEIS de

0110 Julio MaUni!
Ruo, F-l"lip(> $chmidt, 14 - Sobrado - Fol"&

2347 - f:lor';onóPCllis
•

SERVICóS T�Ct-:/COS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZACÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSELHEfRO MAFRA _ 1GO

FLORIANOPOLIS _- SANTA CATARINA

DR. MARIO GENTIL COSTA
MIt:DICO

OUVI!;10 - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

aces KOS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE COl\"SULTAS: - Das 14. às 18 horas

Pela manhã. hora marcada, Inclusive aos sábados

Telefone: 2!.189

CU!�::;ULTORI.O. lcuu reu. SiI verra Lj - ccnr. 203.

_ EDü"WlO PARTHENON

CLlNICA SA"IA (ATARINA
Clínica Geral <,

Doencas Nervosas e Mentais
AIl&ustla .:... Complexos - Ataques - ManIas

prcmemãttcc Afetiva e sexual.
anestesie,Tratamento pela Eletrochoque com

Insulma terapre t..:srOIU:t.uIUltt!)l:J

estcotecopte
Direção dos PsiquiAtras -

Da. PERCY JOAO DE BORBA

DR JOS� TAVARES IRACEMA

DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

CON:::iULTAS: Da" 1:) a:; Iii noras

Endereço: Avenida M<turo Ramos, 281:1

\Pr!l,';a ztetvma Luz} - Fone 31-53

"Curso Preoa.ratório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
ÂUlAS PARA C.ONCURSO'

CURSOS ESPECI"IS
PAR� PROFESSORES

DE DATILOGRAFIA
_ BoscodCl nos mais ,""ordenos procesto, p ....o

gógicos.
_ EqUipado !;om moqu,tlaJ, ",)vo,

O"igidt. ,..1.'10:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILvA

HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Foço suo in�c,içõo o Ruo Dr. Fulv'o AducCI

��';::EI�� oe Maio, 148 - 1" "'dor. J;1�f'I('I"OCI;,lh

CURSO CONTINENTE
Preparam'Se alunos poro OS concursas de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI rURARIO E

Df\TILOGRAFO Faço suo inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à rua Dr. Fúlvio Aducci, 748 _ 1°
andor - Estreito.

andar - Estreito 6"inda há algumas vogas.

pela RADIO GUARÚJA de FlorianÓpolis
di; 2.a a Sábado

8,00 - Correspondente Columbu�
8,55 :_ Reporter Alfrc,d

10,55 -Inf ...rmo a Rádio Guarujá
11,55 -ReplJrter Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Política de DesénvolvimentQ
15,00 - CorrespondE'nte CalumbU:f
16,55 -Repo�ter Alfred
18, I O-Resenha Titânus
18,5� - Correspondente Columbus
21,00 - Reporter Alfred
21,30 - ()rrespondente Columbus
72,05 - Grande Informativo Guarujá

Departorroel"to de Notícias: Te!:;. 38"16 - 38:2:2
Rádio Guarujá - onda r.,é�io - 1420 Kels - 5
Kilo"atts _ onda Curta - 5975 Kcls - 49 metro.

AVISO
Prorrogação de Prazo

o Departamento Central de Compras do Estado de

Santa Catarina, avisa aos interes::;apos que a .concorrên
cia Publica nO 17 04 01, referente a aqUiSição de máqui
nas e outros materiais pa:a sapataria, alfaiataria e tlpo
grana do Abrigo de Menores, ml\rcada para 23 de maio,
foi adiada para 18 de junho em virtude da falta de publi-'
cação no prazo devido.

Departamento Central de Compras, em 21/5/62.
Hermes Justino Patrianova

Presidente
---- ------------

A VISO
D R�.

t;NNIO' LUZ

JOAO JOS� R. SCHAEFER

ADVOGADOS

"rêm :- �""+n nl'azcr de comunicaI' a mudança de seu

•

!11JllIll1_�:: _.._,· -
-

'

• _ Hoje, �no Clube da Colina, vamos

• assistir JOAO GILBERTO cantor "bossa - Baile dos Cronistas accrats - dI

• nova", que atualmente vem com Inúmeros .dJ - SP - se e RGS, uma promoção

•
sucessos na TV e ��d�O do RJ e BP. em estudo pelo �ol:�sta. . �

,

• _ Circulando na "sto.tecep'', u SI'. - H01e, âs 16 horas, na Igreja Sa!")

viço do Prot. OC�ávlo ROo
" Amadeu de Oliveira, figura de d..l .. taque tíssíma Túndatie, acontecera o r asamen .

drlgues Lima). EX-lOterno
nos círculos poüucos da p,oBre.>.:).s�a c. to do Dr. usmeratuc oessetért com r.

.

do Serviço de �I:urgla dO' dade de Lajes. Aconteceu nu Lux natet, s La ...aenene. A Recepção aos conv.da �

riU:l1)HlI.', l.A';':��J.��·d�oH��� • com os srs, Dr. Aderuat uarnos da S,IVil, ...us sera 110 Oscar Parece. viejerêo para ,1

��t�ja�:I��tll1tlae e da Ma- • Dr. J�ãO de ASSi:;, Dr. Armanuo I{aLiI e L) 110\.0) ue.neano
'I' �a�eçudas. •

Lt:rtl.I.�a�.e D�. C�������� ,
outr-os...

* • • _ Prcximc {."':. 4 retornará. R. esta'l
i"AI�H��S OE :SENHORAS' - Foi uma 4�a aquisl�{l.o para o '::apital o d .. Joã.o Canos 'rorennno Ne�.
u��:ft'ros :SEM UOQ. pelo • nosso E�tado o Engenheiro Dr. Luíz ::11- . t).!;, proceuente de Danas - U a.A. ...

",doutJ psico-profilatlco
.. macuu Lcat, engcnhe.rn san.' ....,,,,L,';" u;' •• * •

,;'/I1';UltuIIU. i"tua Jcac Pm- • r'.S.E.S.P., ,'c.Ieslgnaào pelo Ocvêrnc F�de- - '�ânla Mor,tz, Miss Radar de aen I
to n. 10 _ das 16,00 �. rar em aoõrdc com o GOvê"n� ::0 Es�ad�. ta C&.�ar.l:la, está ac.o�tecendo n.as pr n,le.
18,00 horas. Atende com -em executando os seus serviços ha t.res cs p",g:n."-S UJS roma.s d�,R .. o 'AI." .rnneir, .. '
horas marcadas. TelefOne' 1I1e"e!:', 12zellu(J .. OU",'', C ....1Il U r., . ." ,'11_. <';l.iraJ c.cnd.uura -zcmoa'', ao títuro ele'.
3035 _ };esldêncla: Rua ro 1..li. »mtc Zeno .p�tr;' "�'''� \.d.l ....n"'Odr"'. �J.�ha eu cento. •

O HILTON
ii

- uoje, ãs 20,30 ns. na A$t)cia�ão - A pt.etone do Lira T. C, esté ('s-'
r. , Atlética Banco do Brasil, o brounno Ma tudando as possibilidades ce colocar !la.

PEREIRA • la Leoa Lrsuéa, recepclonara couvtdnãos sé�e do oiuce, a: refrigerado
- quente e,.

ADVOGADO • para reetejar os s�u: �u!ru;e Ancs. f.IO. O't.ma .n_cl&;.\'.a.. •
. '\ SILVA JARDIM 1'7\' - A Senhorita Silvia Hoepck da SlI- ti

" • ve. resteíeré "nlver" próxima segunda-
.

- �uniciPioi �at!l.rjnensl!s, estão ar i
�

.
•
rerra.

* • • ����:nd�o D��R:no:::����o�a�: Sl��;�:�:Jur. Ayllan laJUalho. -A bon.ta Rainha do Lira T. �., Ta didato à Deputado F-ederal. Não ha :::lu"I,CL1NICA DE CRIANÇAS
_ • nla Araújo, acontecendo no comercie _ da que será um ótimo candlda�ú. I'ClInsuLtas: Pela manba

... comprando peças para o seu enxoval. * ••.

no Ho�pltal dp. Cartdad�. ..
• • • �.

.4. tarde, no consultorb' _ O Presidente João Gouh\l'�, c�.� -Exposição de fotog�aflas de brot.O!,das 15,30 hs. às n,3A �s. • colecionando nomes para ,() n.ovo Gabi- bOnitos da C.tlade. Amanha vou contar ..

Consultorlo: Rua NUD� • nete. • * • • •.
I'ttl-chado. 1 - 10 andar -.. '. _ Ontem, no Querêncla, aconte.:eG'
tf!lf!tone_ 218�. ....

• : �m Chá com as Senhoras d_OS Méd:cos ua.Reshh'nda. Rua PI! e, _ Estão "enfeltanclo" mul/,o os,·.- "F,o�lacap" em comemo�açao ao an\ver.•
If,,'!'a. 63 - Telefone 21M

,.cl.Onado Brasileiro, como BLCampeau Mun sil.rlo.da Associação Médica de. �an.ta. CaP

"� AI
q dia!. Na publicidade já vel").t;emo�, falt: tnrlna. .,:1 .I_ _

,
emore. arta , agora :l ma's difícil: enf'entar tO'1C!s OI

.

: �"" '.
� ��;:�s�ri:usad�;:ont:er�o�:�ta fácI171:.��� &.=- Veranista... .da "Floriaoari', estâc:!'�

• _ ..

LOTE' • parece. Cuidado �en5.o "vamos entrM pcJe arlqulrindo as diárias do Hotel oalneal'!")
J •

cano". ��:i:d:�d�;;ainoh�::�m: :se�'io�'c�e:��.à-

VEtIIDE·5E ACEITANDO -

FINANCIAMENTO PELOS'
_ As tl�U\'lnha!; ,·tomayam ':on:,a {ra' ,�,

Il������SRUA FELIPB 'Cldad-e". Faz recordar o g.olpe da" p:llas - O Teatro Un:versitâriO de 301
_ SC:l1MIDT, 21 _ ALTOI1 , Atlas que prometia valJ.osos ,,flrên',o:; • P!l�O Exp',esso Bru$quen�'e, viaJa. hOjp., pa"

FONJ!:: 3145 , não saiu nada. As figuras "chàves" fic:lITI ra Bru3que, onde. apresentará a peçll'
____, :�lb:�.�:j�a·ne�:sS'?::n;=��arecldls alnGa "Alto da compade��a:. ',í

............. __ ."" .... - .......... ._ ? ... �_ .. _ .. ,� ..._--,.�
'- VENDE-SE " ...

,',

UMA CASA DE ALVENARIA, EM TERM'NO DE CHEZHdIO, NAO!

������ç�'6' ���E�'t:J�i�Ç��SRIACt?;'P�g��: C � f E : I'!' O !
ro VIADUTO. TRATAR NA RUA NAVEGAN rES

331, ESTREITO.

Dr� Walmor Zomer
Garcia

Diplomau(I pi!ta f"aculdade
Nadonal Je Medicina da

Univenida.de do Hrasil

zx-tnteeco por concurso da

Maternidade-Escola. (Ser

"Wf.\i49Ém $ 1tI4#uJ
.

rOllmOlllt.·1 0lIl11IIR!tI
.1�J.W

tu:fI.... I........••

Dr. Acicio Garihaldi
S. '1'hiago

ADVOGADO
Escrit.Orlo especlal!zado p.m.

Que.<;tões trabnJI'!st,,�

Admlnls�ra.çào d!il bens
Imóveis. Delesas fi:lCaiS
Qua Felipe Bchmldt, 14 -:
1.0' andar - lo'one!>: 25l! .'

2216
....�----_.'

EgTEg PREFEREM A
f

GUAflUJA',
• Cia.·IJobnson & Johnson do Brasil
'. Colgate Palrnolive

r
• Eia. Gessy Industrial
,. Cia. Cervejaria Brahrr-
• Cia. Indu�trial Farmact<.ltica
• Destilaria Medellin
• Essa Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark

! • Fábrica de Tecidos Tatuap�
.• Gilette Safety Rasar Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
'!'. Indústria de Pneumáticos -Firestone
j • Laboratório �nakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan
• Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel

1 • Martini
• Minâncora
• Maizena
• Perfumaria Lopes
• Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil

1• Toddy ,J
.

• Tecidos e Artefatos Kali! Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense {Varig),
• Vick Farmacêutica

'

DR. H01.Ut;MA8 O.
àJ.t:MEHEZES

Formado pela Escola de
Medicina. e CirurgJ3. Ju Hill
de Janehd, Ex-lutemo d,

Hospital da Cambõa - Dl'

Maternidad" Clara Bas_

baum _ Da Maternidade

Mãe-Pobre.

Espooialidade: DOI!:NÇAS
DE :;ENRORAS - PARTO
_ CIRURGIA.
(;onsulta: Maternidade

Canbela Ilutra. pela ma

nhã.
Residência: Esteves JoI

nlOl:, 62 - Tel: 2235·

RÁDIO GUARUJA'-.-
DE FLORIANÓPOLIS.

ROTAR� CLUBE 00
ESTREITO

'�V1

si�?
GI.....

. ,.r"

Local de reuniões
Clube 6 de Janeiro

6as. lelras, 20,00 horas

.-
ZYJ-7 - Ondas Médi::os - 1�40 Kilociclos - 5 Kw'

ZYT-44-0ndas Curtas � 5975 Kilociclos - 10 Kw t-

A .MIUOR POTÊNCIA RADIOFÓNICA
DE- flIlN7FI-;:CATARlNA l'

.

•
"

{"'

..
�"u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do - Abrilhantada pe'la famosa Orquestra "Los Cavlanes de Espanha". Reserva de mesas na Secrelaria:lo Clube� CRS600,OO
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Juiio de--D_ireltõ -da Segunda Vaia�Civel
de Florianópolis:' ;,

. '. ';11 ····i. a.��',
Edital de Citação com prazo de trinta dias '_�,�:!:t::;;�:-u:ldl��iPT,�:S:���e�i���:S��::��o DOUTOR CLOVIS ta (30) dias Virem, ou de- Oodjgo d� Prace_sso Civil, dor. Pelo exposto e

_ junta� Resolução no 21, de 4 de setembro de 1961.

iYRES GAMA, Juiz [e conhecimento tiverem, nos a�tos da Açao de R�C� do QS duplicatas nao acei- Assunto: Disciplina o fornecimento de certidões a
e Direito da 2a. Va- que, por êste meio, cita o peraçao

_

do objeto vendido cas e o contrato de "reser-
que se refere o § 30 do ar.tigo 253 do Regulamento Geralra Oivel desta Comar SR. ISAAC SCHIFFER, via com .claus1Ila de �eserva de va de domínio", requer a. da Previdência Social _ Decreto 48.959-A, de 19.9.1960.

ca de Florianópolis, jante comercial, que se dommio, em ,?ue e AUTOR: V. Exa. o seguinte: Expe- O Conselho acmmíetranvo, no 'Uso de suas atri-

��:��adefO�::ad�a�:� ��l�t�nt;anã�msab:��,ar J)��� �Ei:�A A !��:'�L:C�� �'���a d�e p�:�a���:. à a�� bulçôes regulamentares, consoante deliberação tornada

FAZ SABER a todes quan- apresentar defesa em ctn- A.", cuja petição inicial de de proceder a apreensão do
nas ���::D�e�N�o :en���:!�d��el��l �;�ciPlinar o fortos o presente edital 1e cí- co (5) dias, nos têrmos do fls. 2, é a seguinte: Refrigerador, na casa de necimento das certidões a que se refere o § 30 do art ..tação com o prazo dp trjn- art. 344, parâgrafo 2°, do

PETIÇAO INICIAL _ FLS !el����� s���, r�a :::';::= 253 do 'RGPS;
-

2. ros, onde o comprador es- ma�O��I�:r:�os;v:lo�v:�:i��iaex�:di��:�!e�:�sn���
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de DI- :�i��U'j':;i����,e�����:d:� tldões;'

Resolve:
reito da Vara Cível desta te de audiência do compra FORNECIMENTO DE CERTIOOES DE INEXIsrnNCIA
comeece, Diz ""Estabeleci- dor, como determina o art. • DE DÉBITO:

,:e���e�ci���:la:eu �·d:��. ;!.�ad�fe�:odi��a�r�:. �i:�� 1.1 Serão fornecidas as certidões de que tratam êste ato

gado infra-assinado, com Iôr à presente o' acima rc- par�) receblmento de subvenções, pela e�prêsa; J,..,:..j
séde nesta cidade â. rua ferido. Nestes termos, Pe-

b) .parttclpaçâo, pela emprêsa, em concorrêncías pú
Trajano nv 7, que vendeu ço Deferimento. Florlanó-

bjtces promovidas pelo Governo ou autarquias;
a 2 de dezembro de 1961, polis, 1 de fevereiro de .

. �
. . .

. .. , _

um Refrigerador Prlnclpe 1962. (Ass.) ENNIO LUZ, bensc')lm�:��Ç:;:;���:���s�r::!:��:�:�s �r�������s,a:
- Luxo - Brastemp, ADVOGADO".

.

empresa.Gab. 223272/61, unidade hO E tendo sido efetuada a 1. 2 Poderão obter certidões- as empresas 'que não tenham

������; Isaacl,s�:[!�� :����nç�ãoo:o v�����: r:ror7- contri�u.iç.õ!,!s.,. juros,. multas QU quaisquer 'outras impor-

te à Rua scnua ° gerador, sendo a êste dado tânC!�S e:t:;��:��sa�oI:�;���!�!p�:�st:�i:� �q�:l�� q::t:;32, Apt. o vajõr de oitenta inil cru- 253 do RGPS;.
��i::er_::� ��ir�:rt:��!d�O���,O�) ;é�e�� b) tenham tido Os seus dêbitos por depósitos ou !ih..

acha em lugar incerto e
. �:; re�Ia.I'thente eceítoe. jsara fim'de díscusão ou recur

não sabido, o MM. Juiz de
Direito desta Vara profe
riu o seguinte despacho:
"CI:rE-SE o réu por edital
no prazo de trinta (30)

·

dlas".. Fpoljs, 15.5.62 (Ass.)
Clovis Ayres Gama, Juiz
di' Direito."

Pre�isa-se, para cosinhar, arrumar para três pese
sõee, �endo ou não dormir no emprêgo.

Tra�ar Ca!çado� 'rrês Garôtos.
Rua i Tenente SIlveira, 15 - Nesta.

!

Allai�le X São José

Jngarâo, amanhã 113 cam belíssima Taça ore .. ta ::::)

po do Cortnttaus F. C. no sr Henrique Nntdim, pro.
Bairro .de Tri:lda:ie as pnetérto, da GruL::J, oe Fá_
equipes "rep-esentenvas do tima. Por certo uma boa.
Alfaiate F. C. x São roee partida assistirão os amen,

F. C:' em disput� 1e uma tes do esporte rei.

r1ula1"feola-lrão ao Chiie
Atendendo o convite do

sr. Paulo Machado de ca.i.
valttO,. o preparadcr Lula

l.everá embarcar nos próxi.
mos dias com destino a
Santiago dQ Chile.

Segundo conseguimos a

purar, Lula .subst,ituil'á "ilL

cente FeoIa no "scratch"

nacional. Entretanto pode_
:mos informar qUf! o prepa_
rador campeão do mundo

seguirá domingoo com des_
tino à Santiago, onde deve.
rá incorporar-se a Comis_
são Têcnica do Seleciona.

do canarinho d-e futebol.
(

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

DOMINGO

G. E_ O ESTADO

X
I

OSVALDO CRUZ F. C.
�!� ."",!;',,�. tfa'iMrt'&'i;;�:

Institüfo-Hrasilc:rn-�iJlafé
RCSfllu��o N. 225

A Díreborfa Executiva do Instituto Brasileiro do Café,
na conformidade do qu� dispõe a Lei nc 1.779, de 22 de
dezembro de 1952,

Consider.ando as normas baixadas com a Instrução
nv ??;7. desta data. da, Superintendência da Moeda e do
Crêdito,

RESOLVE:
Art"!o _ Ficam as Agências do Instituto Brasileiro

do Café autcnseca, a registrar as "Deelaraçôes de Ven
da" da exportação de cafés da safra 1961/1962 e anterio
res Que COrSlgnam os preçoã seguintes:

I - FINA QUALIDADE
Embarque em qualquer põrto

Cr$ 1.04930 por 10 quilos, correspondente a 1JS$ 0.33,
ou equivalente em outras moedas, por libra
pêsn. para cerés de tipo 2/3 para melhor. bebida
mole;
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i
CrS 1.010 80 por 10 quilos, correspondente a U�$ .. 1

0.32.50, ou equivalente
.

em outras moedas. por
libra-peso, para os . demais cafés da 'Tina Qua
lidade".

II - BOA DESCRIÇAO
Embarque cm qualquer pôrto 2 de cada um dos meses

f.·e
E, para que chegue ao

gujntes. Assinado o cont conhecimento de todos,
Cr$ 972,30 por 10 Quilos, correspondente a US$ .. to de reserva de domíni , , mandou expedir o presente

O 32. OH equtvnlente em outras moedas, por t f I d d'e I
.

f' d
ucra-pêso. para os carés cesta quota. ��S�:�i��me�te,re

r gera �� �u�a� ;�ec�:tr�m�,l:aP�b��,.
as duplicatas, à .�- cada na forma da lei." Dado'
gando-se então, $- e passado nesta cidade de

Cr$ ���.��, �: ;gu(.,�t:teCor:;�::t�����eJ1a�� 'por dor a-eceíte-tes. Plortanópolts, Capital dó:,

����tr�SO, para cates do tipo 4, "Rlado" �ara ���n�ree����. q pa.g,amento !�=��ze�0,-:�a7�:) Cd�!�ril��
!.�

, or

III � COMU_, ..>:�;t":��'V��� :!e�:;:.���:c!����:"'; .:!� :���sd�.. :�en�:
Embarques nos portos do �io ,de Jan�t- protestada, não invalida a. e dois. Eu, (Ass.) JAIR 30
ro, Nlteroi, A1!'tonj,na e Sao sebastIão) medida à pleitear, pois a SE BOMA, Escrivão o subs

Cr$ 664,30 por 10 quilos, correspondente a US$ 0.28, existência do contrato de- crevo. (Ass.) CLOVIS AY
ou equivalente em outras moedas. por libra- "vjdamente, regularizado, ê RES, GAMA, Juiz de Dlrei-
1'��'" O"ra os cafés de tipo 7 para melhor, bebi- o suficiente para a leglti� to. Confere com o originaL
da "Rio". midade do direito da re- Jair José Borba, Escrl-

Embarqu.es nós portos de Vitória, Salva- querente sôbre o Refrigera vão.

dor, Recife e são Francisco

Embarques em Paranaguá

Cr$ 471,20 por 10 quilos, correspondente a URS ..

0.25.50, ou equivalente em <lUtras moedas. por
libra-pêso. para cafés de tipo 7 para melhor,
bebldâ ''Rjo''.

a) os preços, em cruzeiros, acima indicados estão
calculados à. taxa de CâmbiO de Cr$ 350,00 por
US dólar; .

b) as despesas de embarque (charge) estão esti
madas em Cr$' 900,00 por saca.

c) O IBC sô admitirâ o registro de cafês de pro
dução do Estado de Santa Catarina até o limite
mâximo de 30.000 sacas.

ArtO 20 _ Ficam revogadas as Resoluções ns.

217 e 222, de 26.2.6� e 14.4.62, respec
tivamente.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1962
Sergio Aramando Frazão

Presidente

�-------_._-----------_
.. _--_ •. -

O. atacante G�!'mar.o a

companhado
.

do I apresen
tan�e do MUan já seguil
para a Itália a. fim de· sr

incorporar ao se)l novo �lu
be. Como se recorda Ger

mano foi vendido por 7�

milhões de cruzeiros.

.Tof'ando na cidade aie'
mã de Achen .Q Gr&m:io d"
Pôrto Ale�;r-e, vencep. a i'e

p.resentação lIocal por 2xl.
MIlton'e João 'm\\rcara))�
para os brastleiros. .Juarez
foi expulso na fase f�nal.

x x "

O atacante Amauri cl.o
Amêriea Mineiro :>0 �erá
vendldoo mediafife. a quan.
tia de 8 milhões de cruzei

ros. Flaméngo e .Vasc'J pre
tendem o avante mont:1,
nhês.

'

x x

Também Amarlldo está
na mIra do Mitan da. It,,:'1ia
e j� .. foi dado a

�. cCl1heCel

qu�' t:J clube ··jta�.I�.IJil (;$tá
·

dis}>osto a pagar 'á ·quantia
de' 200 milhões de '>cruzeiro�

·

[>elo seu passe. "

x x (\x

Exibindo..se em : Odessa
·

na Russia frent.e..c rr um

.:ombinado local o Flamen

go dt:J Rio f.ai derrotado por
4x2. Conta agora. o clube
da Gávea com 3 derro�as
e 7 vltôrias -em suo. atual
excursão.

x

Pelo certame de juvenis
da Guanabara verificat'am

>se quarta e quinta feira. .a�

seguintes resultados. FIa

mengo 21 x Bangú O, Fhimi Dia' 18" --- Futebol de 'Salão:' Doze x Poula Ramos
nense 5 x Vasco 1, Amérl<::� "20 - Encontro dos Brotinhos - Orquestra da
3 x Olaria 1, São Cristovãe Castelan

..

3 x ·Campo Grande 1, Ma
". 22·-·Cinema ,

dureira 1 x P.artuguesa O e -

" 23.:._ Bingo em Beneficio da Soc. de Assisten ..

Botafog.o 1 x Bonsuce:,so 2
cio 00 Pequeno Jornal�iro.

O Botafogo ê o líder isola
"25 - Futebol de Salão: Doze x Bom Abrigo

�

do com 4 p.p. seguid.o do
"25 - Bingo

Flamengo, com 6 p.p. I�� 27 - Encontro. cJàs Brotinhos, Orq. de Cast,...

Pela T�ça '�Cidq_�C de-l ':, �9 ....:...._ F�t���l�de'Salão: Doze x Boca.luva
São Paulo" jogaram 11'jnta "30' _ Bingo em beneficio à Sociedade de' Am_
feira. a partida decisIva pa.ro ó �elhice.
Palmeiras x Ferroviá:·:a. O' Observaçõo: As partidos de Futebol de Salão sõo
resultado foi 4xl para (l reolü:odns no r::stádio da F. A. C,
Palnjcirns.

c) tenham .eretuado, _ em juizo, o 'depósito, 'em di

nnetro, de importância que garanta o pagamento d�s
débítos em cobrança; Iudtclal, acresctdos dos juros, cus

tas, honorártos .de advogado e percentageng dos serven-
...

tuários da justiça, se f.ôr o caso. ..

1.3' pra requerer �f certidão, as empi'êsas deverão aten

der às_ condições .dêste ato, ficando .responsávels pelas
declaraçôes que prestarem.
1.4 Compete, privativament-e, "à Delegacia a que se subo!
dine � �ede�da t;mpresa..forpecer as certidões de que tra
ta êste ato. ;.' : .

.

2
"

,INFORMAçoES PRELIMINARES:
2.1 Â emprêsa que pretender certidão de inexistência de
débito· deverâ obter previamente, dos setores de arreca

dação e juridico da Delegacia a que estiver subordina

da, Hiformações quanto à. situação de todos. os seus es

tabeled,?entos n�la matriculados, 'em face do dlspo"s�
��m��: .!�;u?;�d:a��:ci::::�o����:�s:�deO:;!;/--
tores.

.

,)';'"
2.11 EstaJ:ldo a emprêsa matriculada �m mais de ub:' ,(
Delegacia deverá· obter, previamente, de cada uma dela's;
as Informações a que se retere o· ítem 2.1

2,12 As Informações serão prestadas no prazo de 24 ho

tas, se possível, para cada setor:
2.13 Somente valerão, para efeito do fornecimento' da
certidão, conforme o caso,

a) lTelatlvamente aos estabelecimentos sujeitos à
jurisdição da Delegacia, as Informações prestadas nos

trinta dias anteriores· ao do r.equerimento a que se rete
re o ítem'3.

b) relativamente aos esta1:,)eleclmentos sujeitos a
juriSdição- de outra Delegacia, as informações pr:�sta
das, no. 'máximo até 1 ano antes do requerimento alu
dido no item 3, pelos: setores de arrecadação e jurídico
da I?elegacia competente, devidamente· autenticadas •

pelos. respectivos 'chefes, acompanhaqas, cq'nforme o ca

;;;0,' 40s recibos (RE) dos pagamentO$ das contribuições
normais e dos relativos, às pareelas de àcõrdos, vendidas
após a data 'da informação, até o ultImo' mês anterIor ao

do requerimento_
(Continuaremos com a publlcaçã.o na próxima

e,dição �ês.te jorna�)

VENDE·SE
Maquinários para fábri�

ca de balj1s.
Ver e tratar à rua, AI':'

mirante Lamego, 25
Nêsta:

27-5

COMPRO OU ALUGO
Vm apartamento- no cen

tro� .

Trataor doming9, com o

sr. Adalber--t.b Campelli.
Hotel' La' Porta,) quar�

·to 210. Nesta.

r---��

l�úiEf'DEAGDsfD'tsih C. ::;:;:;:r,�
, � .. "

PROGRAMA DO MÊS'
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1fT AN()S DE LABUTA CONSTAY.(t
PELO �ROGRESSO Df

SAN,A CATARINA

NO SETOI

UPORTIVC

Fe
S[Ío Pn � Ao ) _ Já em sua rc-

sidenciu, H!1Ó, � 'o hospital em fjlle
se achava intorun lo, () técnico Vicente Fccla
concedeu ontem entre vista à rcporunn-m
Disse inicialmente 011(' considera normal (:

inevitavel n fa\'f\j"{isnu que os demais países
e o Pllblito conferem �o selecionado brasi
leiro. O "conoh' ,h "I'h"':"}o de �8 inívrruon
que, depois df\ !"!' 1 ........,11;;-, saberá com segunm·
CU S!' poifp.r::i ir- ao Chile presenciar os jo.qos
rio 'Rr")"il'a VII Cona Mt1n<l:al. Fcola voltou
,ft afirmar QU('. 11'1 <:'11'1 opinião, a seleção bra
sileira não c'Yihi" tn ln �f"11 potencial nos "!c:.
ero� nrf'n�l"':ljf "'M .. r· ,li.,3(11)$ .110 Rrasil. O
h-':P1"'VOll OH!' f� nf>rfp!fnm,,"{c normal que isso
o('''rrq ,..(:�o;:q f.-.,��· Lembrou. � sp!!uir. Que <l

l1l"orlllciín rl'1l. nnnoro naeion»] rni crpf;:l'prlfl0
.

'n ...n"l·pf;:<ô1j··�tTH'n�n. A TOl'O"::} {'"dá na p.y;hÍr.;lp
C(r�'7n-:.",..l" {n ..... "",I"n,1 .... " rlo llTf'nal"!:IiI ..... ,,' l.n'l
l ...�" P'lt<.: ,1" r"I"", f"'�' Ç!:';'" Paulo. "'nnl" ,.li<:<:�
.'� ... :,...

_ "l\,.�-" ", .1", .... r'll''':''' /(\ro " "", :"
....1., ......... � •• � .... � .1,. n :, '1"'",1 .....c ",t"" ... :-: ",.: -v,

••.• �� �_.1'" " _ ......1 .. :'::....,..... :oO'n r" ,1 ....1'"
'''_� 1 ..... !.1�.' ., .. � .. ,.�"" ('......." ,�"_..

,T ........ " ............

RUSSIA NAO ��UER
ESTRANGEIRO

SANTIAGO - '\ uuíão
Soviética pretende, no) ccn

gresso da FIFA, em S.in·

tlngol npreseutnr tese m.ci
bindo que [ogndnrr-s es c.au

geiros partici['lem df' �elr
ções nacionaIs na C:lp:l do
Mundo. A posiçào ,lo fi: a

sil, segundo o ptCi>id(.:n�'"
da CBD, sr, Havelall!!", ('

('ontra a tese parqu�, 1 -

a exportação de jogadore�
braslleiias é mais fá'il;
2 _ a ida de um jO(!'il60.
brnsileit'o 'para o.,ttQ I)!'ds
é boa para o jogM!or, Ullf'

pa,�sa a ganhar' n,:t;� (' na

Após os l'esnli, IO� Vi"! i

t'!C'ndos !l'J U!tiltl '11>

ra (l Urasil, que fjea ("'111
,,'1 na tard,' do plv,,:m Os dobres (II! Sftl ":1'1':'\("':(II:mingo I"om os cot,�jOt 3 _ o Brasil pc�L' ('('!l",
Tupi x Olímpico e Flol'['s!a jogadore.� para toJ:J.:; :1,." !>e

J\m:t7.011a,�.
Il"l;:õrs e ainda mant.er ,I :11I:J

p"opria parque O� lt'1ll I>a;;
tanle. e!ll (IUantldad,� <

qualidade,

,

'uando fOi di"';P:i"·'r1,t :l 7."
rodada. do sértao' tI! 1

naUCllIie dl' ful 'boi
�uinte a ,·oloe:.1" I ,� r'iu
bes (!i�put:Hlt('. I' : ]l'JnI1,
perdidos:

-

1.0 lugar - O!h'ph), ;S
2.0 lugar - P:l:!llE .:,; r

Guarani, 4

3.° IUf!,4!' I\tl1', ,i) .as, J
4.° ln�ar- - Tupi C
5.° lugar - V,!':'C1 \'''''':ir '1
6.° lugar F'
7.° IUf'nr

Timbó. 12 p, lJ

O ccrtame t

Oscamir.'
Gilberto roiva

, 'o; para chegar-se o urna
!1 imente um "scrotcn"

br<lsileir,., cuil'J b( � fos' ,> 'le 58. No entanto a C.1_
missão Técnica, COM a escôla inicial de 41 "craks",dava o impressão dI" -enverf'dar' por meios confus"ls
para chegar o um fim simplc,>. Se tinhamos um sele_
cionado camp('õo do mundo, ('ntão neSSa base e !'1e:>
ses homens deveriam r€'POllsor todo o robalo, com os

<llteroções necessórias. Entrdonto, l'<;cblhf'r 41 alle_
laSt e depois iniciar a novelo dos cortes seria o I'Ymis
fácil. E assim foi f(·ito. Mos o que estava acontecen_
do era quase nuf' bolbt' �dio, porqu� de início ninQu�m
tinha o impressõo que os coisas estivessem sendo 1('_
vodoc; li! séri'), Os treinos kvodos a pfeito eram mais
urna brint'od"iro do ou!' propriamente um preparo Vie
ram os cotejos frentt" aos paraq'JaiC'S e con:;eguil'l"c5
\'er.(er bem como aos Dortuquêses e qolêses

Os CQrt{'s eram eff'tuodos o medida qu .. ' os P''<�,.
lias se desemolovam. Os últimos·, foram fe:tos três
di:,'" antes do embarque. Logo após a Comissõo T�::
nico dava a conhec�r a lista dos que iriam ao Chiff'
Fi:·almente no dia 20 de moi') a emboix::Jda naciono:
Ij, ixova a Guonl'lbar.:) com dec;tíno à Poulicéio e de ki
rt.;rnavom paro Santi:']Qo do Chile, onde encontrariar..,
ió Loncentrodos OC; c;,-.lecinnodos reprf'sentotivos dCJ A.
lemanha, Béloir:l, Hunqria e Itália fjçanda concerl_
troc.;os Ol1vardondo Ó cott'jo frente 00 selecirnado le·

prc�('nlat;vo do México
D,' nosso parte, mesm,., considerando que reda

cc.beca tem o direito dI' d'-'t·laror uma sentença ô pur_
te, flchomcs QUI-' t"jf> "scmtch" de ou�o, criado ps,
trLI�U ado e alimr'ntodo, à bas(' do de 58, nõo voltnrá
a renrt1r o ff'itn oaouêl(' ano Somos dos aue não 0_
cr,-,di,om f'm Avmoré, bl"m como no selecionado po�
i':lc ,'iJiaido, Sabemo,> au!" I"m suo mente ainda vaq']
a 'n. f�leia que � rv' de desajuste Ó noSsa seleçõo
�",:,"�':'s odvcrsário� nõo ""1'1') o bolo nl'm tôo pouco c
di"':::l chilt rf)' (' '!ll;"1e f'Cluipt's que portõ::,_
por50 também '" ('('rtatYu.' Por isso o _resultcd('
de tcgo dn próxim" 10 n �() deix-oró de aDres.E>ntOf
umo \irlL1dp. cxtrnordinórin poro nós brosilt'iros, P'Jr
()1)f3 n C1fandf' od "r',6 in du Brasi! em Vinõ dt-I Mer
nôo �('láJ(] Itáljo ou o Hunaria 'Ol,,! o Tcbeca_E.tI�
(1";0:), N'j'l. t" 1 "I "'[f07el dr' n05c.;a Cnmis:·
são r éCI�i<:a ....

única meto.

NAO 9UEREi'-f BOLAS
CHILENAS

SANTIAGO DO
25 (UPI) - Niio sórnenfc
O!\ players brasil"iro .... e()'110

tnmbem de tod03 os I)QI.l �s

países participante,,;, i Copr
do Mundo reClrUnfl.lll conLr3.
as bolas chilenas. S�IO de
fato bastante leve!' (' ii;SO
traz ira nstornos nos na

ques. Comenta se :1.le que
em vista das reeJnr:'Hlçõef
recebidas pac parte 1e "ró
das as delegações qtl'1 ve
nham as bolas chilenas
ar ser trocadas }la .. "pclo
tas" suiças. •

Deve.s� salienta", no er..

tanto, quc a FrFA, ei�l 'lU;)

SANTIAGO - O mtuts.
tro da Saúde do Cnile. 1'1".

Eeniamlm Cid, inaugurou
o XIV Congresso tnterna.

conet de Medicín.i oc f�

porte, que se realiza &Ir:1U!

tànoamente com 11 Ca:'1

peonato mundíul üe rutc

boI .

Embora o congl'es!;o '!

compeonato sejam {IU3.H
f!oisas dlljUnLas, os mcr!icos

discutiriio tema::; ,'clacirll1a
dos com o futebol.
organizado pe],,\ Sacie

dade Chilena de, Medkina

dornesmo mês, se!,pmlo r'e

cid lu hoje a Feder:.: ...ã,..

Internac.cnal de Putebol
Nlsociatlon {FIFI.),
em sessão secreta de .,1.1['

eomíssão nrgnntaadnra.
A comtseão �mbclll ele

cicllu Que todas as 'pnr; ida'

NOTICiARIO
Jo se encontram no Chile os 24 úrbttros ocrteo.,

centes aQS quadros' da FIFA poro referirem os cotejos
do campeonato do mundo. Joõo Etzel do Brasil fig': u

entre os referidos ooitodôres.

O técnico campeão do mundo de 1958, Vicente
Feolo, deverá seguir sábado poro O chile ca:;o rY!:J
Ihore seu estodo.de s:Jude. Feolo já perdeu 13 (Iu:loo;,
estando ot!Jalmente com 105 qui-los

1 bilhõo e 280 milhões de cruzeirbs, é po� quan_
to está segurada o equipe do Espanha, que co('lc e'11

suas fileiras com numerosos craques internociO'lois.

�J�stal�:PSo:·t.e�o o sal��:l::���� A surpresa de ontem no· Chile f�i o mét,JJo dp
da Universidade cio ChJle.· trejnamento da equipe Suíssa. O técniCO do. mesn-a,
Granrl{' numer.o ::::<' medkm fico tocando acordeon e os atletas se exerCltcr'tT com

de v:i.rlOs pail,cs, ,já :,� dI mú,�ico

cú,nL:'avam
'

S:ll1UJ.I�(J
:!nl(Í� do inicio du '::OIlIl,'C,\
50. para conseguir .lloja
ment.o.�.
sr HOUVER EM:?ATE.

'�<iRTErO

CHILE

SANTIAGO - o Cltrn_

peão do mu .. ..:o de f;,tt'�bol
"de 1962 vai lIer Indicado
por uma papelet.l que 'Ir.!
ser lirnda de um '!hnpeU.
se empatarem a finl'll, pr

dJa 17 de junho, e a flna.
1ísslma no dla 21.

IS!<lo a comIssão Orqanf
zadora da FIFA c'Jcidiu
-cm reunião sccre�,'\, nbniln_
do a regulament,'\�lL;) (ja!l

,���!�f:i!r:tia:�c�"".o:n�,70'�a�.,�(�.':����!�P-1,�:�� :(I,ncf�J���,� ����,�Jenneno. o grande rnvcnto • '" ,,"

para f;anhar 6 eénmo eam mau que o ccrta.ne mun no:yo jogo, quatro díaa de

pconato mundial .te rate- dia! será disputado
.

com pois: se -conunuar �l cmpa
boI. bolas andinas. scstertor te, é o sortéio 110 chapéu
Em um concurso p-rr vota mente o secretárto gerul da que vai mandar,

çâo popular, a �l'dcm cc
.

FIFA,' Kaier, da SU\çf'i.�. .n
popularidade das etezcsaets formou que, se as \,)01::1:' I�I'CI9: " 14,30 HORAS

equipes çarticlpanto;,� c 3. chilenas apresentarem de

seguinte: Braaíl, uraâc 80 feitos durante os roa.tens.

vieti,ca, Ch-ila, ltd:';l. AI.;'- poderão ser utilizl�r.as ':)0 SANTIAGO DO CRILE serão mtcíada., as l'UO no]

manha, Espanha, [u�O.:lh,· la!> fabricadas cm �f'rritõ 24 IV. A,) - case (l carn- ras, exceto 0.5 da i.'r:il",�j,· ..
via, Inglaterra. U.ru�u:t.i, rio helvético. peonato munrllal de iutebot rodada, que tem ::'\1 írucío

Argentina, TC)\("CO;;.!llVÓO'li:t finaliZar com uma pa rblda 'marcado paro. ás !'l horas.

Hungria, sorcc. .!lll;!!aria. MEDICINA EsponTrV".o,.
Méxlco e cotombta

.0 maior número de jornalistas no Ch,le C Jo'Oros!l com 250 homens trobolhando, bem como o pai;,Que v�ndeu moior numero de ingressos, também foi
c BraSIl.

Domingo em Vino Del Mar o Brasil jogará amJs-'tosomente contra o equipe chilena do Everton. A rcr"I.d� se desti'_"lOrá poro os órfãos chilenas, segundo decldlu o chefiO do delegaçõo nacional.
A FIFA em r{'união seCfeta, decidiu qu{' o b:')to

iJara os jogos, será mesmo o chileno mesmo conn ao vont<lde de algumas delegações,
.

Hoje seró abe,to o Congressl') do FIFA, Quand'Jdentr� ou!ros assuntos. se�á escolhido o poís Que po_!rOClnora o Certame de 1970, México e Argentino estao cotados Em 1 %6 o campeonato do mundo s�rci
no Inglot<'Jro.

pate.

G3Sn Df Cl.fÉ? I
ENTÃO rECA WÊ ZIF I

Inscrições Para a IV Volta
Ciclíslica ao Morro

Começa a repercu·h· fa
voravelmente nos l11<"io,> es

rá de cinco voltas ao Mor"
ro ao contrário <lu c;ue a

portiv.os da capil,'1.l li �v con�eceu nos anos a:lte
Prova Volta ao Mor;'), uma riores, quando foram rp,a

promoção da equipe E,pol' lizadas apenas tl'és, Agem
tlva da. Rád.Lo Gnarujá. a maratona do )erl,,:' [:!Tl
Este ano a prova cor.ta':' Santa Catarina, con"tará

também com a oa,·t'cipl'- de 6(1 quilõmetros,
ção de atletas pan!\:'lns prova que exigira I) I'Híxi
�;aúchos, parranaensps "ca mo de preparo d.:: cad;'\ a
tarinenses que est.nrilO in tléta. De Santa Cafial·i!la.
to.nd(l pelQ::l grand{'s i)l'fT!· participarão clc!!slas de
mias, quais sejam três b Florianópolis, Ita,i:li, Glu
tlclétas Monark, úlUmc Illpnau, Joinvllle, Laia,,; (

lançamento das 'J.f.JmaLla3 possivelme\l,�e Tubari.o e

f{lb'rlcas no Brasil, H'na Jaraguâ do Sul. numa. mo

Copa Monarlc que fiC"l7il lif numental compel\çÍl.fl,
posse, transitória, da remi maiot, que é teali.da. a

pc vencedora da '.:ompdi llllalmente pela P.(Juipe dl'l
ção. além de medalha'! e Mais Popular, contando do
Inúmeros prêmios 'lHe f;:,! rav:lnte com a super"llloo
l'ã.Q oferecidos pelo r"mt>r geral da Federaçã.') t\tlPtlcA
cio local. O mat":l�ll tie Catarincn,<;e.
prOI)agan(!a deverá eh"gar
ainda no transcurso da prõ
xlml\ lOemana Qll3.n(]o I-'ntho
o público �ta\,{i t,om:uHlo
r,onhf"cimenLn mai" .lrt,�
)hados da prova, Podrmos
rlltl'e:t::'nt,-\ Ildinnta .. '1,1f' a

TV v.olta :10 Mot'L'CJ, (,Jl'�t:l-

Dentro de brf'vc" d;:l� a.,

inser1ções estarful abt>rlas

para o público esportivo
dI' loelo .o Estado, pt' r� [J

gJ'al1dlo,�a provl\ lllarc:Jda
para o dia 24 de Junho, ex
(')Ij"Jvn!1H'\I!t' par:)
n:.� d� corrida.

A VI.I_copo Jule� Rimet, prom'ete grandes sur.
presos. falo que declarou o treinador do México de,�
presos foi o Que declarou o treinador do México 00 de
s�mbor�or em Santi?go do Chile, dizendo que o Mé_
XICO d:lxou de ser slm·ples participante.

_. _

�
Coso Jtalio ou Uruguai conquistem a VII TG�.c

UI') Mundo, ficarão de posse definitiva do valioso -:,.�_
fé�, já que o regulamento prevê que o pois que C,"ltJ_
qUlstar � ,3 vezes consecutivas ou alternados (l tí.tula ficara de posse da COa0. Com,., Se recordo o iI.')
lia levantou o titulo em 1934 e 1938 e o Uruquai en�
1930 e em '950. A Alemanha conquistou o titulo Cm
1954 -e O Brasil em 1958.

No último coletivo do Brasil, Gilmar e Niltr...n
SGlntos não se exercitaram por medido de seguro.,( (]
porém estoráo 'Optas para enfrentor o México dia 30
de Maio. I

Os críticos chilenos apontam ac; melhores linh,::�
atacantee; do c9Pa, atualmente no Chile. Brasil: Gar
rincho, Oidi, Vavá, Pelé {! Pepe.

Ar�ntina: Facundo, Panda, Pagani (Sosa), Son_
fillipo e Belén.

Rússia: Metrevelli - Ivamov Ponedeluik __

Mamvkin Meshnmk
.

ltalia: Ferri['1i - Revero - Mozzolo, Slvori Me·
"ichelli

Gen10�spanha: Del Sol, Martinez, Distefano, Pusk?,$,
O famoso Df Stefano em entrevi!;ta o um jornol

chilenn declarou cue todos os otlt"tas se dopam, antes
dns prélios, A notícia causou indiqnncão em algum.:.s

dPleooc6es Que nõ("\ adotam tais medido,>. Alouns téC'_
nkns eurol"lt'us e atletas ouvidos a respeito, dizem ser
,.,pntira tnl foto e ,., oue �ucede é l1ue alguns otlei'a,>
tomam vltO/TIinos cntes dos partidos.

-

n1uQui

Poro o jôgc com o Suisso (1 Chile" prolir.am:onte
iá escalou suo equlp . Escutti Eizo'1ulrre.. Sonches
"'-l,.,varro, Contren.ls.· Roias e Ramirez Toro, Londc,
'Follloux e Le0nel e Sanche;s.

PlDRO PAULO MACHADO

REDATOIES-AUXILlARES:

MAURY BORnES, RUI LOBO •

GILB..TO NAHAS

C0LA80RADOR'S: DIVERSOS

Marcilio Dias e Almirante Barroso seró o grande
jôgo marcada poro a tarde do próximo domingo, 11')
c. idade de notcr. O clássico portuário será o primeiro
de uma série de três, quando então após est cs recli.,
Loções estcró se conhecendo o novo campeão itajol_
eose de futebol temporado de 1962. A equipe do
Marcílio Dias desejo e espera mesmo que este pont-
do seja o novo arrancado em busco do titl,.lo esrcduo!

que persegue há 43 nos.
.

"

Por sua vez o Almirante Barrosa, com o seu que,
dro bem ajustado espero levcntor o tituo do ctdode ...

participar do próximo estadual.
.

A luta entre mareilisto" e borrasistas vai ser se" ..

socian�l, principolmente se observarmos que de L'm

lodo tel""l Q dirigir o Morcilio Dias o preparador AI,·
ese Ror.friqu"''' �o técnico mais bP.m paqo do futebol

catorinense. Enquanto asse. o Almirante Barroso vai
apresentar o irrequieto Hélio Pimentel que, noturoL
mente, armou demoradomente ti elenco barrosista p.z
'0 dor combate de igual p.,ro iguala0 teom morc:_
listo. Um gronde jôgo poro uma grande torcido,

,

.0 Comoeonotc do Ligo Esportivo Canoinhe'1Se
apresento até o momento como líder do cerlame priq

cipol a esquadra do Botafogo, com O p. p.
8m segundo lugar aparece o Santa C,ruz, coro

2 p. p.
B,:t( fvo" e Santo Cruz são realMente 0°· 'l',ois

serias C<lndidatos ao título da temporada daquela Li_
9C serrr:;r ü.

----- ----... I

Podemos di.u:-=�� oue é pensamento do direto
,ia da Fl'del'n..iío Atléticn Cl1torinen�e envieu ,�l.
mcn()s aCH� ('ii:lí!'iitos aos III Jog"" Abert05 d� S<'Into
C(ltl2riJ\A. roderíio r ....retentor FI",ton"nftlis "nauPJo
1)""'''' cidtc.';"o d"! julho os corredores Rubens-so..tos
e Volmo- :)chroeder.

N: próximo domingo o Ff'deroçõo de Velo (' ,�n_
t"'r de "')n!o Catarina estará realizando, no s:"dc do
Veleiro., co Ilha uma reunião, oportunidade "'O" '"lIJ"!

('!:- "pu" rYlforrbros estarào fazendo o entreao ;;,o1�'le doe;
r'lrp.miOS a (1ue fjzeram iús os veleiadores dn cao:,'ç:
Esta será d festa de enccrrarT'ento do temporada como

::tlualm!'nte acontecI'

- iIAiciondo-M o marcho do VII Campeonato Mun ..

diol de FutebtJl. torno_se inferessG'nte vr.rmos como se
o�"esento () "do�ier" j"dividul'tl dos jogadores bro·
lilf?irO$. num au+ên';r.o Conta CorrPnte dos (roques
" ..I", selp.cõo do Brosil,

•

Vejamos:
MAIOR PRESENÇA _ rH"lma Santo!! 11 V�I!eS

- Nilton Santos 69
- Gifmar 64 vêzes

- Didi, 63 �êzes
- Zizinho 53 vêzes
- Ademi, 39 vi!zes
- lerini 38 vêzl's

- Pelé 30 vezes
OS MAIORES GOLEADORES

Pelé 33 gols
Ademir 32 gols
Zizlnho 31 gols
Jair 23 gols
Lennidos 19 gols
Boltcuor 16 gols
Helena 14 gols

O.atoconte Gento, do futebol esoonhol, que foi
11'0nsferido recentemente poro O futebol Itolia >0, ba�
teu os records f:m se trotando de t�ansoção de um
elube paro outro. Gent(' custou 00 clube itolio!"lo o fo·
bulosa somo de 300 milhães de cruzei ros, nela indu_
íl1do-se luvas, atestado liberotôrlo e os vencimcf'lto�
mens('is,

Em 1950 e 1954 o Brasil deu o seu .,ri�iro
"#ISSO "" ca...oa"ho c,o"" vista 00 título de Cam""õo
Mundiol de Futebol. enfrentando justamente o Méx.i..
c."'. "U'" "'O" sínol,sf'''ó .. nosso primeiro ClrI.er,.:,lio
r ....,. VII Ct-o dtl Mund .. O ...� reoliznr no Chile, Na'
tlI.,,·los "'Dort",,;docfes O Brosil venceu bem em G,.h",

c ..teio.�. "... 1950 o Brosil Yl"nceu, por 4 x O e cl"'l '954
"'"'" vi.ór;,. veio a se co"fi"mor ogoro pelo mor�do'
de 5 1f O. Como werá no Chile,

Está previsto poro fins dêste mês, (1 inicio dos ":
bras do colococõo do alambrado no estádio de r,�ue!·
r-ense Futebol Clube, no Estreito. Como se sabe e j:í1n

formamos. o PresidentE! do alvlneqro, esteve em São
Paul", trotando junto a firmo. do remessa daauel•
material que cusará IJOS cofres do clube do C,:>",tÍ'r.cn·
1€ o somo de CrS i83.000,OO, afóro os tubos go!YClni ..
;:ados oue servirão dE? sustentacão poro o tela p " mo'
ro de cimento que será construído, numa cdtur,) de 50,
c�ntimetros.

JI. ..

Mou,y lorr-�
�NDf'If'CO

� �"'NRA n4.!iI 81('Jf�r,"...1it n_ na ""',
r.......... 'h#tr" Mllf.." n.O l!i4. 11# Uni I". • 11-

_('Ao de PF.C.4$ JI! "��R'OA. � do ..ln •

'oJWcílCl I'It PrNTURMI Fl ()ONeF.R1'OS.
'bJ.roo', '11'1. \

.. \
3' ,:;: �',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edilal de Concorrência �Ública N. m-�-:3
o Departamento centra gurus, etc.:

de Compras ID. C. C.l, d dl condições e prazos de

conformidade com o art entrega do Material, no 10-

l I ítem III, do Rcgulnmer cal Indicado: LOCAIS IN-

to apro\'ado pelo necrct. DICADOS NO EDITAL, on-
SF25 08 61/382, torna púb: de será procedido o exame

publico que fará realizar de recebimento;
no dia vinte e oit.o de [u
nho de 1962, na sua sédr
it Praça Lauro Muller, n' 1 Cimento e submissão a�
2, rronc 34101, CONeDR � normas deste Edital c da
R!!:NCIA PUBLIC-'\.

nn:lleP"I�I:>('a('l
referente a COD

ClllldlC( cs sceutntcs corrônctas

1 - OBJETO DA
CONCORR:f:NCIA NOTA Serão recusados

AQUISIÇAO os muterfata com dimen
sões e outras caracter-íxtí ,

- Cofre de aço tipo Se cus IH]\.ICr das cspecmca
cUfll ou �llllllar <'OI entr

1

cõos o que ocastono r a eXI

cinza e �f'rd('-oliva, ínt e! f gôncln da subsutu.cão, re

riço, modelo ]"('flrradn, po- •

1..'1 dI' lrL!llo cncruxc. dua tirada urgente, chumamen
gav('t�� �ntf'!"Il'!.S, prnteteí

�
lo do segundo

f"OIOC:l.".ras mo"el�, fef'hadura tip( rXip.encia da difercnca dr
Ya!r ''''''rl!:,rl'l rxternamcr I)'P.CO pelo faltoso, caucãe.
te 1.27m x O 45 x 0.38m O! ,futura, sU.�pensão do re

mais, c int.crnnmentc. ; �Istl"o de fornccedor. et.c.
O,95m x 0.31m x 0.28 o'

�mais, pesando a[l�''1xim:\ i 2 - Na [lart.e extcrna do

dam.c.ntc 30� kilos ou mais ;1 cnve!orc e<:ntenedor da

����J.]�]����a\le �[l�:,a qu:, � ��o.�ro����t�:v��;�rr.� �()�;t��
Udade - 36. CC"r:'RENCJA PUBLICA N0

lfl Mi 53 .. (AQUIS1CAü DE
COF'RRC) O!!: ACO. PARA
mVFR"lAS EXATORIAS
DO ESTADO.

e) declaracão de connc-

o materia.l acima espr>rl
ficado, deverâ ser _..entre
gue. nas exatorlns das W'_

guintes lQ('alidade.�: A))·
on Bfltista. A<!;ua� do Cha

preó A�II.1S Mnrnas, Alrre
da Wa«ni"'r, Bom Jl'sno.
Bra�n do Tromh"dfl C'1'"11_

po Belo rio RuI. C:'II"O<l Erê,
Dal Pai. Dois Irm!.i .. s. Es
Irada S<"hroed"r Frf'vl>ur_

'0. GaIvão. IO'lrã Ip\HH"Ú,
II11rentino. Llh"":ll:'l Lln_
dói:'l. Mi"adnr H..,r!;'!n. r..f'lr
10 Grandp Ot�v"!!;'" Co�ta,
DliM V(']"rl". Piriti"'1. Pr('
.•Itlp!"lt" "''''''''1 P'·'n""<:'!..
Rio ri,.., Cn""""". R'''' rin r'lm

pi). PiO ��"Ir". R;f) p··('�o
dn.'-':ul R"rlro!"''"''''h. f'.'\l"fr
Srt'!n V('h.�n. R'i,-, Lout· ..."

ço rt·Opstr. Var'T.eãn. Val'�
gem, Witmal'Slm. com ('xcr

��� ��: ...�.I;��V��".C (,:�.���c��
no Tr.oOlI'·O do F.�tl'ldo.

3 - E:n f'nvelope seo'!.

rad'), cont"ndn os dizl>I'ps
do in!'i:;;') :m1pr:nr a1""m 1'1.1
tk'·1'10 DOCUM.ENTOS. em

(""ra,.teres ))r-1Il de.<>tarados
enrer":tr-op-üo o� doeumen
t()� romprn'Jatór,i..,,, dI"! idcn
'lidade e Idoneidade.:

aI ('prtirl?io de Ree:I�trt)
na J'lnf a Comerrial 011 Dlá
rio Ofit'b.l alie tenh'l publl·
!ado n documento de cons

tituição;

dos proponentes em tôdas
as paginas, seladas na ror
ma do irem 1. dêste T:�'':'
lo.

6 - Os envelopes, con

tendo propostas ou docu
mentos, deverão ser entre
gues no Departamento
Central de Comprn.s, a
Praca Latira' Muller, nv 2
(fone 3410), até as 14 ho-
rns drl drn :lI! dI"' junho uc
1!J62, mediante ror-lho, ('111
que se muu'!onarú d:l.t,t
e hora do t'{'('ebl!111nlJ, as
sInado IX)!' fun\'IOI\:hlo do
D. C. C.
7 - As propostas serão

abertas" as qutnzc horas
do mesmo dia vinte c cno.
par funcioná rI."),; de�I!!n;l
do') pelo Prcsid('nl(' do D.
C. C. e nn nresen-n dos
proponentes ou S('\1S 1:('llr('
scntnntox I('l'abt.
8 - Abertos os "nvelo

pes, cada um dr>s lnten's
sados tem o direIto de apôr
a sua rubrlça nao;; Côl!l.llS de
propostas d:>s dcm:l.ls con
correntes.

9 - As [ll'opostas (mode
lo 001, ii. vc!1c!:l. na lmprcn
sa Oficial do Est:l.do!. de
verâo olledrcel" its ('ondi
çõcs e�tabclccidas neste E

dlal, nas in�tl"uções cons

tantes do verso das me�-

ma3, bem como às exlv.ên
eias d:> Decreto na 5"'-
25-08-61;::.82, de 1�!61,
e demais dl�poslcões E�' a
:luais e Federais svhrc C n

�orrências.

III - JULGAMENTO

I - Pela Comissão Jul-
!,"adora, posteriormente, se

rá declarado vencedor o

proponente que orerecer :

a) Menor preço, constde
rendo-se descontos, bonr.

rtcacões, ímpôstos. despe
sas e outras vantagens:

bJ melhores condições
de cnu-egn:
c) mentores eondiçiJt,s

dt' pagumcntc.
2 Em Igualdade de

• .:: Departamento Central
de Compras (D. C. c.), de

conformidade com o art»

11, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF-25 08 61/382, torna púbh
co qUe rara ! ecueur. no

dia 27 de junho de 1962. na
sua seco. u. Praça LJ.uJ·o

Muller, nv 2, r ronc _:1410)
CONCORR:8NCJA PúBLICA

• na.� condições se�uinl"l\.
I _ OBJETO DA CON

CORRJl:NCJA
(AQUISI<;AO)

conorcões, será dada prc- t - Carteira dupla dínn

rorencta a firma. estabcte- terra. com untcírc rromu

ctda no Estado. do, unreccc - Um, Quan
3 - Em caso de nbsotu- Udade - 6.

ta Igualdade de propostas, IA _'Carteira dupla tr.i

será sorteecc o vencedor. serra, com tinteiro r-rema-

4 - A Coneinrénela 1)0- do, Unidade Um. Quan-
dorú ser anulada. uma vez Udade 6.

qu<, u-nha sido preterida 18 cauotm dll!)'"!a (:('11·

rornuutdaoc expr,�,;amcn- ln),I, com tinlelro ("]"Olll.l

te exigida pelils rere. d.ls I do, Unidnc;l. - Um Quan
Leis e a omissão importe tidade - 36.

em preJulzo aos concorren OU

tes, ao Estado ou à morall IC - Cartcl�'a mista. con

dade da Concorrência. jugnda, pura dois alune:;.
5 - A Comlssã3 Juk"ado� cm madelr::! de Íl'lbu:u. f'n-

:'lnu!ar a Conc<"lrrcnria r:a

s�U��l:�·:�'�.��.�o��;�!���n��:
intel"ês�e:� do E.stad�J.

P'l:lrianópIlI!,>. em 19
de maio de 1962.

(Hermr� .T'l<;l ino Pa··
trlanova) Prf'�idcntc

RA'DIO PJTRl'LHA: SOCORRO
POUGlL Df rRúÊNClA TEL. m 1

bl atesbdo clt' id(lnl'irh
o _

de .. passado por Banf'') ou I

duas firmas de comprova
da Idnneidncl€' rnn1erf'ial:
e) prova de oujtnf";o r()m

as fazendas Estadual, Fe-

n -' Et1'rpUr.A('OES
d�r:J1 !! M.l(nir!Qal:
dI pN)('llra�á(J. se fôr (l

(':'l�O, p.lssada a pessoa. re

I' "�"nt.'lnte do pmponf'n
te fi. abertura dns prop:)stas

M!einnndo" a �t'uir.
- Prnno'lta. sf'll'l""�.,.."" Os documentos acima
.. n� V;'1.� ('fim rrS l'UIO 'ou parte déles) podcr;\o ser

.$Clo F<:tndlHlI (' mn!� .., sulJsti�llid')s p?lo Rc·tI,tro
ma de Edu(,3.cijo (' 8"u- ria firma no Dé'P'V"t.lmento

CEmtrar de Compras do

Estaoo de Santa Catarina.de de 01$ 10,00. por Cô
lha. em envelope fechado
e laerado, contendo:
a) DeSignação do nome e

tbdrrêço da ril"!1',a pt'OJl1-
Ilmtc;

5 _ As propostas deve·

rão ,�er npl"e�('nLadrl� em

duas vias, e(lm ti. rubrica

b) cspeclflNlciio. a mais __:__ .__

_lhada po.�.�ível,incJusl-
marea, do material que

ti! propõem ffH'nec{'r; r-------..,
t) [lfeço unihirio � glo- • Desenhos

I!al, cam a expHcaçã-o de
1ItI! esl,ão ou nií.J) Incluldas

d!Spesas de impôstos,
, fretes, carretos, se-

l°. andor- fone Z{,13

�RfEIÇÃO-RAPIDÊl

Tijólos Grát;s Para Conslrucão
Dando mais umo demonstração do intcr�sse pe!:)

\li�en�o d.) Capitol, o firmo proprietório do

Atlant1Co _ srm dúvida, o mais bel/) loteo_
f! o melhor plan"jado de FlorianÓDolis _ e cu

Ihoromcntos, terrapl-onagens, boe I os_ ruas, ctc.

�tos exclusivamente o suo custa, resolvem
Ol/tr? valioso Cooperação. '.

'

Im, os iates adquiridos no correr do mês C!C
� receb��ão como cooperação, inteiramente 9'0_
quont!dode de 3.000 tijolos, desde que o respcc_
�rucêo seja iniciodo dentro do prOlO moxi

p
60 dias o contar do doto do compro do lote.
Oro qU('m l'onhece O topografia da nosSO C.:Jpl_
,.. aUSência de grandes e boas óreas nos prOX!_

•
do centro, não pode deixar de considerar o fo
PosSLiir o Jardim Atlântico uma dos mais .be!o,;
'.; SIJQ proximidade da zona centrol. o facdido_

,COrnunkacão Pf}lo asfalto a salubridade dr:
, a vista amplo poro tôda o baia norte, uma

l>rQja, uma ('kt('nsa e lorgo avenida e ruas i_
t.. On'll'los e tôdas se intercomunicando. Bem
�r o Jol"dim A"tldn11cõ Cóm"õ o BàirTô d�
UtUi"o do nossa Capital.

ATENClO
SERvwa DE MI JDANCA<; \JRBANAS I� JTER

MUNICIPAIS F INTEí<[STADlJAL ""-

Nõo é J'tf',·�f;.�Óro " <'ngrodomenM d().�' mnv-:-,,,
'nformac;�c; à rlJ., FJonrisco Tolp .... ino. ,..."'""l,ll,

frlnl;' 3Rns

� P �,� �� !a� �a!,�ae��'I ã. d, .al.OIs
em todo o Estada

R �rne"Clo M.�do,G � l' IIIndiJr-.fone 24,13

,

-
- flOR.IANÓPO.L.I�

'.·crn!z:lda na cÓI' natll.�ll
c 111 (; .,al !o:�:l, 1'1\1 LU bo:; c! Co l'

IC�l"0duLJ), 1'1;.("ldi). pI"OLe�'idlJ
contra a t'Jn·(/)!Üo.
em côr· semelhante ma

d'eira, Uuidarle - UJJ1,
Quantidade - 42

II _ Escrivaninha com

duas gacetas. ]'f ra

p;,lre�s:)!', ledlJ.dura co-

mum, ll<edímlo I.GO x 0.70
x 0,78, frente e ladOs 'fecha
das,' pranchetas laterais, de

madeIra de imbuia, e:wcr

nizada, Unidade - Um.

Quantidade - 2.

III - Cadelr::o.., sjnples. rc

forcada, Unidade - um,

Quantidade - 17.

IV .- QU;Jdro negJ'O. ma

deira de lei, na:. dimensões
de 3.00 x 1,00 metros ou

qU:ldro negro. na,> dimen

sões de 1,50 x l.OO. Unhla

<.ie _ Um, QU.HlLir!,lde 5.

V _ Cok:�or ):'3r:l lixo. ma

ddra d'J lei, pintado de a-

zut, com tampa, para gnl- dos, nas dimensões de 1.50 exigência da drrerênca de

pão, nas dimensôes de 0,45 x 1,10 x 0,40 ou mais, Uni- preço pelo reucsc caução
x 0,60 x 0.30, Unidade _ cede - Um, Quantidade - tutura suspençãc do regts-
Um, Quantiíiade - 3. 4. tro de romececor, etc.

VI _ Apagadores de feltro, ÀVIII - Mesa, com 3 gave- 2 _ Na parte externa do

para quadro negro,Unidade tas, nas dImensões de 1,10 envelope contenedor da

Um ,Quantidade _ 5. x 0,70 ou mais, Unidade - proposta deverão constar

VII _ Armérto com portas Um, Quantidade - 1. os seguintes dizeres: CON

corredieas ,trilhos e
-

rota- XIX - Quadro, para art- CORRENCIA PUBLICA NO

mentes de aço, fechadura xucãc de avisos, na" di- 13 05 52. _ I MÓVEIS ES

tipo Yale, nas dimensões meusões de 0,75 x 1,00 IlIC-
'

COLARES PARA o' orNA·
de .50. x 1,50.011 mais, Uutd iro, uoutuoe - Um, Quan SIO ·'INDUSTRI.'\L" ITA-

.um. Qnantid�\dc _ 4. tlc! ..de - 1. JAI.1
VTII __ cavrncto, para. XX � Porta cbanous, com 3 _ Em envelope separa

mapa. cm madeira de le!i calljde.� c e.�p<.!lh.J. equlpa- do contendo (JS dlllf'l'cS de

envernizado, untdudc __
do eom rcccptentc de la- inciso anterior. além do

Um, Ouanttdaríe _ 4. tão. para gunrda-chuvn, termo DOCUM3NTOS, em
IX _ Escrivaninha, com unidade - Um, Quantida caracteres bem destacados

7 gavetas, frente r- teces ro de - 1. encenar-se-ao os doeu

chados. pranchetas late- XXI - Estojo, para gunr- mentes comprôoatõnos de

rata. reclrutura ltjpo Ya:I�" da de bandeiras, Unidade tôcnurtadc e .1oneidnde;
nas ou.tensões de 1.35 x

1- Um. qucnudncc - 1. a.J certidão de Registro
0.110 ou muis. Unidade _ OBSERVAÇÕES: Com na Junta Com('I','õal ou

Um, QU:lllUdadc I. exceção dos itens em que Diária Oficial que tenha

X _ Poltrona, �iral.!iria. haja cspeetrtcccâo definida publicado o dOeUlIlI'.'I.o de

com braços, e:;tofada em os môveis devem ser em constituição;
pl:i.stico. Unidade _ Um, madeira de Imbúia. enver- b) atestado d� idnne;<ta

Quantidade _ 1. nlzadn na côr natural e de. pas�ndo por Banco ,"1

duas fjrma!i de COfllprova

da idone;dade comercial;
c) prova d

as FaZendas EstaGna!;', Fe

dera] e Mur.icip:1.J;
(I) [llOt'U"f,C:lO, �(: fi,)' ()

c::(',o. l):l<:�uda :l. I"essúa re

p�i""cn':lnLe do p:'oponen'
te· à aberLura das propos
tas.

4 _ Os documer.los aci·

ma (ou j)3.rte dêles) pode
rào ser su'..;stituidos Pelo
Registro da firma. no De

partamento Central de

Corrpras 0.0 Estado de San

ta Catarina.
5 - As propostas deverão
3er apresentadas em duas
vias. com a rúbr!ca dos

proponentes em tõdas tl.s

páginas, Seladas na form:l

do item 1, deste Titulo,

XI - So�á, es�ofado em

p:ást!co, Unidade - Um,
Qnantid;,de � I.

XII Mesa, pcq.Uf'na, de c('n

tro, rcdonda, Unidade -

Um, Qu::mtidado - 1.
XIII - Poltrona fixa.

e':tofada enl plãstico, eom

braros; Unidade - Um,
Quantidade - 2.

XIV - Armário, 'triangu
lar porta bandeira, com

portas de vidro claro, com

2,50 metros de altura, Uni
dade - Um, Quant.idade -

l.

XV _ Mesa, para máquina
de escrever, com duas ou

mais gavetas. prancheta
Jatrral. nas dimensões de

O �O x 0.45 x 0.75 :lU mais,
Unidade - Um, Quantida
de - 1.

XVI - Mesa. nas dimen

sôos de 1.50 x O 70 ou mais

Unidade - Um, QunnUda
de-3.
XVII _ E�!ante com 4 di

visões, fundo e lados fecha

NOTl'CIAS E ESPORTES PElA
RA'D�O GUAIWJA'

::,11n _ C()r!tlspoifdf'nl{, COLUMnUS

:\.55 _ Reportcr ALFRED

1U,30 Re;,cnha Esportiva CIN7.ANO-FIR:':STONE

10.55 Informativo CASA BRlISQUE
11.55 Ref)Ort"r ALli'RED

12.25 Corrpspo]Jdente COLUMBUS
16.00 __ CO!'respondrl�tc ('OI..UMBUS
16.55 - Reporter ALl-�REl>

18,10 - RCSCllIÚl. J-7
18,55 Correspundl'nle COLUM.BU.:i

19.00 _ Momento Esportivo BRHAMA

21,00 _ Reporier ALFRED

:�'�� = �����n����R��L��gUJUARUJÁ
Depal"t.amcnlos de NOTÍCIAS c EsPORTES - T('I.�·

:!aIG :!f.:!:! R:útio Guaruiú dI' "�lo\"ianópoli.� A

MAIOR PO'l'I,:NClA HA!JI()]o'ONIC/\ LH'� SANTA CATARi

NA.
Onda média - J.4�1)

Onda CURTA -

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS É
�--���----------��-----

- 5 kilowatts
lO �:ilowalts - 40 me-

montados no local de des
tino. .,,/
As carteiras devem ter a

laJ'g-ura. mínima· de 0,95
ccnlimetro:'l.
d) condlçú('.� e pl"fllI'J dr:

entrega do m�"ltel"iD.I, no lo
cal indicado: GINASIO
"'INDUST&tAL" ITAJAI,
na eida::l.c de Itajaí., onde
será procedido o exan"le de

recebimento; .

II - ESTIPULAÇOES
OS interessados dev-erão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1. - Proposta, selad:.s
amuas as vias com CrS ..

12.00 0(' .�Nfl Eslarlual P

maIs a Taxa de Educação
e Snude de Cr$ 10,00, por

��h�'l.'la�!I;ad��v:��i:n��ha-

prên�:::. OIj"ri;ll do E:t.ta.do,
deverão obedecer as CQn

djções estabelecidas, neste

Edital, nas instruções
f:unstante� do verso da:;
mesmas, bem como às exi
gências do Decreto nO

SF-25-08-6Ij382, de 1961, e

demais disposições Esta
duais c Federais. sõbre
COllf"orrências.
III - JULGAMENTO
1 - Pela Comissão .lul·

g o d o r a, posterlomente,
será deelarado vencedor o

proponente que oferecer:
a) Menor preço, conside

rando-se descontos bonifi
. rações impõstos, despesas
e outras vantagens;
b) melhores condiçÕeS de

entrega;
c) melhores condições de

pa�amento.
2 - Em igualdade de

condiçces gera dada pre
fert-ncia a firma estabele
cida no Estado.

3 - Em C&.'!O de absolut3
jQ.uõ"lldadc de propost!l..�
sCJ'á sorteado o vf'ncedor

4 - A COncclTt:nf"ia po
(lr"I'ã scr anulada, uma. 'Vet
que tf'nha sido preterida
formalidade expressamen·
te exigida pelas refe
ridas Leis e a omissão im�

porte em prejuiZO aos con'"

correntes, ao Estado ou ii
moralidade da Concorrên·
ela_

S _ A Comissão Julgn
dora. reserva-se o dlre1t,o
de anular a Concorrénct."
caso as pl'Opostas apre
sentadas ná.o eorrl"spc:ln
dam aos lnl.er�ssf'r, do Es�

UNIÃO.
AO

AO

a) Designação do nom, 6 _ Os envelopes, con-

e endereço da !Irma prOJ)l, tendo propostas ou doeu·

nente; mentos, deverão se: entre
b) especifleação, a mal, gues no Departamento Cf'n

detalhad..l passivei, inclllst- traI dr Compras, à Prac;a
ve marca, do material qutt Lauro Mullcr nO 2 I fone ..

se propõem fornecer; 3410). aLé as 14 horas do
e) prêço unItário (I glo dia 27 de junhO de 1962.

ba.1 eom a eXlllif'a<;ã."J de mediante recil)o. em que Sjy

que est.ão 011 nflO lnt"luldlls men('ionará dJ.la e hora du
as d[":;pc�as (:Ie iml)(J:.;tos reeebimcn:.o. a,�inado por
taxa�. fl'eles" �a.rJ"etos" ."c funclonano d1 1). C. C.
).\!I!"o�, ('te;. 7 As prop ;'.;tas S('rão

d! condiçucs c IJrazo df' abei �as às Quln;o:e horas,

entrega 00 material, no 10- do llle�lll(' _;la vinl� e sete,

l\.:ll Indlt'ado: IMPRENSA por funcjonari:>s d!!<;igna
QF'ICtAL 00 a::8TADO, em dos pelo P:esidente do D.

FlórlanÓI)üi!s. unde serâ C. C. e na presença d01; pro

procedIdo fi ('xam� d� re- ponentcs ou scus· represen

c'{'hllll('nlo: tantes !e?;ais.
eJ dechuação de co�he K _ Ai."Cit..é"': os envelo..

cimento c .�ubmissão às !les, cada U.ll dos interes.

����;�;à�c�.�efc�ed��:l a e€�� ��{/: �:�� �u�����on:� f�-
("O!"I"cncms. -lhas de propostas dos de-
NOTA: S"rii.n r('cusad,)I :nals concorrentes.

():� ma.terl"l.� ('om djmen- 9 _ As propost.'\R (mo.
soes I' ()IJll":l.� t';u·!l.f"l..eristi- ddo 001. à v{'nda na lUi�
t·:\.� aqur'lfl d:J.� ('�pecj[lca
ç{ie,�, (} fjUe o(:asion::trá cxi
gfonela dt' .�ubstlf,lIic:ãn. re

tiJ'ada UJ"fr€'nl('. dlamam('n.
1.0 do s/"�'undo culocado

UM filUNICíplO POBRE

,-,IM,_,_P,-O=S=T-,--O=S�-,-P-,=A,-"G,-"O,-"S�P�E�L=O�S�MUNI C I P E S

. .49.9·/.

ESTADO 43�

MUNIc{PIO 6 !;%

o impôsto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicado e�clusivamente
em Serviços â Populaçõo: em Es·

colos, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistàncla Social. etc.

,

MUNiCIPE

PARA QUE TUA CIDADE MAo
FIQUE MAIS POBRE, P.lGA TEU
IMPÔSTO COM PONl'UALIDAOE

-�--t " p ( C A o A c- Ã o
--- ._-------

tado.

P'lorianópDlis, em 27 df'
fimhn (f{! Ji:lfl2

(Hf'rmrR ,Justino P�ll1"1:.t

lóIúva) - PreSidenle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iniciadas as Obras do Grup'o Escolar da Prainha:

Conclusão do Estaqueamento Pre,visto para Princípio de Julh

o ES:TAD"O
o "AIS A'I!I�O DIAIIO DE SANTA CATABU\A

'.

FLOR1... . ..... ,,:;, (JABADO), 26 1)Z MAIO DE 1�62

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em
Transportes e Cargas

Delegacia Estadual Sta. Calarina
EDITAL

Cinquentenario do Grupo Escolár Vidal Ramos
de Lajes: Governador Presente às Comemorações

d dade, para que os mesmos não lhe faltava para leva",

r possam ministrar aula avante a tarefa de reca
gratuita a toda a criança locar Santa catertnv II

que procurar o educanda.

rio. C01� isto, em Lag-es
não se encontra mais cri

ança sem escola.

Dia 14 de maio rot Iní
clado o estaqueamento 'dó
Grupa asccrer da Prai

nha, que está sob a respon
sabilidade da companme.
de Estaqueam.�to CatariC
nense Limitada.

Com a conclusão das

tundações previstas para
princípio de Julho, e o le

vantamen.e Imediato das

paredes, o Grupo Escolar
da Prainha, virá atender

.. uecessrcades escolares

Jacjuele populoso bairro,
vjndo ao encontro de uma

anl,iSa rew.ncícaoão.
Num valor aproximado

de 35 milhões de cruzeiros,
o prédln terá 10 salas de

aula, com capacidade para
400 alunos, sendo o prole
·00, de linhas modernas e

funcionais, de autoria do

arquiteto Moisés LYS, do

quadro de técnicos da.
D.O.P.

Enquanto não se conclue
o Grupo Escolar, rot pro
vIdenciada a construção de

uma Escola de Emergên-

Nas comemorações do 500 do Grupo Escolar Vidal Ramos de Lajes, o Governa

dor cersc Ramos conversa com o PrefettQ Wo�ny DeUa zcccc. o Sr. WaZ

da Costa Avilq, presidente do DM do PSD de Lajes e o cez. Floriano I Moeller,
""omandante do 20 Batalhão Rodoviário.

l.iúvernadv: Celso RamoJ ladeado po� um grupo de oroteeeorae -daquele
tradicldnal estabele_cimento de ensino.

H.>me:'!l de visão ampla,
o governador Vida! RaOJ:lS

hão só dotou o E.$t_\.:1a de

Inúmeros eetebete.arneo

tos de ensino, corno. tam.

bem, cercando.se dr! 11l_'1-!

equípe de (técniCOS capazes

procedeu a uma 'temor,lo

geral nos métodos educa

ctonete, o que POSilb!Ji:::.1U
tornar.se Santa- Catarina

e sua. gente e que comere- NI1IUtm melhor do que o

endcu em toda a L:a" ma governador (lelso R ...UlllS

gnttude O problema educa poderia com;preendcr
clonai e I!- Importânc\� cue aquilatar com justiç:>.. �
representa para. J. coíetlvt que representa para o '[I .

dade. Dal a retcrma do en vo lajeano o �ran��:I:r!j\)
sino, dai o espalhar pré da data prosseêu-w u.aen ..
dios por todo o �tlld\,. pa do "este grupo escoiar fOI

ra atender à poputacao em alicercado com oi:.�p'rito
idade escolar. de patriotismo e mllib

Dia 20 do corrente ewe. amor a professora Yolita
mos o cinquentenáro .cc Luz Ribeiro, diretora do

Grupo ESCOlar Vldal R;.- -Grupó Escolar vtaet Ra
mos de Lages; dia 34 Ioi a, mos inicia sua. eraçao di
vez de se comemorar o cm sendo que "talvez as mais

quentenâ no do Gr�pu Es., puras reverencias não se.
cotar Láuro Muller, deste jam aquelas que escolhem

capital. uma data no ealendârto,
mas as grandes prestacnes

cia, com 2 salas de aula, e em pouco. tempo, r.roneto

capacidade para 80 crten-, no que diz respeito ao t'{"l-

ccmemorattvcs de cinquen FESTIVIDADES DE anonimas de cada. alma,

"Sempre Alerta" !:�ãrl�:vad,Oo �:"!Z ::����� Constou L��E:egUi!He o ::!:s a:�:te oS���l:;:;��
------- saudoso homem publico programa de Legas: Missa a figura de Vidál Ramos,

caterinense, toram relem campal no pateo do esta- assim tala: "fia mais- de
bradas palavras que ele beleclmento; Festa escorar 50 anos, já o Coronel Vi ...

pronunéíava por ocasião com súmeros variados con dai Ramos da à Laee , a li

da fundação daquelc . esta- tando com a ccteboracão ção edificante de nobre ci
beíecímentc de ensino, o especial da Sociedade Mu. viemo a começar pete a

Apreciando a expo5:ção mais antigo grupo de La. sícet Lageana; rneugura- mar à. terra que lhe serviu
do Exmo sr. Des. Ivo GuL ges. cão do retrato do Exmo sr. de berço, o eêíe pela sua

IMn, Presidente do 'rrtbu Dizia ele que se 03 OUIO Governador do Esta'i-o; I- honra, a. veneração .1,c1o
naI Regional Eleitoral, a péis 'daquela. m::t.j{'·;Los,'\ neuguraçãc da galc,.ia -de passado pre!ltlgio no (utu

:respeito da eleição maro.:3 obra arquitetonica. havlar.l retratos dos dlretor.:-;;; Co_ sente e confiança nu fub,
da para o próximo dia 3 sido construidos COI:! o ou Quetel oferecido ao) Exn'.r). roo "Conclui com uma. pa
de junho para a qual nr.o ro dos ricos, as SUI1.3 1)8r-=- sr. Governador do E�uct{l lavra de confiança nos des
foi registrado nenhum C8,U des foram argamassadas e autoridades, Dlst!'lbuiça.o tinos do País; por último
didato, tornando impOl'.�L' com o suor dos pobres. de doces e retrl�{)nmt�'s é o inspetor regional de
vel a sua etetlvação, de<.L Assim continuava, pelos aos alunos do est.abe.lec:'_ educação, Prof. WiI')on Ce

dlu o Tribunal, unarilmt seus corredores passarao menta:>; e Banquet.e de sar Floriani que, pOI' oca.

mente em sessão hoje rea. os brI·lhos dos sapa,tos dos confra.ternlzação� dO!-l pro sião da Inauguração dI) I'i!

Uzada s1;lspender os at'ls sapatos dos ricos e tflm- fessores do educandat'Ío. trato do governador Celso
complementares nece3'B.rios bém.os pés descalço. dus DISCURSOS Ramos no gabinete da di.

à. realização do 111elt,) e tllhos dos ,humildes. . .Na oportunidade, divcr- reção do Grupo Escol.'lr

-dar ciência desta de�i�â.o Palavras de surp:'�I1(lcn sos oradores se fizeram ou Vidal Ramos, assim se ex.

ao EgrégiO Tribunal tlupe.. te atualidade, .rei·tr.tam vir, destacando a importã" pressa:" Digo que os desL
rlor Eleitoral e aos Juizas um espirit.o v.oltado pai-a eia do aconieclmen{iI e i) gnios de Deus toram provi
Eletorals da Clrcunscriçã,). os probremas de sua tf:::-a que êle representav:\ para denc!ais, por ter o pai de

a vida daquela comuna, V. EXci'a., o saudoso govcr
ressaltando que. agora, 50 nadar Vidal Ramos, CO!lS.

anos passados, era um fi truido
.

este monumentil,
lho do saudoso Coronel que nem o tempo nem a

Vidal Ramos que à. testa atenção indormida nas can

dos destinos de Santa Ca sas da educação, veio re. -'- -

çaa por turno.

Nestes flagrantes vemos:

obras de estaqueamento do

terreno; duas vistas da es

cora de emergência jé coa

cluída.

Tribunal Regional
Eleitoral

o Delegado Estadual do IAPETC, no Estaqo de San

ta Catarina, comunica aos segurados que estarão aber

tas de ao de mala a 28 de junho do corrente ano, as Ins

crições para obtenção do financiamento do Plano B ])re
visto no Regulamento Geral da Previdência Social. ob

servadas as condições estipuladas nos Decretos 786 e 787

de 26,3.62 e demais disposições regulamentares dentre as

Quais as seguIntes:
a) limlt.e mâximo de tinanciamento: 60 (sessenta)

vezes o salário minlmo local;
b) prestação mensal correspondente a 25% do salã-

_

rio de contribuição do segurado;
c} juros contratuais de 6% (seis poc cento) ao ano.

Os. interessados deverão com,provad.amente:
a) vir contribuindo para o IAPETC até o mês ante·

dor ao da publicação dêste 'Edital ou estar em gozo de

beneticio peio IAPETC.

b) contar menos de 60 anos de Idade, na data da la

vratura do contrato çle financiamento.

Os pedidOS de Inscrição serão feitos em formulários

:2_rópriOS e poderão vir encaminhados par intermédio
dos Sindicatos da çategorla a que estiver fillado o se

gurado ou ser entregues diretamente pelo próprio ou

:r f:s�:�a d�n;������, n;o ��::��ia d���;:àe:�ên����
mal (12 às 18,30 horas), de segunda à sexta-fc!ra, onde,
também, po-derão s,er ;prestadas mais informações.

João E(Jydio tl(L Silveira - Mat,.. 303

r: :'('!t� (lI Apl;f', f';<Üimõnio
Adil _ :tI,latr. 2!J6

Dclcgfldo l!:s�fldunl
.. _---=-� _

sino primaria.
Agora, 50 anos passados,

ainda se fazem sennr os

benefícios renexos daquela

po�tica edueacionaL (
Por ocasião dos restejos

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

4.015
.

CR$ 800.000,00 Joinville
1.411 CR$ 80.000,00 Florianópolis
5.951 CR$ 40.000,00 Florianópolis
2.889 CR$ 20.000,00 Joaçaba
2.275 CR$ 15.000,00 Joinville

rio,
PALAVRAS 1).)
GOVERNADOR

Profundamente emocio.

nado, o governador Celso

Ramos agradece as J10me.

nagens, dizendo de SOla e.

moção ao assistir aquelas
!estlvldades Que, para ete.
muito diziam Bem cornpr
endia a responsabiltda.te ny Delta nocce, o P�"!.
sua missão e que nao po, nl de Medeiros RegI>;, .

derla desmerecer:>5 seus. cretário da Educação e QI
EXPlicOU, em rápidas pala tura, bem como outras
vras, a situação do ensino, tas au�orldades �stJ.dU,
o Que ja tinha sido feito e e munícipaía profe;\.;arCl

alunos do estabelecune�to
de' ensino e ecarunos.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRA'TICO
DIRETO'RIO REGIONAL DE

SANTA CATARINA
Edital de Convocação

O Presidente em exercício do Diretório Regional.
PartIdo Social Democrático em Santa Catarina, jnfllo
assinado, CONVOCA, por êste, os membros do m_
Dl.retórlo, para uma reunião, a realizar-se nesta capi
tal, às 17,00 (dezessete) horas do dia 6 (seis) de Junb7
próximo, na séde par ttdárta, à Praça Pereira Qllve1r8o
número 12, ,para tratar da seguinte "ORDEM DO DU"'

1) - Homologação de Diretórios Municipais do Fil'!
tido;

2) -- Outros assuntos do interêsse partidário.
Florianópolis, 25 de maio de 1.962.

Aàerbal Ramos da SUva

Presjdente em exercício
-----------------------------,�

Transportes Aéreos Catarinense S.
Assembléia Geral Ordinária

I
2.a CONVOCAÇÃO

EDITAL
Pelo presente são convidados os Senhores acloll

da TAC. TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE
a comparecerem à assembléia ge.ral ordlnâria, a

zar-se no dia 31 de mala de 1962, às 14 horas, na

social, à Praça 15 de Novembro, Edifício SUl Amér
andar, a tlm de deliberarem sõbre -a. seguinte

ORDEM DO DIA
1°) - Exame, discussão e deliberação sõbre o

. da diretoria, parecer do conselho fiscal,
e contas, referentes ao exercicio findo em.

dezembro de 1961.
2°) - Outros assuntos de interêsses da sociedade.

Florianópolis, 22 de maio de 1962.
Dr. João David Ferreira Lima _ DireOOr-P

tarina, vinha participaI' da formar.. fIntais adiant>'l, tIc.

qU;�:�a:odr:m:ra::;;�nador ::�s e�:s:�e::rd: �:::���a AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETRO
�:IS�ri��::s J�:;: �r::;:-� :or �r�=�e::mo:d::::jO::�� IPagamenlo dos dividendos relal
:U�e,:iS::co:�:c�'::;o C:tíl; �iZ m!�:icu�:ra afaC��!:: : ao exercício de 1961
de todos os aluno pela hon crianças e na im"lossL,' PETRóLEO BRASILEIRO S.A. _ .PETRO�
rosa presença do chet� elo bilidade de constru[t· de sa Que, a partlt', de 15 de Maio � até 30 de JUn):IctPoder El'ecutivo ao coquitel um dia para outro I) nú douro, efetuarã, aos acionistas residentes neSSa.

de
f:>.lolI a pl:ofcssora 1I00a A- m.ero necessário de estabe por Intelmédlo do Banco Industria e comércio

dO

�.I'\'-I�I;l:t[uudCa (��:l\;����\ n(��;,: II:; �:�::::��;��s.1:011[;°1: ll.� ;1., I��;:'�': '��Ci�a�:rit�: 1 �{.:l; t�l'�sa�:ma€ç��� d��'e��;������ Il\
Iplcl" lI:d:l, ['1'Í1.:wrll IIUI! lllCl1lilS )):tr[,iUIII:HCf, lia ri ele l[i',;' supre o valor nO!r!�llal df'w� UlCSIllru'i. -'-J

..�.:at �.

DI

EXTRAÇOES DO M1:S DE JUNHO DE 1.962

CR' 800.000,00
CR$ 800,000.00

1.0 CRS 800:000,00

22 CRS 1.000.000.00
'" eH::; 1>00.000,00

'···/.l"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


