
Coroada de sucesso absoluto a Festa da 
Produção 1964 em São Joaquim

rai e Estaduais eQS P\mClpaiS at° 9 festivos o Governador Celso Ramos, Secretários de Estado, Deputados IFede-
au on ades civis, militares e eclesiásticas, classes produtoras e elevado Inúmero de convidados 

especiais — Inauguração do modernissimo Nevada Hotel — Outras Notas
Conforme foi ampla

mente divulgado, reali
zou se nos dias 15, 16 e 
17 do corrente, na cida 
de de São Joaquim, a 
Festa da Produção 1961,

certame êste promovido 
pela Secretaria da Agri
cultura, Associação Rural 
de São Joaquim e Pre
feitura Municipal de São 
Joaquim.

Os festejos propria
mente ditos, foram inicia
dos já no dia anterior, 
ou seja na sexta feira, 
quando na proximidades 
da cidade, foi tributada
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Inaugurada a Exposição de reali
zações do Givêrno Celso Ramos

expressiva recepção ao 
Governador Celso Ramos 
e sua ilustre comitiva, 
que naquele dia deixara 
Lages e m automóveis 
especiais, fazendo-se a 
companhar ainda de al 
tas autoridades locais e 
correligionários, entre ê 
les o Deputado Federal 
Osny de Medeiros Regis, 
Deputado Estadual Au-

de da Cia. Melhoraraen 
tos São Joaquim, ess* 
organização reune em ter 
no de sí, homens de ne 
gócios de São Joaquim 
e de verdadeira posiçlo 
social, e que tudo fazem 
para o progresso cada 
vez maior de sua terra. 

Dotado de todo o con
forto, o Nevada Hotel, 
está situado bem no co

* m . ;
máSÈmj*

Com a presença de auto
ridades civis, militares e e- 
clesiásticas, Vereadores e 
inúmeras pessoas, foi inau
gurado na manhã de hoje, na

Praça João Costa, uma expo
sição de quadros das gran
des realizações do Governa
dor Celso Ramos, nos seus 
três anos de govêrno, e cu-

r mm n  i

l jas obras acham-se espalha
das por todo o Estado de 
Santa Catarina.

Também estiveram presen 
tes ao ato, o Sr. Marcilio Me
deiros, do Serviço de Rela
ções Públicas do Palácio do 
Governo, e representando o 
seu diretor, Dr. Fulvio Luiz 
Vieira, e o Sr. Waldemar

importante projeto
Senhor Presidente,
O Vereador que esta subscreve, vem apresentar à 

consideração de seus nobres colegas, o seguinte. 

PROJETO DE LEI N° 08/64 

de 20 de fevereiro de 1964
Autoriza aquisição e instalação de Gabinete Dentário.
Art. I o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

Iquirir e instalar nas dependências do Prédio onde fun- 
a a Assistência Municipal, um gabinete dentário para 
der tôdas as crianças que, estejam matriculadas em 
das públicas, sejam filhos de operários, funcionários e 
essores municipais, ou sejam reconhecidamente pobres

Art. 2o - Para dar cumprimento ao disposto no artigo 
ica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito 
scial na importância de até três milhões de cruzeiros

1 A3rt003i° (-K)A 'manutenção do Gabinete Dentário deverá 
er por conta da dotação 4-34-1- do orçamento vigente
Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data da .sua 

licação, revogadas as disposições em c°o r •
Sala das Sessões, em 20 de fevere.ro de 1904

Cláudio Ramos Floriani

T r S e T J  r X  alffuma £
3 imnortantes e aue beneficiará inúmeras crianças po 
í de Pnos1a c!dadeq bem como os filhos dos operários, 
donários e professores municipais.

Anacleto, chefe do Setor Fo
tográfico do Serviço de Re
lações Publicas.

Por delegação do Serviço 
de Relações Públicas do Pa
lácio do Govêrno, fez a apre
sentação da referida exposi
ção, o Dr. Cleones Velho 
Carneiro Bastos, competente 
Engenheiro Chefe do DER, 
que fez uma análise rápida 
dos três anos do govêrno 
Celso Ramos.

Em nosso próximo número, 
daremos amplos detalhes a 
respeito dessa exposição.

Aguardem paia amanhã às 9,31 minutos

maior aconteci
Esteiam aplaudindo este acontecimento, em todos os recantos da cidade

O clichê fixa o momento em que o Governador Celso 
Ramos desenlaçava a fita simbólica, dando por inaugurada a 
Festa da Produção 1964 de São Joaquim, vendo-se ainda o 
Prefeito Ismael Nunes, Dr. Wilson Vidal Antunes, presiden
te da Comissão Executiva daquelas festividades e outras auto
ridades.

reo Vidal Ramos, Frei 
Bernardino Bortolotti, re
presentante do Bispado 
da Diocese, Sr. Valdo 
Costa Avila, presidente 
do diretório municipal 
do Partido Social Demo
crático e outros.

Â noite daquele dia, 
foi solenemente inaugu
rado pelo Governador 
Celso Ramos, o moder
nissimo e confortável 
Nevada Hotel, estabele
cimento hoteleiro que 
honra a população joa- 
quinense. De proprieda-

ração da cidade de São 
Joaquim, sendo atual
mente o seu cartão de 
visita, não só pela sua 
belíssima construção, co
mo pelo fino trato que 
é dispensado a todos os 
seus hóspedes pela sua 
alta direção e valoroso 
corpo de funcionários.

Durante a realização 
dos festejos da Festa da 
Produção 1964, as suas 
dependências estiveram 
literalmente tomadas por 
um grande número de 
turistas, provenientes dc

(Continua na 3a página)

Comemorado no Batalhão Rondon a 
conqnista de Monte Castelo

Realizaram-se ontem em nossa cidade, várias soleni- 
dades comemorativas do aniversário da conquista de Mon
te Castelo, pela Força Expedicionária Brasileira, na Cam
panha da Itália.

As 8 horas da manhã, no Batalhão Rondon, houve a 
apresentação da Bandeira Nacional, aos jovens recrutas 
incorporados a 13 de janeiro próximo findo e hasteamen- 
to do nosso Pavilhão.

Posteriormente no mesmo local, foram homenageados 
os soldados de Engenharia, mortos na Campanha da Itália.

Às 9 horas, foi inaugurado o viaduto «Cel. Eng. José 
Bentes Monteiro Filho», no cruzamento da BR-36/TPS. 
E, finalmente, às 10 horas, foi colocada uma placa em 
homenagem ao Barão de Mauá, na Praça da Estação Fer
roviária desta cidade. Todas estas festividades decorreram 
num ambiente de franco entusiasmo e patriotistimo.

Em nossa próxima edição daremos amplos detalhes a 
respeito dèsses acontecimentos.
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Partidas de xadrez
eram disposição de 

testamento

Na Renascença, no sé
culo XVI, os médicos 
preocupados com as an 
gústias d’alma («de seus 
pacientes, começaram a 
receitar partidas de xa
drez como remédio e dis 
tração das torturas mo 
rais. Dêsse modo, o jôgo 
tomou grande voga nas 
classes aristocráticas que 
cumpriam as prescrições 
médicas e depositavam 
suas angústias sôbre o 
nobre tabuleiro. Na Es
panha, alguns membros 
da aristocracia entreti- 
nham complicadas parti
das que duravam anos e 
muitos dêles impunham 
nas disposições testa- 
mentárias, que seus her
deiros deveriam conti
nuar as partidas iuter 
rompidas pela morte, se
guindo planos prèvia- 
mente estabelecidos.

Petróleo fornece 
vitaminas

Ótimos resultados fo
ram obtidos pela Socie
dade Francesa de Petró
leo, em Marselha. O pro

cesso resume-se em ob
ter dos produtos do pe 
tróleo vitaminas e pro
teínas. Todavia, como as 
substâncias adquiridas 
não são assimiláveis di- 
r^tamente pelo homem, 
são empregadas na ali 
mentação do gado que 
por sua vez produzirá 
maiores quantidades de 
vitaminas, transferindo- 
as ao homem por inter
médio da carne e de sub
produtos como o leite, a 
manteiga, o queijo.

Principe trabalhou 30 
anos para achar 

nova3 rotas

A exploração de ‘no
vas terras e novas rotas 
teve seu grande impulso 
com o principe Henrique 
de Portugal, que manti
nha uma (escola de na 
vegaçâo em Sagres. Foi 
êle, acredita-se, que teria 
descoberto a rota das 
índias, através da Áfri
ca e Etiópia. Durante 
mais de 60 anos, o prin
cipe Henrique teve ape 
nas um objetivo: tornar 
conhecidos os pontos geo 
gráficos sôbre a costa 
da África, indo sempre 
mais para o Oeste.

Sr. Jac:nto
Paim

c;ilveira

Acompanhado de suas 
filhas Avani Silveira Pa
im e Araci Silveira Paim, 
encontra-se em nossa ci 
dade, em visita a seus 
familiares que aqui resi 
dem, o Sr. Jacinto Silvei
ra Paim, alto comerci
ante na cidade de Santa 
Maria, no Estado do Riu 
Grande do Sul.

O Sr. Jacinto Silveira 
Paim que deu-nos o pra
zer de sua visita, mos
trou se m u i t o  satisfeito 
com o carinho e cava
lheirismo que vem rece 
bendo de amigos e pa
rentes residentes na Prin
cesa da Serra.

Almejamos ao Sr. Ja
cinto Silveira Paim, os 
nossos votos de uma fe
liz estada em n o s s o s  
meios.

Instituto de Reforma 
Agrária de S. Caíarina

Tendo chegado ao conhecimento desta Pre 
sidência que pessoas menos escrupulosas estã > 
cobrando dos posseiros, ou colonos, quantias di 
versas para encaminhar requerimentos a êste Ins 
títuto de Reforma Agrária; e bem assim, propon 
do aos posseiros ou colonos a cessão da madei 
ra, por ventura existente no terreno pretendido 
em troca do título de propriedade ou posse, vi
mos atravéz dêste, declarar que ninguém está au
torizado agir dessa forma, constituindo tal proce 
dimento grave irregularidade.

Pedimos a todo aquele que tiver conhecimen
to de tais fatos que os comunique iraediataraente 
ao Instituto de Reforma Agrária IRASC - sito 
no Prédio das Diretorias, andar térreo, em Flo
rianópolis, para as devidas providências.

Florianópolis, 7 de fevereiro de 1964.

José Felippe Boabaid 

Presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta do reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: 1RINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
^Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).

ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vos6o interesse.

SENCA DESTACADA 
NAS PISTAS

ARARAQUARA /  LAGES /  PORTO ALEGRE

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 
RIO DE JANEIRO /  SÃO PAULO  

SALVADOR /  PELOTAS

Quer ver um Simca em ação? Compareça a qualquer competição auto
mobilística. O Simca vai a tôdas, tendo somado em seu cartel inúmeras 
vitórias consagradoras. Em diferentes tipos de pistas ou circuitos, em 
provas de velocidade ou resistência, no asfalto, na terra e até na lama 
-  a presença do Simca é destacada pela sua regularidade e excelente 
dosampenho mecânico. Mas, o que é mais importante: o Simca não 
disputa só para vencer e sim para se aprimorar. Muitos dos 6eus aper
feiçoamentos são frutos dos severos testes representados pelos milhares 
de quilômetros percorridos em alta velocidade, sob as mais árduas 
condições de funcionamento. Todo mundo sabe: o Simca é o carro 
grande brasileiro mais rigorosamente provado!

m

lâ „
__ J

[CHAMBORD • JANGADA 
• RALLYE 

• PRÉSIDENCE
• ALVORADA

Revendedor SIMCA nesta Praça:

C O R E M A Cia. Revendedora de Motores e Automóveis
flua Manoel Thiago de Castro 174 — L A G E S  — Santa Catarina
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ra. Diretor do Departa 
mento de Relações Pú 
blicas do Palácio do Go 
verno, Deputado Walde 
mar J?alles, D,eputadc 
Lecian Slowiuski, Depu

ra Lemos pronunciou o 
seguinte discurso:

Exmo. Sr. Governador 
Celso Ramos 

Na hora, em que se 
realiza a festa máxima 
do trabalho, quando pro 
curamos mostrar a todo 
o Brasil, a plenitude do 
clima da fruticultura da 
Suiça Brasileira, nós, da 
Câmara Municipal, apro
veitamos dessa oportu
nidade, para dar a V. 
Excia., também o máxi
ma, conferindo o titulo

V. Excia. construiu o 
monumental edifício do 
curso técnico e do colé
gio estadual,V.Excia.con
tratou a ponte sôbre o 
Rio Lavatudo, que é a 
maior barreira dos nos
sos caminhos e disse 
nesta cidade que com as 
suas próprias mãos, fa
rá a ligação elétrica de 
Lages a São Joaquim.

Sr. Governador! De
pois de tudo isso, para 
nós V Excia. é um le- 
gionário!

A fotogravura nos apresenta o Revdo Frei Bernardino Bor- 
toloOi,_ representante do Bispado Diocesano, quando procedia 
a benção do palanque oficial, vendo se o Governador Celso Ra 
mos.Dep. Ivo Silveira.Vcr Nabor V. Lemos,presidente da Câmara 
Municipal de Sao Joaquim. Srta. Lia Couto, Rainha da Festa 
f a Produção 1964, Sr. Sebastião José Vieira, presidente do 
Diretorio municipal do Partido Social Democrático daquele 

Município e outras personalidades

Instante em que a simpatica Srta. Lia Couto, fino ornamento 
da sociedade joaquinense, era coroada Rainha da Festa da

Produção 1964.

de Cidadão Joaquinense, Entrego nêsse mo- 
em homenagem das o- mento a homenagem da 
bras de um homem de cidade de São Joaquim, 
governo, que vive de- À noite, ainda no CIu- 
bruçado no mapa do be Astréa, realizou-se 
Estado, planejando para um monumental baile de

Santa gala, quando comoare-a grandesa de 
Catarina.

Nos problemas da e- 
ducação cultural, nenhum 
govêrno, sobrepujou o 
de V. Excia. e V Excia. 
diz em praça pública, 
que no governo, há de 
predominar regime de 
capacidade, não contra 
pondo o direito, ao di
reito dos que têm direito. 
Pelo mérito se conquiS' 
ta a gratidão de um

O flagrante nos apresenta u m a  visão parcial do modermssimo 
e confortável Nevada Hotel situado bem no centro de Sao 
Joaquim, e que há dias foi inaugurado pelo Governador Cel
so Ramos. Êste magnífico e s tab e lec im en to  hoteleiro que nada
fica a dever aos maiores hotéis do pais fo. construído graças 
ao arrojo e ao esforço conjugado de um grupo e ' L^esso 
homens daquele Municipio, verdadeiros t.teres do progresso
' a terra joaquinense.

Executivo catari
0 clichê fixa a ocasião em que o
rens», após dar por inaugura a_ 11 ,
^entrava o recinto da Exposição, _  
^uto. Ana Aríete Vieira e Candida
1 ainha e Princesas daquele certaro , 
Presidente da Assembléia Legislativa, 
l!epu!»do Lcciau Slowinski e outra

A fotogravura nos oferece cm pose especial para êste jornal 
as encantadoras Srtas. Lia Couto, Ana Aríete Vieira e Candi
da Palma, Rainha e Princesas da Festa da Produção 1964 d: 

São Joaquim, diante de um magnífico Stand de maçãs

(Continua na 8a pagina)
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Capital das industrias 

de veículos: 85 
Bilhões

A familia do saudoso João da Silva Ramos, profun << 
mente consteranda pelo falecimento dêete ente querido, 
corrido no dia 12 d) corrente, penhorada agradece a 
D rs. João Costa Neto e João de Araújo, pela dedicaçao 
carinho com que sempre o atenderam.

Agradece ainda sensibilizada a todos que extern 
seu voto de pesar,quer enviando flores, telegramas, car o 
ou acompanhando os atos fúnebres

Lages, 18 de fevereiro de 1.964.

Com o aumento de ca 
pitai da Volkswagen do 
Brasil para 22,8 bilhões 
de cruzeiros, os investi
mentos das indústrias au 
tomobilísticas no País, 
somados, atingem a CrS 
85.545.157.000,00. Os maio
res capitais pertencera à 
Volkswagen (22 bilhões 
e 800 milhões); Willys 
Overland (14 bilhões e 
849 milhões); General Mo
tors (12 bilhões, 269 mi
lhões e 841 mil cruzeiros) 
e a emprêsa estatal Fá
brica Nacional de Moto
res, com 12 bilhões de 
cruzeiros.

Edital de Convocação

O Sr. Presidente do Aéro Clube de Lages, no uso das 
suas atribuições, de acôrdo cora os artigos 21 e l '  ( ° s ' 
tatutos, convoca os senhores associados quites com 
souraria, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-s 
no dia 24 de Fevereiro (2a feira), às 20:30 horas, na Secre
taria do Aéro Clube de Lages, nas dependencias do Aero 
porto «Corrêa Pinto-, desta cidade, para tratar da seguinte
ordem do dia: , . . .  .

a) Eleição da Diretoria que regerá osjdef;t;'™s
ro Clube durante o biênio de 1 de Março de l.mi a -8 de
Fevereiro de 1966. .

b) Aprovação dos Atos e Contas do exercício anterior
Na falta de número legal para deliberar em 1 convo 

cação, a Assembléia se reunirá 30 (trinta) gminutos apos
no mesmo local. ,

Lages (SC), 10 de Fevereiro de 1964 
PthI .InRé Pinto Sombra - Presidente

AVISO: - Acham-se à disposição dos Senho
res acionistas os documentos a que 
se refere o art. 99, do decreto lei 
2.027, de 26 de Setembro de 1940.

Laj^s, SC. 17 de Fevereiro de 1964

Gerson Bosco dos Santos
Diretor-Gerente

Rogério Furtado Muniz 
Diretor Depto. Contábil Está em trâmites na 

Câmara Municipal desta 
cidade, uma proposição 
para a denominação de 
‘ Praça Barão de Mauá”, 
ao logradouro situado 
junto ã estação ferroviá
ria.

Tal proposição, se efe 
tivada, constituirá uma 
justa homenagem àquele 
que, em vida, foi um dos 
grandes batalhadores pe
las ferrovias brasileiras.

Acêrca da praça em 
questão sabe-se que, o 
projeto da fonte lumino
sa situada no centro da 
mesma, é de autoria do 
Eng João Preto de Oli
veira, e que a execução 
do mesmo esteve a car
go da Secção Técnica 
do 2o BRv.

No dia 20 último, o 
Banco Agrícola-Mercantil 
S/A (AGRIMER), um dos 
mais conceituados esta- 
belecirantos de crédito 
do país, inaugurou uma 
filial em Salvador, capi
tal da Bahia, aumentan
do assim o seu contin
gente de filiais.

Para a próxima terça 
feira, dia 25, está previs
ta a inauguração da fi
lial do AGRIMER em 
Recife, Estado de Per
nambuco.

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 26 00  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

Especialmente para or
ganizarem os programas 
das duas inaugurações,
deslocaram-se de Porto 
Alegre para o norte do 
país, os srs. Kurt Weis- 
sheimer e Caleb Leal 
Marques, diretores da-]

um  carro a

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veicnfos S/A

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Plmaltina - Fone, 4- Caba Postai, 333
Lages — Santa Catarina

PECO UMO DEMONSTRAÇÃO EM

quela instituição de cré
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Depositos a vista e em cheques 
somam trilhões

A rêde bancaria de 
São Paulo contava, em 
dezembro de 1963, com 
2.235 estabelecimentos de 
crédito, o que represen
ta um acréscimo de 172 
agencias em relação a 
1962. Em junho do ano 
passado, de acordo com 
o último levantamento, a 
r ê d e  bancaria paulista 
tinha, em depósito a vis
ta, C$ 657,022 bilhões e, 
em cheques compensa
dos, Cr$ 813,911 bilhões 
de cruzeiros.

Atenção Lages!
Chegou a hora de todos aprenderem a ler. Procure

o Colégio Evangélico - Sòmento adultos.
Aulas noturnas.

.PW .^ n S

duçI^de^utomóvSs^ÊxpressWo redadoarare*aUvo
c\dor o a c r iS!0 .d,afl5h COHmpr“ S dêsse setor oomer
Volkswaóon L  b bH-.de 8er dad0 a Público pela 

H. « S Í S  do Br?sd’ emPr«sa que maior nume-
dõsd v e f S i  v í ’irií>dUZ1U en! 19e3- A nacionalização dos veículos \ olkswagen, já ‘ na casa dos 98 35°/
permitiu tornar praticamente nula a importação de 
peças e componentes elevando, consideravelmente, 
eni consequência, as compras da empresa no mer
cado interno. O volume de compras de material 
de produção e de manutenção, efetuadas pela Vol
kswagen, em 1963, no mercado brasileiro, superou 
cie muito a importância aplicada para o mesmo 
fim no ano anterior (1962). Em 1957, quando pro 
duziu a primeira Korabi brasileira, a Volkswagen 
efetuou compras no valor de Cr$ 200 milhões. 
Cinco anos depois, em 1962, as compras da em- 
prêsa no mercado interno elevaram se a Cr$ 28,4 
bilhões para, em 1963, atingirem a expressiva so
ma de 61 bilhões de cruzeiros, era números re
dondos.

P a ra  as suas refeições

0. fio-nlo- fih.if.tU.do- fiah.a itu fialadaA

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A IR R O  C O R A L

Lages —  Santa Catarina0 ABC arrecadou, em 1 ü  1 0  
bilhões de cruzeiros

Os municípios q u e  
compõem o ABC, onde 
se localizam seis indús 
trias automobilísticas, es
tão entre os de maior 
arrecadação em todo o 
Estado de São Paulo 
Santo André, São Ber
nardo do Campo e São 
Caetano, juntos, contri 
buiram para os cofres 
públicos, em 1963, com 
120 bilhões de cruzeiros 
em números redondos. A 
participação maior cou
be a Santo André, com 
Cr$ 54.310.244.494,00.

Representações e te n ta  Rrõpria
»

Cofres - Fogões - Balanças - Motores M a
quinas e materiais para agricultura e 

indústria em geral

Preços e garantias de Fábricas e'm 5, 10 ou 30
prestações sem juros e sem acréscimos.

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 351 
Caixa Postal, 323ial procura casa ou apartamento novo 

Qualquer informação a respeito poderá 

ser dada na redação deste Jornal

Posto F o x
-  DE -PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Laváçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes s,
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 

Lages - Santa Catarina j
Santa Catarina

Examine os seus olhos periódicamente

| jP F r lima cortezia da Joalheria 
k. * l* i  1 e Otica Mondadori

- (Edifício Dr. Acacio)

J a n t a  C a t a r i n a
ORTHO- 
Joalheria 
de indi-

3 ultra-moderno aparelho 
adquirido pela conceituada
, ri, e que tem a propriedai 
e dos olhos.
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Prefeitura. Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

PORTARIA

de 13 de janeiro de 1.964
O Prefeito Municipal de 

Lages

resolve:

Conceder Liçença:

De acordo com a lei n° 61 
de ?3 de novembro de 1.955, 
combinado com o art. 168 § 
Io da Lei n° 7l de 7 de de

zembro de 1.949.

Gilda Maria Gerent Cruz, 
que exerce a função de Pro
fessor Extranumerário Men- 
sulista na Escola Mista Muni
cipal da Serraria Nossa Se
nhora Aparecida, distrito de 
Bocaina do Sul, de noventa 
(9 .) dias com vencimento in 
legral, a contar de 8 do cor
rente.

Prefeitura Municipal de Lages,
em 13 de janeiro de 1.9b4

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada a presente porta
ria na Direto, ia do Ensino 
Municipal, em 13 de janeiro 
de 1.964.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 1' de fevereiro 
de 1964.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 1' de feverei 
ro de 1964

DECRETO

de Io de fevereiro de 1.964

O Prefeito Municipal de 
Lages,

resolve

Remover

De acordo com o art. 72» 
letra b da Lei n' 71 de 7 de 
dezembro de 1.949.

Wanilda dos Prazeres Le
mos, que exerce a função de 
Professor Extranumerário da 
Escola Mista Municipal de 
Barra do Lageado Liso dis
trito de índios, para a Esco
la Mista Municipal Morro dos 
Bento no distrito de Palmei
ras, a contar da presente da
ta

Prefeitura Municipal de La
ges,

em L de fevereiro de 1.964

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Publicado o presente de

creto na Diretoria do Rn8j. 
no Municipal, em l. de fe. 
vereiro de 1 964.

ft|0 SE JANEIRO
A Firma Indústria e Comércio de Madeiras 

S/A está necessitando de caminhões para fretes 
de madeiras para o Rio de Janeiro.

Os interessados deverão dirigir-se ao seu es
critório e depósito, sito nas proximidades da Es
tação do TPS, no Bairro das Casas Populares, 
onde obterão maiores informações.

PORTARIA

De 23 de janeiro de 1964
O Prefeito Municipal de 

Lages, no uso de 6uas atri
buições, resolve

Conceder Licença:

De acordo com o Art. 162 
alinea a da Lei n’ 71 de 7 de 
dezembro de 1949.

À Edair de Liz Costa, o- 
cupante do cargo de carrei
ra de Escriturário, Padrão J, 
do Quadro Único do Municí
pio, de trinta (30) dias com 
vencimentos integrais, a 
contar de vinte e dois de 
janeiro do’ corrente ano.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 23 de janeiro de 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Decreto

de 1' de fevereiro de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Remover:

De acordo com o art. 72, 
letra b da Lei n- 71 de 7 de 
dezembro de 1964.

Hulda Wagenfuhr, que e- 
xerce o cargo isolado de 
provimento efetivo de Pro- 
íessor, Padrão D - Ginasia- 
no, do quadro único do Mu
nicípio, da Escola Mista Mu
nicipal Desdobrada Guarujá, 
para as Escolas Reunidas 
Nossa Senhora das Graças, 
desta cidade.

QUEM NAO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 

CORREIO  LA G E A N O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

V*1KfJ

r >

íf-

•« • 1 *v> v •

f

V\

Uma oferta especial de 
seu revendedor Renner, 
com prazo limitado.

Aproveite logo!
V. ganha mais em

■ t » ;  , ; >f-

í s r  * ■-
..‘fíkt i* :»'-.,v - . .,

HELIOS MOREIRA CESAR & CIA.
Rua Coronel Córdova -  Fone. 440 . Lages -  Santa Catarina
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dos felizardos e adquire o seu
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(Continuação da 3a pagina) vários stands do Parque 
da Exposição.

O que mais causou a 
admiração dos visitantes, 
foi a enorme variedade 
de maçãs, algumas pe
sando até 1 quilo, o que 
revela o alto indice da 
fruticultura d e São 
Joaquim, hoje reconhe 
cida como um dos maio
res produtores do país 
nêsse gênero.

A objetiva nos mostra o Governador Ceiso Ramos, ladea
do pelas excelsas Rainha e Princesas da Festa da Produção 1964, 
Dr. Luiz Gabriel, Secretário da Agricultura e Dr Wilson Vidal 
Antunes, presidente da Comissão dos festejos, ostentando em 
suas mãos, belíssimas maçãs, hoje uma das principais riquezas 
de São Joaquim.

de joaquinense.
No domingo, prosse- 

guiram as festividades 
no Parque de Exposições 
com visitação pública 
aos vários stands e dan 
ças folclóricas à cargo 
do Centro de Tradições

premiados à galpão, e à 
noite, no salão de festas 
Frei Rogério, foram en
tregues os prêmios aos 
venced res dos vários 
cer tames.

Durante os dias que 
decorreram aqueles fes

Um aspecto do churrasco levado a efeito sábado último na 
inauguração da Festa da Produção 1964, vendo-se o Governa
dor Celso Rames, a Srta. Lia Couto. Rainha do referido feste
jo, suas Princesas Srtas. Ana Aríete Vieira e Cândida Palma, 
e mais ao tundo em pé, Dr. Luiz Gabriel, Secretário da A gri
cultura, Deputado Ivo Silveira, presidente da Assembléia Le
gislativa e o Sr. Ibraim Felipe Simão, Secretário sem Pasta.

Gaúchas Minuano Cata
rinense, daquela cidade.

Finalmente, na segun
da feira, houve feira de 
produtos durante todo o 
dia, torneio de laço e 
promoções tradicionalis 
tis, desfile de animais

tejos, uma multidão in 
calculável, procedente de 
várias partes do Estado 
e do País, acorreu \ a 
Suiça Brasileira, c o m  
o intuito de ver e admi 
rar o que de útil e a 
gradável foi exposto nos

O clichê nos apresenta um aspecto do jantar no Nevada 
Hotel por ocasião de sua Solene inauguração, vendo-se ao cen 
tio o Governa<ty>r Celso Ramos, ladeado da esquerda para a 
direita, pelo Dr. Luiz Gabriel, Secretário da Agricultura, Verea
dor Nabor Vieira Lemos, Presidente da Câmara Municipal, Sr. 
Ismael Nunes, Prefeito de São Joaquim, Deputado Ivo Silveira, 
presidente do legislativo estadual, Deputado Federal Osny de 
Medeiros Regis, Deputado Aureo Vidal Ramos e outros.

Também no setôr pe 
cuário, notamos o alto 
gráu de progresso de 
que é possuidor o Mu
nicípio de São Joaquim, 
mostrando assim a sua 
grande pujança no cer
tame recém findo.

A realização da Festa 
da Produção 1964 em si, 
caracterizou muitissimo 
pela sua organização, 
que esteve impecável, 
graças ao arrojo e dina
mismo de sua comissão 
promotora, que tendo a 
frente os Srs. Dr. W il
son V. Antunes e o Pref. 
Ismael Nunes, bem secun
dados por outros valoro
sos homens de São Joa 
quim. pertencentes aos 
mais variados setores de 
atividades, souberam 
concactenar todas as 
sub comissões, de molde 
que todo o seu trabalho 
fosse coroado de suces
so. como de fato ficou 
comprovado.

O Prefeito Ismael Nu
nes, homem que vem 
desenvolvendo eficiente 
administração à frente 
dos destinos de São Joa 
quim, conjugou todos os 
seus esforços para que 
nada falhasse durante o 
periodo expositório.

Muito embora, as con
dições atmosféricas não 
se mostrassem favorá
veis durantes alguns dias 
das festividades, o turis
ta que acorreu ao rico 
Município de São Joa
quim. saiu de lá satis
feitíssimo por tudo que 
lhe foi dado a conhecer, 
e ainda pelo carinho e 
hospitalidade que lhe foi 
tributado pelo laborioso 
povo joaquinense.

Portanto, destas co
lunas, levamos os nos
sos parabéns à insigne 
comissão promotora da 
Festa da Produção 1964, 
pelo autêntico sucesso 
conseguido por aquele 
certame, e que colocou 
bem alto o bom nome 
do Município de São 
Joaquim junto à comu 
nidade brasileira, como 
um dos mais férteis e 
hospilaleiros.

Foto Santa Rita res

O flagrante nos mostra o Engenheiro José Leão Dutra, Diretor 
do DER de São Joaquim, quando pronunciava substanciosa 
oração ao ensejo da inauguração do Nevada Hotel. O orador 
em referência tem sido um dos homens mais destacados nas 
grandes realizações joaquinenses) tanto cm Suas funções pro
fissionais, onde tem colocado à prova toda a sua competência, 
como também em iniciativas sociais de grande vulto, quando 
está em jogo os grandes interêsses de sua terra.

Ainda por ocasião do churrasco realizado sábado último em 
São Joaquim, vemos no clichê acima o Sr. Ivo Otto Lohmann, 
dinâmico diretor da Agência Pianaltina de Veículos. Sr. Soli 
de Oliveira Couto, Vendedor Geral dessa poderosa firma e sua 
exma. esposa d. Nelza Couto, e o Sr. José Garcia, Sub geren 
te da mesma firma, cuja organização emprestou valoroso e 
decidido apoio à realização daquele certame, fazendo com que 
o mesmo alcançasse sucesso absoluto.

a cidade de São Joa
quim, ODde apanhou com 
precisão os vários fla
grantes que ilustram es
ta reportagem.

ponsável pelo serviço 
ilustrativo

O serviço de reporta
gem fotográfica e que i 
lustram as páginas desta 
edição, no que concerne 
ao magno acontecimen
to joaquinense. foram de 
autoria do Foto Santa 
Rita, de propriedade do 
Sr. Edgard C. de Jesus.

O referido profissional 
que dia a dia vem se 
projetando na imprensa 
lageana como excelente 
fotógrafo, deslocou-se até

Portador de uma graD- 
de experiência no ramo, 
o Sr. Edgard C. de Jesus, 
envidou todos os seus 
esforços para que pudés
semos apresentar aos 
nossos leitores, os melho
res instantâneos da Festa 
da Produção 1964, acon
tecimento que polarizou 
as atenções de grande 
parte do país.

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
T Io andar
Lages -  Santa Catarina

Equipada com os modernos maquinários SIAM

?ães quentes à toda hora —
BIS FRTnQS '^BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
_RUíi Correia Pi°to, 41 _  LAGES — Santa Catarina

8a pagina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



<1)CDEI€ U G E 4 N C 7a Dasrira

M a rla  S ilve ira  -  C ire tcra  da  Escela C evai
tamanho (aproximada
mente 45 minutos). Pas- 
se no açúcar os pedaços 
de laranja e coloque um 
no centro de cada não- 
zihho, calcando um pou
co. Pode-se polvilhar com 

j J m ' A | | J  uma mistura de açúcar
Bife*». ■J'í*w e canela. Asse em íôrno

^  •- ! quente, durante 10 ;a 15
j h k  i||g|^ minutos.

Este jogo, representa 
uma cartada decisiva 
para o Olinkraft, que 
vencendo ao Internacio
nal, conquistará o título

Classificação do Torneio Triangular
Após a realização do prélio Oiinkraft 2 x 

Guarany 1, a classicação do torneio triangular 
João Carlos Leão Filho, passau a seguinte:

1* Internacional e Olinkraft 2 pp
2* Guarany 4 pp

Guarany derrotado 
em Igarras

Foi iniciado domingo 
último, em Igaras, o se
gundo turno do torneio 
triangular João Carlos 
Leão Filho, com a efeti
vação do prélio entre as 
equipes do Olinkraft e 
do Guarany.

Êste cotejo encerrou- 
se com a vitória do con 
junto campeão citadino 
pelo escore de 2 a 1, de
pois de estar vencendo 
pelo escore mínimo na 
primeira etapa

Lohmaier e Filo anota
ram os tentos do quadro 
do Olinkraft, ao passo 
que Pilila consignou o

Agora no ve áo, os 
pique-niques são a ale 
gria da criançada. Para 
levar no seu pique nique, 
sugerimos êstes delicio
sos pãezinhos 

Pãezinhos“Pic-Nic'
1/2 xk\ de água morna 
10 colh. (cha) mais 1/4 
xíc. de açúcar 
12 gr. ou l  colh. (so
pa) mais 1 colh. (chá) 
d e Fermento Fieis 
chman í 
1 xíc. de leite 
H colh. (cha) de sal 
1/3 xíc. de gordura 
1 ôvo bem batido 
5 xíc. de farinha de 
trigo (peneirada)
1 laranja
Meça a água numa 

vasilha. Junte 1 colh. 
(chá) de açúcar. Polvi
lhe com o fermento. Dei
xe descansar 10 minutos, 
depois mexa bem. En
quanto isso, aqueça o 
leite. Misture com o res
tante do açúcar, sal e 
gordura. Deixe amornar.

Junte o fermento já dis
solvida à mistura de lei
te, o ôvo bem batido e 
a farinha. Baia bem até 
obter uma massa macia 
e elástica. Coloque em 
vasilha untada. Engordu- 
re também a parte supe
rior e cubra com um pa
no. Deixe creçer em lu
gar quente, livre de cor
rentes de ar, até dobrar 
de tamanho (aproxida- 
mente 1 horal. Corte a 
laranja em pequenos pe 
daços. Retire a massa 
da vasilha e coloque-a 
sôbre uma superfície en- 
farinhada. Corte em pe
quenos pedaços. Dê a 
cada um o feitio de bo
la. Passe o rôlo ligeira
mente sôbre cada uma. 
Coloque - as separadas, 
em tabuleiros untados. 
Pincele a parte superior 
com manteiga derretida. 
Cubra com um pano. Dei 
xe crescer em lugar 
qnecte, livre de corren
tes de ar, até dobrar de

A tacado e V are io

Generos a lim e n tíc io * -  Con
servas- Bebidas em  geral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista
Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

Na arbitragem deste 
encontro esteve o Sr. 
Ulisses Alves Xavier, 
com regular desempe
nho {

A renda aüdou pela 
casa dos 5S mil cruzeiros.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desem bargador Aposentado)

A d vo ga d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Caixa Postal. 19
.aqes —  Santa Catarina

Micro Tratcr TC B ATT A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

y t jgd Ê Ê Ê S l w i  ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO-
« f e l í l  ÇAR. PULVERIZAR

L L -  ■ T  i j  PUXAR, AGUA MOVER MOINHO,
. f  \  I T m a \  f o r n e c e r  l u z , s e r r a r  l e n h a ,

t l O T R á  E IRRIGAR Dr. Aron Kipel
ALTA CIRURGIACUSTANDO APENAS A  QUARTA 

PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 
TRATORES

Doenças de Senhoras -  Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12
Horário, das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

Distribuidor Exclusivo

VIGENTE PASCALE
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 
Fone 228 - LAGES - SC.

jjttk ARISTILIANO RAMOS, 180 • Lages - Santa Catarina
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M i e s  I n  novas
Atendendo a necessidade de atualização das bases 

de financiamento para tratores destinados à agricultura, 
através da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil, o Sindicato Nacional da Indústria de 
Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares, 
acaba de endereçar ao sr. N ey (ialvão, minis
tro da Fazenda, ao sr. Nilo Medina Coeli, presidente 
do Banco do Brasil e vice-presidente da SUM OC. bem 
como a todos os componentes do Conselho da Superin
tendência da Moeda e do Credito, solicitação no senti
do de que a C R E A I seja autorizada a efetuar finan
ciamentos de tratores com base nos níveis de preços 
dos referidos veículos, na data da realização das ope
rações.

Essa medida tornará possível maior amparo aos la
vradores, no que diz respeito à mecanização agrícola, 
podendo contribuir de maneira acentuada para melho
rar o abastecimento nacional de gêneros, uma vez que, 
conforme foi noticiado, o Banco do Brasil resolveu des
tinar inicialmente a importância de 4-0 bilhões de cru 
zeiros, para financiamento de tratores. Desde que as 
operações de credito passem a ser efetuadas com base 
nos níveis atuais de preços, os agricultores brasileiros 
encontrarão maiores facilidades para a aquisição de tra
tores, indispensáveis ao aumento da produção agrícola 
do País.

São Joaquim contemplado com 
uma Hgência do Banco do Brasil

Teatro Biduca 
estreou com 

sucesso
Com grande sucesso, es

treou quinta feira última em 
nossa cidade, o Teatro Bi
duca, considerado o maior 
teatro de emergência que 
percorre o Brasil

Naquela noite, foi levado 
à cena, a gosadissima comé
dia «Biduca, o falso Conde» 
que conseguiu agradar imen
samente a todos que lá com
pareceram, não só pela gran 
de dose de humorismo, co
mo também pela excelente 
apresentação de seu corpo 
de atores e atrizes, que de
sempenharam maravilhosa
mente os seus papéis.

As apresentações do JTea- 
tro Biduca, prosseguem to
das as noites, com matinais 
aos sábados e domingos, e 
o mesmo deverá permane
cer em Lages por várias 
semanas.

O  próspero município de 
São Joaquim, que ainda há 
poucos dias, realizou com 
grande sucesso, a Festa da 
Produção 1964, acaba de ser 
contemplado com uma agên
cia do Banco do Brasil.

A  escolha de São Joaquim 
e de mais dez localidades 
brasileiras, deu-se por pro
posta do presidente do Ban
co do Brasil, fundado em

conclusões favoráveis dos ór
gãos técnicos do referido es
tabelecimento.

Desta maneira, a popula
ção de São Joaquim está de 
parabéns, por contar dentro 
em breve com mais uma a- 
gência bancária, e principal
mente por se tratar do Ban
co do Brasil órgão oficial 
do govêrno e com ramifi
cação nos maiores centros 
do país.

CNP a favor do mo
nopólio de distribui

ção dos derivados
Depondo na Comissão 

Especial sôbre Assuntos 
de Petróleo, o presiden
te do Conselho Nacional 
do Petróleo, Sr. Carlos 
Meireles, defendeu a dis
tribuição dos derivados 
de Petróleo em todo o 
País por intermédio da 
Petrobrás, «para resolver 
o problema de seguran
ça que significa essa 
distribuição por empre
sas estrangeiras, que e- 
ventualmente poderiam 
sabotar as Forças Ar
madas, não fornecendo 
os combustíveis »

0  O N E  M A Í U J O
apresenta amanhã (domingo) às 1 o 9,15 horas

a fenomenal produção da Cobimbia Pictures em Technicolor

-  Os Piratas do Rio Sangrento •
com Kerwin Mathews, Glenn Corbett e Christopher Lee

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada ves 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que . sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do Pais, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.

às 13:30, para: Porto Alegre
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com ae 
novae linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a pio

neira da Aviaçáo Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

CORREIO LAGEANO
■ A f  F fa  2 2  de Tevere irc  de 1 9 6 4

Dr. Jorge Barroso 
Filho

Acompanhado de sua ex- 
ma. familia, regressou há di
as das belíssimas Praias de 
Camboriú, onde se encontra
va veraneando, o Dr. Jorge 
3arroso Filho, competente 
advogado do fôro de nossa 
Comarca, e elemento dos 
mais relacionados em nossos 
meios sociais e politicos.

Após o seu regresso de 
Càfnboriú, o Dr. Jorge Bar
roso Filho, já reiniciou as 
suas atividades profissionais. 
Noticiando este acontecimento 
drstas colunas comprimen- 
tamos o Dr. Jorge Barroso 
Filho, almejando-lhe os nos- 
sos votos de boas vindas.

Estado de Santa Catarina
L E I  N° 156

De 20 de fevereiro de 1964.

Nomenclatura de Praça de nossa cidade
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que 

a Câmara Municipal Votou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art. I o : - Fica denominada Praça Barão de Mauâ, a 
praça da Estação Ferroviária de Lages.

Art. 2o : - A Placa indicativa terá os seguintes dize-
res:

PRAÇA BARÃO DE M A U Â
Introdutor dos caminhos de ferro no País 

Patrono do 2o Batalhão Ferroviário 
Art. 3o : - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
20 de fevereiro de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 'presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 20 de fevereiro de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria .

Candidatura de Jânio Quadros já registrada
O  Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo registrou 

as candidaturas dos srs. Jânio Quadros e Januário jMante- 
li Neto, que concorrerão às eleições para prefeito e vicc- 
prefeito de São Paulo.

O sr. Janio Quadros é apoiado pelo Movimento Tra
balhista Renovador, Partido Trabalhista Nacional e Par
tido Republicano, e o sr. Januario Manteli Neto tem o a- 
poio do PST.

Brizola combate candidatura JK
Falando há dias à imprensa gaúcha, o Deputado L( 

nel Brizola^ disse “ que nenhuma fidelidade partidá 
poderá fazê-lo votar e apoiar um candidato que não S' 
do seu Partido’ , e afirmou que se a candidatura Jusceli 
Kubitschek for homologada pelo PTB, será obrigado 
prestar um depoimento ao Rio Grande do Sul, “ porq

Estado’ ’SOVCrn°  *01 muit°  iníusto e ingrato para o nos
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