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Continua a esculhambação no trânsito local?

r tomou iisvo “ Chá
Conforme nossos leito

res devem estar lem 
brados, há alguns tem 
pos atraz acusamos a 
verdadeira esculhamba
ção que reinava no trân
sito local, esculhambação 
essa que, após algumas 
semanas de merecidas 
férias, volta novamente 
ao cartaz e com maior 
intensidade. Como todos 
sabem. Lajes es a bela, 
formosa mas u n tanto 
desorganizadu Princesa 
da Serra, é uma cidade 
que vem crescendo rapi
damente, tanto no aspec
to físico como humano e 
como tal, ê lógico que au
mente paralelamente no 
setor automobilístico. Em 
virtude disso, deveriamos 
ter um serviço de trânsi
to senão perfeito mas 
pelo menos eficiente no 
que se refere à ação dos 
que nêle tomam parte.

E o quecont mplamos, 
afinal? Uma desorgani
zação completa, uma a- 
narquia e uma esculham 
bação até causar dó. Na 
rua Coronel Córdova, 
por exemplo, os proprie
tários de carros particu
lares sofrem dor de ca
beça para saber onde fi
ca o ponto de estaciona 
mento dos seus veículos, 
pois os carros de praça 
se aboletam em ambos 
os lados da rua, geran
do uma confusão dos dia
bos. Infrações são co
metidas a todo o ins 
tante, sob o olhar com

placente dos soldados 
destacados para o trân: 
sito e que não enten 
dem patavina do assun
to, limitando se a encru
zar os braços quando a 
coisa torna-se um pou
quinho complicada. Por 
essa razão, de quando 
em vez algumas pessoas 
são despachadas sem a- 
viso prévio para o ce
mitério, outras sofrem ligeiros ferimentos cora 
braços ou pernas quebra
das, orelhas, narizes ar
rancados, pescoços des
troncados, espinhas que 
bradas e muitas outras escoriações — não se 
mencionando os veícuios 
danificados e outros in
convenientes causados.

Como afirmamos na
quela ocasião, apareceu 
aqui em Lajes um ho
mem trajando um farda
mento verde (que não é 
olivaj, boné branco eum  
barbantezinho a tiracolo. 
Pelo jeito, o cidadão em 
referencia havia vindo 
gosar umas férias em 
nossa terra, pois que La 
jes se caracteriza pelo 
seu clima ameno e por 
isso salutar. Como4 po
rém apontamos êsse fato, 
o dito homem resolveu 
dar uma mãozinha para 
resolver o probiema do 
trânsito na Princesa da 
Serra, tomando niqueles 
dias algumas providen
cias que normalizaram 
um pouco o tráfego lajea- 
no.

Feito isso, o dito cujo 
desapareceu novamente, 
voltando o trânsito no 
seu estado primitivo, is 
to é, de verdadeira a 
margura. Com certeza 
voltou novamente a Flo
rianópolis ou está des
cansando em alguma fa
zenda sita n > interior do 
município, pois que não

fazer nada também dá 
uma canseira danada e 
o homem precisa recu
perar as energias per 
didas em diversos pon
tos d i cidade, menos no 
centro onde o problema 
se faz mais cruciante e 
por isso a sua presen
ça se torna mais neces
sária.

Mais uma vez, pois, 
tratamos dêsse assunto, 
lançando destas colunas 
um S.O.S. às autorida
des competentes para 
que as mesmas tomem 
as providencias neces
sárias para resolver o 
mais brevemente êsse 
grave problema que é o 
trânsito era Lajes.
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E R R A T A

Por um lapso de revi
são no artigo ” O Cen- 
enario de Lajes” ,de au- 
oria do Sr. Thiago Viei- 
a de Castro, onde saiu 
indos da espinhosa mis- 

'ão, leia-se: vindos do 
sul. Correia Pinto partiu

de São Paulo, investido 
da espinhosa missão.

PS. O articulista não 
concorda deforma nenhu- 
mo, com a ortografia do 
nome de nossa cidade, 
com a letra j .

6

'ampanha do Livro asado 
para o estudante pobre
A União Lajeana de Estudantes, num empreendimento 

e beneficiência em prol do Estudante POBRE pede a to
pos os estudantes de boa vontade, os LIVROS ESCOLARES 
JSADOS, dos cursos de:

Admissão-Ginásio-Basico-Normal-Técnico e Cientifico, 
>ara serem distribuídos entre os estudantes necessitados 

Os livros poderão ser entregues: No Colégio Diocesa- 
)o para a pessoa de Eduardo Cordeiro, na Escola Normal 
fidal Ramos para a pessoa de Jatir Varela Junior e na 

ide da União Lajeana de Estudantes, sito a R. Pres. Nereu 
imos, 187, para a pessoa de Ney Ramos.

Á todos que colaborarem em prol dessa causa filan- 
tópica, o reconhecimento e agradecimento da União Lajea- 
la de Estudantes.

Como por* diversas ve
zes temo afirmado, o 
deputado Elias Adaime 
tem se desiacad > sobre
maneira pela sua comba
tividade, pelo seu dina
mismo e pelo seu cons 
tante estado dt alerta 
em defesa rio-, i eresses 
la coletividade, ano do 
sul como do i  >rte do 
país. Eleito o e ratado 
mais eficient ” oor duas 
vezes, o jovem parla 
mentar barriga-verde até 
agora não t m esmere- 
cido êsse titulo procu-

N ovaC asa  C om ercia l 
aberta em Lajes

Com a presença do inúme
ras pessoas, pertencentes a 
todas as camadas sociais, foi 
inaugurada, segunda feira 
última na Praça João Costa, 
a Casa Ideal, de propriedade 
da firma HASSK & ZAGO 
LTDA, já por muito tempo 
conhecida, em nossos meios 
comerciais sendo de se notar 
que a mesma mantem uma 
bem montada loja a rua Cel. 
Cordova.

Trabalhando no ramo de 
ferragens, tintas, material 
elétrico, ferramentas dos 
mais diversos tipos e outros 
artigos 6imilares, a Casa 
Ideal vem enriquecer ainda 
mais o comércio de Lajes 
pela alta qualidade dos pro
dutos que tem à venda e de 
grande utilidade para a nos
sa população.

Às inúmeras pessoas que 
compareceram ao local, na
quele dia, foi oferecido frios 
e bebidas em ambiente ale
gre e de perfeita cam ira- 
dagem.

rando honrá lo cada vez 
mais, como tem demons
trado em muitíssimas 
ocasiões.

Autor de recente e ás
peras acusações aos ho
mens a quem o presiden
te da República incum
biu a construção da 
NOVACAP, dando à ação 
dos mesmos o carater 
de um escândalo sem 
precedentes, o operoso

deputado Elias Adaime 
foi convidado a corapi- 
recer ao programa “En 
contro Marcado”, a ser 
levado hoje ao ar pelas 
ondas da Farroupilha de 
Porto Alegre às 2l,3'i 
horas abordando o mo
mentoso tema ‘‘Brasilia”. 
que foi o objeto das re
feridas acusações que 
fez na Camara Federal.

Perde o PRP Riograndense 
uma das suas mais desta

cadas figuras
Após não ter aprovado o projeto de aumento do Im

posto de Vendas e Consignações proposto pelo Executivo 
gaúcho para atender às despesas cora o aumento do fun
cionalismo, o deputado Egon Renner. uma das mais desta
cadas figuras do PRP do Rio Grande do Sul abandonou as 
fileiras do referido partido, mesmo que sua Executiva não 
cogitasse a expulsão do referido parlamentar de suas 
fileiras. Entretanto, segundo se propala a decisão do de
putado perrepista é inabavel, perdendo com isso o partido 
do sr. Plinio Salgado um dos seus baluartes no vizinho Es
tado do Rio Grande do Sul.

a
Encerrou-se no Teatro João Caetano, com a presença dos srs João Goulart, marechal Teixeira Lott, ministro Alirio Sales Coelho e vários parlamentaras com assento nas du is casas do Congresso a 2a. Conferencia Nacional Sindicai.Com a palavra o sr. João Goulart, dirigida aos trabalhadores, a- firmou em certo trecho de seu discurso: "A crise de que falam com fins eleitorais os mistificadorcs da opinião pública, não depende de medidas superficiais, de promessas de vésperas de eleições. 0  que es-

tá errado, o que está falida é a nossa estrutura econômico-sociai que deve ser imediataraente refor
mada”.Continuando, afirmou o vice-pre sidento da República:•‘Enquanto os politicos profissionais exploram o sofrimento das classes trabalhadoras, da nossa pátria, os agentes alienígenas que têm nas mãos o dominio das industrias estrangeiras e nacionais remetem lucros fabulosos para o exterior, minando consideravolraen-
t a  a  n r w s i f l  l u K P  t V t M l Ô f U  ÍCc4 ■
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NOTAS EM ARQUIVO (25)
Do Museu Histórico “Thiago de Castro”

Noticias de 1915 — Correndo os olhos pelos jornaes des
te ano vou tirando noticias esparsas e transcrevendo-as, hoje 
sem comentário, pois os mesmos são dispensáveis

Batisados — foram levados á pia batismal, as interessan
tes meninas, Hortencia, filhinha do Snr. Elysiario Paim Filho; 
foram padrinhos o Snr. Dr. Ricaldoni e a exma sra. D Maria 
Domingues Vieira e Nadyr, filhinha do Snr. Álvaro Costa. Fo
ram padrinhos os Snrs. Elysiario Paim Filho e D. Maria Do
mingues Vieira.

Viajantes Estiveram nesta praça os nossos amigos Sa- 
lustiano Ramos, João Branco, Capitão Dimas Ribeiro, acompa
nhado da exma. familia, João Furtadj, major José Serafim An
tunes, capitães Manoel Ramos, Julio da Silva Ramos, C aetano 
Ribeiro da Silva Vidal Ramos Netto, Henrique Ramos Junior, 
acompanhados de suas dignas esposas.

Vindo de Florianopolís, acha-se nesta praça, o nosso ami
go Annibal Athayde.

Aniversários — fizeram anos a 21 do mes p. passado (ju 
lho de 1915), a exma. Sra. D Paulina Schmidt Ramos, respei 
tavel esposa do Snr. Cel Beli-ario Ramos.

A 26, o travesso Cesar Costa, filhinho do Capitão João 
Octavio da Costa. Ainda a 21, o Dr Indalecio Domingues de 
Arruda.

Concurso de beleza — Até a hora em que a nossa folha 
(O Lageano) entrou para o prelo, o resultado do concurso de 
beleza, era oseguinte.

Senhoritas
Delminda Andrade 
Luizinha Messina 
Auta Castro 
Ida Burger 
Olivia Baptista 
Mariquinha Arruda 
Dulce Carvalho 
Celecina Ramos

votos
19
11

8
7
1
1
1
1

Viajantes -  Para Florianopolís viajaram as exmas. srtas. 
Basilissa de Brito e Alice Furtado

Seguiram para suas fazendas os Srs. Mario Ramos e Li 
vino Godoy.

Classificação foi classificado no posto de 3o sargento, 
do 54o Batalhão de Caçadores, o nosso conterrâneo Sr. João Pe
dro Leite, a quem damos parabéns.

Compra de Tratores
0  Conselho da Superin

tendência da Moeda e 
do Crédito autorizou o 
Instituto Brasileiro do Ca
fé efetuar a compra dire
ta de tratores da Ingla

terra, Itália e Tchecoslo- 
váquia, com a condição 
de aue esses países efe
tuem importações adicio
nais de café, sob certas 
exigências.

ü  doutor Clovis Ayres (ia- 
ma, Juiz de Oireit » du Pri
meira vara d i Comarca d<- 
Lajes, Eet do de San a C - 
tarina, i>a f rm*- da lei, etc.

Edital de Leilãi
Faz saber a t doi qua t 

o presente edital de leil » 
com o prazo minime de vin
te dias, virem dél • conheci
mento tiverem ■ u interess r 
poB'ia. que no dia lb (dezes- 
teis) do mês de Ihztirb 
próximo vindouro às 10 (ikz) 
horo?, no eaguào do edifício 
uo Forum desta ciuade, o p, r- 
ieiio do» auditórios oú qu m 
ua* vêzes lizer levará a pú

blico pregàc de venda e arr - 
matação por quem mai - d r. « 
mai r lance ote> e< er indepen- 
■ ente da avaliação de C $ 
43.000,00 feita nêste Juiz", os 
eguintes oens que for.m pe

nhorados n Pedro Largura 
h s autos da ação executiva 
que lhe move Adão Morena 
de Crtstilhoe, a eaber: UM 
TERRENO de matos|fachina s, 
gramados e pinheiros exis- 
entc-, etc. com uma área su 

perlicial de duzentos * s,-s- 
ema e cinco mil e quinhen 

i08 metros quadrados, 265.500 
m2 sem benfeitorias, situada 
no lug^r eoomiuado “Barr • 
dos índios”, no dLtrito de 
Palmeiras, desta com ,rc i de 
Lajes, Terreno pouco aciden 
<ado em seu conjuoto, c<>m 
vertentes, arroios, banhados, 
prdra Lrro, etc. sendo pró
prio p .ra as indústrias agrí
colas e pssstoril, e confron
tando o dito imóvel com ter
ras dos outorgantes vendedo
res; com terras de Antonio 
Batista Dias, digo, Antonio 
Batista da Cruz, e pelo Rin 
Canoas até seu ponto de par
tida. Estando devidamente 
Transcrito no Cartório do Pri
meiro Ofício de Registro de 
Imóveis • Hipotécas no Livro 
n ' 3 E  2o, Fis, 198vl99 sob n° 
27. 193. - E quem quizer arre- 
i tar dito s b ns, deverá com-

2a Pó g i n

i Primeira Iara ia
arecer no dis. ®ê-, 
ocal acima referida ^endo. 
e entregue a quem mais der 

m>iior lane* oferecer 
tendente da avaliaçao,
)uis de p gos «o ato em m 
ida corrente, o preço 

mataçlo, imp atos e cust 
ievidos. E para que chegu
o conhecimento de todos 

) ssou-se o presente e *
) ira public rçáo na forma da

Dado e p«as do nesta ci
dade de Lajes, aos vinte e 
t r e s  d i a *  do mes de Novem
bro do ano de mil nove, entra 
e cincoenta e nove. Eu Wal- 
deck Aurélio Sampaio Escri
v ã o  do C ív e l o  datilografei,__ : a íl£ inncreví e também as ino. 

Clovis Ayres Gan, 
juiz de Direit • da la  V r 

W aldeck  Aurélo Sampdii
fa,

T . i t i c u l t u r a  C a t a r i n s n s é

O Estndo de Santa i- 
t.trina, segundo produtor 
em nosso país, de trigo 
é o que apresenta maior 
rendimento por hectare 
p.antado; em seu territó
rio situam-se cêrca de 9 
por cento das plantas, 
c bemio ao Rio Grande
d > Sul, aproximadamente 
81 por cento.

Os graves prejuízos so
fridos pela triticultura 
gaúcha nas duas últimas 
safras, causados por fa
tores climáticos adversos

e pela infestação de do
enças, não chegaram a 
atingir sèriaraente a cul
tura de Santa Catarina, 
cujos rendimentos d,*s 
duas últimas safras fo
ram pràticamente iguais 
(862 quilos por hectare 
em 1957 e 830 quilos em 
1958), ao passo que os 
trigais riograndenses a- 
presentaram rendimento 
médio de 647 kg/ha em 
19o7 e de apenas 331 em 
1958.

Produtos químicos para en 
curtar plantas

Os agrônomos norte-americanos estão estu
dando processos para usar produtos químicos que 
encurtarão o caule das plantas facilitando a co
lheita. Esses encurtadores não enfraquecem o cau
le. Pelo contrário, aumentam sua vitalidade e in
tensifica a côr verde das plantas.

Produção de abacate, manga e caqui

No ano passado o Brasil produziu 305.725.00 
abacates, 1.8o2.1o8.ooo mangas e lo6.469.ooo ca
quis. No que concerue à área cultivada, a previ
são do SEP acusa 7.061 hectares para os abacates, 
37.01o para a manga e 1.592 para o caqui.

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE N O SSO  NACIONALISNÍo

Caro amigo consumidor
Você naturalmente já notou o rendimento e conservação do seu carro com óleo3 e gasolin IPIRAN 

GA, mais octanas — 10 PONTOS MELHOR — refinada ali no Rio Grande do Sul. °  n<X
Continue assim a prestigiar esta marca. E o Serviço IPIRANGA que formará em você 

ceito sobre a solicitude e a atenção com que costuma atender aos automobilistas d d nov° cemPOSTO IPIRANGA
AV EN ID A M AL. FLO R IA N O  LAJES *  *

O PIONEIRO EM SANTA CATARINA
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RONDA SOCIAL -  SOCIAIINO COMEKTA
Realizou-se com real bri

lhantismo no ultimo sabado 
o Baile da Primavera, pro
movido pelo Clube Recreati
vo Juvenil, sociedade das 
mais tradicionais de nossa 
c.dade.

Nessa noite foi coroada a 
Rainha da Primavera de 
lí-59, Srta. Joaquina Souza, e 
colocadas as faixas nas prin- 
< esas Srtas. Mara Sagaz e 
Lalila Souza.

x x x
Precisamente ás 23,30 ho

ras, realizou se o desfile das 
debutantes de 1959, o qual 
deu um colorido todo espe
cial a esta noitada de gala 
do Clube Recreativo Juve
nil

É a seguinte a nominata 
das debutantes de 1959, bem 
como o nome dos senhores 
paes e acompanhantes:

Srta. Adeli Gerber - tra
jando vestido rosa e branco 
acompanhada do jovem Al- 
do Silveira, filha do Sr. e Sra. 
Cicero Gerber.

Srta. lolita Santana - tra 
jando vestido rosa, acom
panhada do jovem Raul Ca- 
sagrande filha do Sr. e Sra. 
Alcides Santana

Srta. Deobelina Costa - tra
jando vestido azul claro, a- 
companhado do jovem José 
Juraci Borges, filha da Viu 
va d. Maria Costa.

Srta. Verônica de Liz - tra
jando vestido coral, acom
panhada do Jovem Névio 
Fernandes filha do Sr. e Sra. 
Osorio de Liz.

Srta. Maria Pereira Vieira - 
trajando vestido branco com 
brilhantes, acompanhada do

jovem Cesar Casagrande, fi
lha do Sr. e Sra. Aristiliano 
Pereira.

Srta Eva Teresinha Oli
veira trajando vestido ro
sa brilhante, acompanhada 
do jovem Alirio José Ci- 
priano, filha do Sr. e Sra. 
Adão Oliveira.

Srta. Rita Bernadete Car- 
dozo, trajando vestido rosa, 
acompanhada pelo jovem 
Dalmo Arruda Machado, fi 
lha do Sr. e Sra. Domingues 
Cardoso.

Srta. Maria Benta Eineck, 
trajando vestido vermelho, 
acompanhada pelo seu pro
genitor Sr. Agnello Eineck.

Srta. Elsa Vieira Chaves’ 
trajando vestido rosa bri
lhante, acompanhada pelo 
jovem Willi Kring, filha do 
Sr e Sra. João Varela Cha
ves.

Srta. Rosa Hermele - tra
jando vestido coral, acom
panhada pelo seu progenitor 
Sr. José Hermele.

Srta. Tulia Antunes - tra
jando vestido verde claro, a- 
corapanhada pelo jovem Ari 
Alexandre, filha do Sr. e Sra. 
José Antunes.

XX X
Ás 24 horas, deu entrada 

nos salões do Clube Juvenil 
á Rainha de 1959, Srta. Joa 
quina Souza, acompanhada 
pelo Presidente Sr. Henri
que Ferreira Ramos, as prin
cesas Marta Sagaz acom
panhada pelo vice presidente 
Sr. Leopoldo Antunes, e Da- 
lila Souza, acompanhada pe
lo Io Secretario Aristeu Cas 
tilhos.

Em seguida a novel Rainha

de 1959, recebeu de sua an
tecessora Srta. Luci Andra
de, a coroa que sinbolizará 
o seu reinado até o ano de 
1960.

XXX
A rainha Srta. Joaquina 

Souza, que é filha do Sr. e 
Sra. Manoel de Souza Netto, 
trajava vestido verde com 
rosa.

A Princesa Srta. Marta Sa
gaz, filha do Sr. e Sra. Ma
noel Sagaz, pstentava vesti
do lilaz claro.

A Princesa Srta. Dalila 
Souza, filha do Sr. e Sra 
Leonel Souza, trajava ves 
tido amarelo ouro.

X X X
Por ocasião das transmis 

sões das coroas, falaram as 
magestades de 1958 e 1959, 
bem como o Sr. Carlos Cou
to, orador oficial do Clube 
Recreativo Juvenil.

XXX
Durante a realização des

sa grandiosa noitada, a dire
toria do Clube Juvenil 
homenageou as rainhas, as 
princesas, as 11 debutantes, 
os convidados esp ciais, os 
representantes das sociedades 
recreativas e os componentes 
da imprensa, com uma gran
de champagnada

X X X
Falaram nessa oportunida 

de os Srs. Carlos Couto, ora
dor do Clube Recreativo Ju 
venil, Camargo Filho repre 
sentante da Radio Clube de 
Lajes Névio Fernandes, pre

I E  M A Gr
J L /A O &  c ^ ///S ^ 7 s r ? c > & /

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v' regulador de toque 
v régua de margmadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa d papel 
v  estrutura blindada monobloco

G o /y /iG Ç g

Porque dura m ais! 
Porque cusla m en o s ' 
P o rq u e  trabalha rrtelhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

«Organização Hélio Lida.»
Rua Cel. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes ,S. C

sidente do S. C. Cruzeiro. 
Abramo Scariot, repre
sentante do Clube Excursio
nista Princesa da Serra e 
Lauro Waldrigues, ex-pre
sidente do Clube Juvenil.

X X X
Atravez destas colunas, hi

potecamos os nossos efusivos 
parabéns aos dirigentes do 
Clube Recreativo Juvenil, 
pela organização 10n% deste 
acontecimento social, que co
locou êste Clube num lugar 
de destaque entre os seus 
co-irmãos da cidade

X X X
O Clube Excursionista Prin

cesa da Serra, deverá brin
dar no proximo sábado os 
seus distintos associados 
com uma grande soirée, a 
qual está sendo organizada 
por uma comissão de senho
ritas daquela sociedade.

X X X
Alem da abrilhantação de 

Nel8Ínho e seu Conjunto Me
lódico, êste baile terá como 
atração principal a presença

de Eunice Ferreira, grande 
cartaz da TV Continental do 
Rio de Janeiro como vedete 
e cantora.

Sabe-se que para êste bai
le a comissão formada pelas 
Srtas Anita Gill, Noemi Ri
beiro, Yara Camargo e Shei 
la Muniz. estão trabalhando 
com afinco, afim de pro
porcionar um grande baile 
aos associados daquele clube

XXX
Com grande prazer regis

tramos hoje a passagem de 
mais um aniversario natalí
cio da distinta senhora d. E- 
milia Furtado Ramos digna 
cous rte do Sr Vidal Ramos 
Junior, Prefeito Municipal.

A feliz nataliciante que é 
uma das damas de maior 
destaque de nossa s«>cieaade, 
goza de real estima em to
dos os meios, razã » porque 
está sendo muito cumprimen
tada na data de hoje.

Ronda Social, associando-1 e 
e as homenagens que e-tão 
sendo prestadas á sra. d. E- 
milia Furtado Ramos, envia 
os seus mais afetuosos votos 
de felicidades.

Juiz- d3 Direito da Primeira V ara ia  Comarca de Lajes
O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes Estado de Santa Ca
tarina. na forma da lei, etc.

: nlll i  LÊI)
I

-x i I

Faz saber a tôdos quantos oj 
presente edital de leilão com j 
o prazo mínimo de dez dias, 
virem dêle conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
no dia 6 (seis) do mês de De
zembro próx mo vindouro às 
1() (dez) horas no saguão do 
edificio do Forum, desta cida
de, o porteiro dos auditórios, 
ou quem suas vêzes fizer, le
vará a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
mais der e melhor lance ofe
recer independente da avalia
ção de Cr$ 23 000,1)0 feita nes
te Juizo, os seguintes bens 
que foram penhorados a Odary 
Albino Ramos, nos autos da 
ação executiva que lhe move 
Antonio Batista Dias, a saber: 
UM COFRE marca Hercules; 
uma Máquina de escrever mar
ca Underwood - E quem qui- 
zer arrematar ditos bens de 
verá comparecer no dia. mês, 
hora e local acima menciona

dos sendo êle entregue a quem 
mais der e maior lance ofere
cer independente da avaliação, 
depois de pagos no at •, em 
moeda corrente, o p.eço da 
arrematação impostos e custas 
devidos. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, pas
sou-se o presente edital para 
publicação na forma da lei. - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e três dias 
do mês de Novembro do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
e nove. Eu Waldeck Aurélio 
Sampaio. Escrivão do Civel o 
datilogr fei, subscrevi e tam
bém assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

> BANCO NACIONAL 
vvCOMERCIO, S.A,

LI MI TE
c ï .s  200. 000, 00RETIRADAS SEM AVISO.

Para suas refeições
Usem massas "Izabela” , Azeite "Fana- 

d o l” e vinhos "S ão Ju lião” .

Representante nesta praça:

Agiiio R. Lima
Rua Afonso Ribeiro, 13 — Fone 465
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Primeira Vara da i S e c c ã o

O doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri 
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fórina da lei, 
etc.

E D IT A L  DE P R A Ç A

Faz saber a tôdos quantos 
o presente edital de praça com 
o prazo miaimo de vinte dias, 
virem, dèle conhecimento ti
verem ou interessar possa 
que no dia 10 (DEZ) do mès 
de Dezembro próximo viadou 
ro’ ás 10 (DEZ) horas no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios ou quem suas ve
zes fizer levará a público 
pregão de venda e arre nata 
rão por quem mais der e 
melhor lance oferecer acima 
da avaliação de Crí 30.000,00, 
feita nêste Juizo os seguintes 
bens que foram penhorados a 
Francisco Neves Oliveira, nos 
autos da ação executiva que 
lhe move Joacy Ribeiro e 
José Albino Medeiros, a saber: 
(JM LOTE de terra e uma ca
sa de madeira, coberta de 
telhas, situados no ” Morro 
do Posto” , nesta cidade, me
dindo o terreno a área super
ficial de duzentos metro- 
quadrados, confrontando, na 
frente, dez metros, com a es
trada Lajes São José do.Ser- 

rito; nos fundos, com

terrenos que foram 
do Patrimônio Municipal; de 
um lado, vinte metros, com 
uma rua projetada e do outro 
lado, com terras de Lourdes 
da Silva, i nóvel esse, terre 
no e casa. adquiridos por 
escritura pública transcrita 
sob n° 25.283, no Registro de 
Imóveis desta cidade.- E quem 
quizer arrematar ditos bens 
deverá comparecer no dia, 
mês, hora e local acima 
menc onados, seu , > >1 »
tregue a quem mais dér c 
n ior lan oferecer acima 
la avaliação, e dep »is de pa 

gos no ato, em moeda cor- 
re.ite, o preço de arremata 
cio, impostos e custas devi
dos. E para que chegue ao 
conhecimento de tôdos, pas 
so í-se o presente edital pa
ra publicação na íór n i da 
lei. Dado e pissado nest i 
cidade de Lajes, aos doze 
dias do mês de Novembro do 
ano de mil novecentos e 
cincoenta e nove. Eu Wal 
deck Aurélio Sampaio, Escri
vão do Givei o datilografei, 
subscreví e também ass n

Clovis Ayres d tm i 

Juiz de Direito da la. Vara 

vValdeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

Direção de
É tarefa árdua educar uma criança prodíg.o

te a. criança, 9uJ° veITH 
dicto da ciência a überda 
de de uma terrível escra

Quando nin garoto di- Quem lucra  ̂ xrACP- 
rige uma grande orques
tra ou quando uma mo- 
nin * excepcional inau
gura uma exposição de 
pintura, muitos pais não 
podem deixar de desejar 
para seus filhos uma 
ventura igual. Os expec- 
tadores deliram e os crí
ticos elogiam, todos ofe
recendo a mesma triun
fal recepção aos peque 
nos prodígios que impres
sionam o público.

Nos Estados Unidos e- 
xistem muitos Centros 
de consulta pa a as cri 
auças de talento, anexos 
às universidades: as in 
vestigações dos cientistas 
que deles fazem parte, 
baseiam-se em cuidado 
sas experiências psicoló
gicas. No caso de crian
ças particularmente de 
tôdas são os pais que so
licitam a prova e não é 
difícil imaginar o desa
pontamento das mãe* 
que crêem estar apre 
sentando um gênio e qm 
regressam à casa com u- 
ma criança classificada 
apenas como normal

vidão a de viver tôdas uS horas de sua jovem vi- 
da como um gênjo,

Requmtes da Toalete Intima

9 ® ®
• T

■k - 0 © «

A mulher moderna e 
inteligente não se des
cuida de sua aparência 
mesmo na intimidade da 
alcova, escolhendo com 
o mesmo cuidado com 
que adquire seu vestido 
alta toalete, suas peças 
de “lingerie”. No guarda 
roupa de uma pessoa 
cuidadosa, a “lingerie 
ocupa importante lugar, 
surgindo graciosa e sútil 
em diferentes criações de 
camisolas, “baby dolls’’ 
ou até no sempre práti
co pijama.

Quantas peças lindas 
pode-se adquirir hoje em 
dia! Desenhistas compe
tentes e especializados 
vêm se preocupando em 
criar modelos interessan
tes para grande alegria 
das mulheres de tôdas 
as idades. E não é ape
nas uma noiva em vés
peras de formar seu lar, 
que se preocupa com os 
modelos requintados; is-

Receitas para você
BISCOITOS DE GENGIBRE

Pino da
Manga do Eixo

COM

M 2 F . S ; E S 5 E S -
Para »eu cam inhão, e x ija  »empre peça» 

que tenham fu n d id o  a estré ia  d e  3 ponta».

A M ercedes*Benz d o  Brasil se responsa b iliza  

in teiram ente p e la  q u a lid a d e  dessas peça sl

Tôda peça com a m arco fu n d id a  e num erada  

em código jó passou p o r nossos la b o ra tó rio s  

• i  a p ro v a d a . Sem isto, é peça fra c o , 

noo serve. Para sua g a ra n tia , »6 com pre 

peças com a  m arco M ercedes-Benz I

Parafuso do 
cubo do rodo

Procure peças MERCEDES-BENZ legitimas. 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T. de Castro, 253 — Caixa Postal, 27 — End. 

Teleg. Vargas — LAIES — Santa Catarina

Amassa-se com as 
mãos 250 g de farinh a de 
trigo uma colher de fer
mento em pó, 150 g de 
manteiga com sal, dois 
ovos, ralada de um limão, 
uma pitada de gengibre 
descascada e ralado, 100 
g de avelãs raladas e 
i5o g de açúcar. Deixa-se 
esta massa descansar um 
pouco, para depois abri- 
a com o rolo em cima 
le uma mesa, polvilhada 

com farinha de trigo. Re
corta-se os biscoitos do 
formato que quiser e 
vão o forno ate ficarem

dourados. Faz-sc um gla
ce cora loo g de açúcar 
de confeitaria, uma colher 
de gordura de côco es
quentada e uma colhir 
de rum Oma parte do
glace escurece-se com 
um tablete de cacau 
desmanchado numa pane
la em cima de fogo com 
um pouco de água. Pas
sa-se primeiro glace
branco nos biscoitos e 
quando o * glace endu
recer faz-se uns riscos 
Pretos com o giace escu
ro.

Refrescos
i ™̂-sco de côco com 
leite, Tire o leite de 1 
coco com um copo de 
agua, misture quantidade 
igual de leite gelado. A- 
dose, junte pedacinhos de 
f f 1l0.e bata com batedor 
servido com camadU 
nhas de palha.

Refresco de sumo de

ranjas8* LaVe bem as la 'lanjas, esmagando-a*
com casca e tudohháW
magadores especiais. c 0e

0 liquido, tempere 
va. Se preferir mai 
co, dose na proí 
de 1/2 copo de agi 
J*a cada copo de 
(E refrigerente e 
macalj.

Refresco de caju 
1 copo de caldo

Í L aSUCãr a gdsto
!n í e gin e água lure bem e sirva
camadinhas de

to acontece com tôda 
mulher inteligente e ze
losa da sua felicidade e 
bem estar.

Côres lindas surgem ha 
nova coleção de “linge- 
n c,s” que ora está sendo 
lançada reinando a to
nalidade pêssego e a 
coral suave sugerindo 
contraste diante da al
vura de um lençol. Pen
sando no bem estar e 
na satisfação da mulher 
elegante em tôdas as o- 
casiões. Valisère lança a- 
gora lindíssimas eriaçõ- 
Ões de camisolas, “liseu
ses”, “baby dolis", pija
mas e lindos “penoiis” 
acompanhando as cami
solas A leitora inteligen
te e de bom gôsto não 
lera dificuldades em fa
zer sua compra feliz pa
ra uso próprio ou com o * 
objetivo de fazer um prá
tico e requintado presen
te de Festas à sua me
lhor amiga. 1
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Fluminense firme na 
Divisão a liderança da tabela, ao 

superar com grandes mé
ritos o Nacional F.O pe- 

_ _  lo marcador de 7 á  1, dan-
O Fluminense manteve do assim um grande pas-

1 pp
3 pp 
5 pp 
9 pp

15 gols 
14 ”
12 ”

8 ”

6 gols 
11 ”
26 ”

Estatistica do Campeonato 
da Segunda DivisãoColocação por pontos perdidos

lo Fluminense 
2o Cruzeiro 
3o Palmeiras 
4o NacionalAtaque mais positivo
lo Cruzeiro 
2o Fluminense 
3o Palmeiras 
4o NacionalDefesa menos vasada
lo Fluminense e Cruzeiro 
2o Palmeiras 
3o Nacional Artilheiros
lo Muniz (Palmeiras) 6 gols; 2o Rui, Nigemann (Cru

zeiro) e Nicodemus (Fluminense) 4 gols; 3o Raimundo (Cru
zeiro), Farias e Chico (Fluminense) 3 gols; 4o Dico (Cru
zeiro), Isidoro (Palmeiras) Pinochio, Godoi e Chico (Nacio- 
üal) 2 gols; 5o Grilo, Deco (Cruzeiro), Ivandel, Carlinhos 
Nacionali Eseron, Geli, Wilmar e Vanei (Palmeiras), De- 
merval e Caon iFluminense) 1 gol.Artilheiros negativos

lo Moacir (Palmeiras) e Deco (Cruzeiro 1 gol.Taça Eficiência
-  lo Cruzeiro 

' 2o Fluminense 
3o Palmeiras 
4o Nacional

Arqueiros menos vasados
lo Ozair e Claudio (Cruzeiro)
2o Orival (Fluminense)
3o Sebastião (Nacional)
4o Waldemar (Palmeiras)
5o Buck (Nacional)

Arbitragens
lo Juarez Garbelotto 
2o Osvaldo Costa
3o Teresio Motta e Antonio Souza FilhoArrecadações

lo Palmeiras 
2o Nacional 
3o Cruzeiro 
4o FluminensePróxima rodada
Cruzeiro x Palmeiras

>0 para a conquista rio 
titulo máximo da segun
da divisão.

No primeiro tempo o 
cotejo estava empatado 
em 1 gol, com tentos rie 
Chico para o Fluminense 
e Chico para o Nacional.

No periodo compleme- 
tar o Fluminense assina

lou mais 6 tentos, pir 
intermédio de Chico 2 
Nicodemus 3 e Caon.

Os dois quadros joga
ram com as seguintes 
constituições, ambos in
completos Fluminense: 
Orival, Roberto e Reni; 
Nelson, Demerval e Ulis-

S3s; Caon, Nicodemus, Fa
rias e Chico.

Nacional: Buck, Reinal- 
do e Henrique; Antonio 
Godoi e Nelson; t hico, 
Gino e Evaldo.

Na arbriragem esteve 
o Sr. Juarez Garbelotto, 
com uma boa atuação.

E aiÉ ra t a la  do Moiros em Vicário
Inesperada goleada so

freu o S C. Pinheiros do 
mingo ultimo na cidade 
de Vacaria contra o Bra
sil, pelo elástico marca 
dor de 7 á l.

Foi uma derrota ina- 
pelavel, dada a melhor 
atuação do quadro do 
Brasil, enquanto que o 
Pinheiros com raras ex- 
cessões, não se salvou

ninguém.
• Sem duvida alguma, 

atravessa uma fase bas- i 
tante desfavorável o 
conjunto do Sr. José. 
Keali. o

10,5 pontos
8.5 ”
3.5 ”
0,5 "

3 gols 
6 -  

10 ”
11 ”
16 *

5 vezes 2
1 vez

Cr$ 820,00 
CrS 745,00 
Cr$ 497,00 
Cr$ 402,00

Derrotado o Cruzeiro ante o Olaria
Derrota deveras sur- 

prendente sofreu o S. C. 
Cruzeiro, domingo cedo 
no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, ao ser

derrotado frente ao Ola
ria F. C. da varzea, pe 
lo escorede 4 á 3, após um 
placard parcial de 2 á l 
a favor do estrelado na

primeira fase.
A vitoria do Olari

foi justa, pois foi sempr 
a molhor equipe dentr 
do gramado.

0 bolâo lajeam conquista mais uma vitoiia
0  bolão de nossa ter

ra, está se projetando 
cada vez mais no cena- 
rio esportivo de Santa 
Catarina, graças as vito
rias que tem alcançado 
ultimaraente contra re- 
nomados clubes de bo
lão não sò de nosso Es
tado, como de outros Es
tados.

Domingo, o Departa
mento de Bolão Interna
cional, derrotou sensa
cionalmente o Apoio da

Ö  Estas ■ OveL marcas
, 'W » .

£

cidade de Caçador, por 
uma diferença de 44 pon
tos .

No proximo domingo, 
o internacional estará 
jogando naquela cidade, 
em cotejo que será re- 
vanche.

Fstá em jogo uma be 
lissima taça, que será 
conferida a aquele que 
somar maior numero de 
pontos uos dois jogos, 
sendo que o Internacio
nal já tem um saldo de

t f

'Hf i

44 pontos a seu favor.

PALMEIRAS E ChU- ZEIRO DOMINGO
Dando sequencia ao 

campeonato da segunda 
d i v i s ã o  da L. S. D. 
e s t a  r ã o jogando 
domingo no Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande, 
as equipes do Cruzeiro e 
do Palmeiras, um dos 
mais velhos clássicos de 
nossa divisão secundaria.

nr si

C o m p r e  q u a l i d a d e
A  PREÇO JUSTO. . .

C o m p r a n d o X J E N N E R
™ a boa roupa ponto por ponto ^

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

C asa RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus.

1 - 1 . !, i / i -> ' faRENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

noupA_

Q U A U D Á D t E DISTÍNÇÃO
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“Seu talão vale um milhão”
Conforme havíamos divulgado anteriormente, é nos grato prestar ao nosso ele 

vado número dc leitores, os últimos informes obtidos da 8" Inspetoria Regional de fis
calização com sede nesta cidade, a propósito da palpitante e momentosa campanha que 
v e m  de promover o Estado do “SEU TALÃO VALE UM MILHÃO”, que t&o justificado 
interêssc vem despertando à classe consumidora local.

I - Bases e requisitos para participação do sorteio
Como foi anteriormente divulgado, o plano do “SEU TALÃO VALE UM MILHÃO', 

consiste era sorteios semestrais realizáveis no último dia dos meses de junho e dezem
bro de cada ano, aos quais poderão participar todos os consumidores ou particulares, e 
as pessoas jurídicas, de direito privado, quando de carater educacional, cultural, es
portivo ou de assistência social, desde que exerçam suas atividades sem objeto de lu-
cro. Para participação dos sorteios, cujos prêmios serão pagos em dinheiro, há ne
cessidade de ser observado o seguinte.

a) - O consumidor deve reunir tôdas as Notas Fiscais relativas às suas compras 
feitas aos diversos comerciantes, desde 1» de dezembro entrante, e, após atingirem ou 
ultrapassarem a importância de Cr$ 3.000,oo, trocá las na Coletoria Estadual, por um 
CERTiFICADO NUMERADO, com o qual concorrerá ao sorteio.

b) Os portadores de Notas Fiscais terão direito a tantos CERTIFICADOS quan 
tas fòrem as importâncias iguais ou excedentes ao minimo estabelecido (Cr$ 3.0(K»,oo).

c) Para efeito de troca serão computadas as Notas Fiscais comuns, as Notas 
Fiscais Globais, correspondentes às compras mensais pelo sistema de cadernetas e os 
talões de máquinas registradoras.

d) - A troca das Notas Fiscais e talões acima especificados, poderá ser feita em 
qualquer época até um mês antes à data dos sorteios,

e) - Qualquer irregularidade, vicio, razura que contiverem as Notas Fiscais ex
cluirá. sumariamente, o seu portador do direito de participação no sorteio, cuja verifica
ção estará a cargo de uma Comissão Especial designada pelo Govêrno.

Para melhor orientação aos senhores consumidores, dar-se á adiante, minuciosos 
detalhes a respeito das Notas Fiscais.

II Datas dos sorteios, local e pagamentos
Os sorteios serão realizados na Capital do Estado, sob a fiscalização direta de 

uma Comissão Especial de Sorteios, integrada de pessoas representativas e de reconhe
cida e comprovada idoneidade, sob a presidência do Exmo. Sr. Secretário da Fazenda.

A tais sorteios, que se realizarão nos meses de junho e dezembro de cada ano, 
será facultada a presença das pessoas interessadas.

0 resultado dêsses sorteios será dado a conhecer, através da imprensa, por 
meio de editais

Os prêmios serão pagos mediante cheques contra Banco da praça de Florianó
polis.

III - Das Notas Fiscais e talões de máquinas registradoras
Não constitue exigência nova a do fisco quanto a emissão de Notas Fiscais pelos 

comerciantes ao consumidores. Êsse dever tem-no, o comerciante, desde longa data. Por 
isso, não deve o comprador se sentir constrangido em exigir ao comerciante a nota re
ferente ás suas compras.

É imprescindível entretanto, que, pelo comerciante, como pelo comprador sejam 
observadas, a respeito das NOTAS FISCAIS, as seguintes recomendações:

1 ) - As Notas Fiscais, em hipótese alguma, deverão conter razuras, emendas ou 
vicio qualquer que possam acarretar dúvidas, de vêz que, Notas nestas condições, não 
serão levadas em consideração para efeito do sorteio.

2o) As notas Fiscais, além das características obrigatórias, devem conter a es
pecificação da mercadoria comprada.

30) - não há necessidade de, na Nota, mencionar o nome e enderêço do compra
dor, uma vêz que se trate, óbviamente, de consumidor (pessôa física.).

4o) - Nas Notas Fiscais relativas às compras mensais devem conter a seguinte de
signação: “Vendas Realizadas por Caderno, relativas ao mês d e ...................... no mon
tante de Cri.

5o) A recusa de emissão de Notas Fiscais pelos comerciantes atacadistas ou va
rejistas, das compras efetuadas pelo consumidor, deve ser por este levado ao conheci- 
cimento do representante do fisco, para aplicação das sanções regulamentares.

As multas que fôrem aplicadas, oriundas da denúncia feita pelo consumidor 20°/ 
do seu total serão adjudicadas a êste, e 20% às instituições de caridade, cujos Daea- 
mentos serão feitos pela Coletoria Estadual, independente de maiores formalidades.

IV - Prêmios

A  U D N  n ãolicipação ae comicios
Contornos sensacionais 

está assumindo a candi 
datura á vice Pr ŝ,d(j“‘ 
cia na chapa do &r. Ja 
nio Quadros, com a 
luta entre o PDC e a l -  
DN, pois os udenistas 
não admitem a partici
pação do Sr. Fernando 
Ferrari nos comicios do 
Sr. Janio Quadros.

O Sr. Leandro Maciel, candidato a vice presidência pela U Ü N e o presidente do Partido, 
Deputado Magalhães Pinto, ameaçam retirar-se 
nos comicios em que es-

quer a par- Ferrari nos de Janio
tiver presente o Depu
tado Fernando Ferrari 

Por outro lado os ja- 
nistas do PDC, do PTN e 
do PU condenam acer
bamente o exclusivismo 
da UDN, em relação ao 
Sr. Janio Quadros, lem
brando que antes da U- 
DN, já o Deputado Janio 
Quadros, já fora apre
sentado candidato á pre
sidência por dois Parli- 
dos o PDC e o PTN, e 
a convenção _ udenista 
nessas condições, não 
passou de um ato sim 
bolico.

CORREIO LAGEANO
Ano XX j Lages. 25 de Nov. de 1959 ! N. 11

buídos: Não é demais aqui repetir a relação de prêmios que, semestralmente serão distri-

Um (1) prêmio de 
Dois (2) prêmios de Cr$ l00.000.oo 
Dois (2) prêmios de Cr$ 50.000,oo 
Cinco (5) prêmios de Cr$ 20.000,oo 
Vinte (20) prêmios de Cr$ 5.000,oo 
Cinquenta (50) prêmios de Cr$ 2.000,oo 
tem (100) prêmios de Cr$ 1.000,oo

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

1.000.000,oo
200.000. 00
100.000. 00 
10O.OOU.oo
100.000. 00
100.000. 00 
100.000,00

Em vista de uma Nota que está sendo irradiada pela Rá
dio Diário da Manhã, desta cidade, a Associação Comercial de 
Lajes, com o alto propósito de desfazer dúvidas, vê-se na cun- 
tingêucia de esclarecer aos empregados e empregadores o 
seguinte:

O dia 25 de Novembro, N A O  Ê  F E R IA D O  para os efei 
tos da Lei do Repouso Semanal Remunerado.

Reza o art* 11, da Lei 605, que regulamentou o Repôu 
so Semanal Remunerado:

- “São feriados Civis os declarados em lei Federal. São fe 
riados Religiosos, os dias de guarda declarados em lei Munici
pal de acordo com a tradição local e em número não superior 
a sete”

Se isto não fôsse ainda suficiente, para esclarecer devida 
mente o assunto, citamos ainda a seguinte Jurisprudência, em 
tôrno da matéria oriunda do Tribunal Superior do Trabalho: 

A  Lei 605 ao cogitar dos feriados que podem ser decretados, 
só estabelece poderes à Autoridades federais ou Municipais, e 
nunca as estaduais. Sentença que assim entendeu não enseja re
curso para êste Tribunal.” (Processo TST 5.458/49 Diário da 
Justiça 16.11.1951 pg. 4.307. Rei. Caldeira Neto)

Esperando ter dirimido qualquer dúvida, com o objetive 
de bem servir às classes produtoras, é elaborada esta nota.

Lajes, 24 de novembro de 1959.
Ernani Rosa — Presidente

No R:o Grande do Sui
O Imposto de Vendas e Consignações se

rá pago por verba em 1960

FORNEM  CoiSpRtfvANTO^DECOlipRASAO^ONSUMTDOR081110*00  P0R A

Conforme decreto bai
xado pelo Governador 
Leonel Brizola, o Impos
to de Vendas e Consig
nações no Rio Grande 
do Sul, sera pago por 
verba a partir de 1960 

Assim á vista da guia- 
conhecimento, que será 
preenchida pelo contrL 
buinte e apresentada à
a nu» 1ÇHa° a.rrecadadora, a qual depois devisada è 
autenticada mediante a 
a p o s s o  de estampilha 

pecial ou mecanica

mente, o exator ou t 
soureiro passará orecit 
da importância recolhid 

Esta nova formula 
ser adotada em relaçâ 
ao imposto de Vendas 
Consignações no R' 
Grande do Sul, evitai 
os naturais incovenienL 
da aquisição de estan 
pilhas facilitando em ®u 
to os serviços de contf 
bilidade, onerando os sei 
viços de selagem das et 
tampilhas nos livros e* 
gidos por lei.
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