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Companhia Telefô 
nica Catarinense
Explicação ao Público Usuário
O aumento que a Companhia Telefônica Catarinense está cobrando 

de seus assinantes e usuários, foi autorizado pelo Governo Federal, através 
do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL), para fazer face, ex
clusivamente, ao aumento de salarios de seu pessoal.

Com a elevação do salário mínimo para Cr$ 60.000, viu-se a emprêsa 
na contingência de elevar, correspondentemente, o nível salarial de seus em
pregados o que acarretou sensível alteração em sua fôlha de pagamento, 
pois do seu quadro do pessoal, apenas 20 a 25% recebe salário mínimo.

Atendendo ao justo apêlo da classe, firmou a Companhia, com o res
pectivo sindicato um acordo salarial que foi encaminhado aos poderes con- 
cedentes, locais e federal juntamente com pedido de aumento tarifário para 
sua cobertura. Êsse pedido encontrava-se no referido CONTEL desde março 
do corrente ano e somente agora foi deferido, em virtude do longo e deti
do processo do estudo por que passou nos vários departamentos técnicos 
daquele órgão.

O telefone, embora com o atual acréscimo, tem tarifas que não ex
primem a realidade do custo operacional dos nossos serviços, fato que tem 
acarretado extraordinário esforço da Companhia para mantê los. A fim de 
se ter idéia de como vem decrescendo o valor remuneratório da tarifa, em 
face da elevação do custo de vida, é interessante atentar-se para o seguin
te quadro comparativo, relativo a um período de 10 anos, de 1955 a esta 
parte, sôbre itens de importância primária, para o consumo da coletividade.

Leite (litro) Cr$
Carne (la qualidade) kg. 
Gasolina (litro)
Salário Míuimo 
Energia Elétrica (Kwh) 
Aparelho Telefônico (equi
pamento vendido por prêço 
de fábrica)
Tarifa telefônica (Aluguel 
mensal do telefone)

1955 1965 Percentual do aumento

4,50 Ci$ 150 3.300 %
23,90 1.300 5.000 %
5,40 150 2.800 %

2.400 60.000 2.500 %
1 52,50 5.200 %

1.000 75.000 7.500 %

300 2.220 750 %

Se com 8 tarifas mensais, podíamos pagar 1 trabalhador de salário 
mínino, hoje são necessárias 20 tarifas. Com 3 tarifas e 1/3, compravamos 
ao fabricante 1 aparêlho telefônico para instalação (fora os demais equipa
mentos para a instalação completa). Hoje, para adquirirmos junto ao fabri
cante o mesmo aparêlho e em idênticas condições, são necessárias mais de 
30 tarifas ou mensalidades. O telefone, como a energia elétrica são, por as 
sim dizer pràticamente, a nossa matéria prima. E note-se que são os itens 
que maior índice de elevação apresentam.

Por êste esboço pode-se ter uma idéia do confisco crescentemente 
sofrido pelas nossas tarifas.

Queremos dar esta satisfação ao nosso público assinante e usuário 
para que compreenda a natureza do empenho, de parte da Companhia, no 
sentido de prestar-lhe não só bons serviços, como plena obediência de tudo 
aquilo que realizamos em prol da parte da coletividade catarinense, serví 
da pela emprêsa. Porque, julgamos bastante justa a reinvidicação dos Tele
fônicos, quanto a salários mais ou menos razoáveis, para que desfrutem de 
um nível de vida condigno com sua capacidade e seu esforço.

Certos da compreensão de todos, exprimimos sinceros agradecimen 
tos pelo acolhimento desta.

M o n  Lages o Ministro de Viseis 
e Obras Públicas, Marechal 

JUflREZ n u
Acompanhado de uma luzida comitiva, chegou 

na tarde da última segunda feira à nossa cidade, 
em avião da Força Aérea Brasileira, o Marechai 
Juarez Távora, digníssimo Ministro de Viação e 
Obras Públicas, numa visita de inspeção à impor
tantes obras afetas à sua Pasta.

Ao seu desembarque, no Aeroporto Correia 
Pinto, o titular de Viação e Obras Públicas, foi 
recepcionado pelo Cel. Samuel Augusto Alves Cor
reia, brioso Comandante do 2- Batalhão Rodoviá
rio, Tte. Cel. Wilson Silva, Sub Comandante da 
mesma Unidade, Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, 
D. Daniel Hostim, amado Bispo Diocesano, Dr. Jo 
sé Pedro Mendes de Almeida, Juiz de Direito da 
2a Vara, Dr. João Martins, Juiz Substituto, Sr. Val- 
do Costa Avila, Prefeito eleito, alem de outras 
autoridades civis, militares e eclesiásticas

Compunham a comitiva ministerial as seguin
tes pessoas: Dr. Marques Viana, diretor do DNEF, 
Dr. Landau, diretor do DNER, Almirante Clovis de 
Oliveira, diretor do Departamento Nacional de Por 
tos e Vias Navegáveis, General Dirceu Araújo No 
gueira, diretor da Diretoria de Vias e Transportes, 
Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, presidente do 
Conselho Ferroviário Nacional, Dr. José Pedro Esco- 
bar, presidente do Conselho Rodoviário Nacional, 
Gal. Poti Souto Maior, Cel Antonio Andrade 
Araújo, Cmt. José Rodrigues, Dr. João Carlos Ber- 
mudez, Dr. Crisipo Miranda, Cel. Milton Gonçalves, 
Tte. Nilton Ciro Braga, Sr. Macário Dantas, ak m 
de assessores dos organismos acima citados, jor
nalistas e fotógrafos.

Logo que chegaram a Lages, o Ministro Jua 
rez Távora e sua comitiva, dirigiram-se para o 2• 
Batalhão Rodoviário, onde pernoitaram

No dia de ontem, o titular do Ministério de 
Viação e Obras Públicas e sua comitiva, juntamen 
te com o Comando e oficialidade do 2' Batalhão 
Rodoviário, bem como autoridades locais, realizou 
uma visita de inspeção às obras do Tronco Prin
cipal Sul, no sul de nosso Município e afetas à U 
nidade aqui sediada, assim como às obras que ora 
estão em andamento no Passo do Socorro.

Após cumprir a sua visita a essas importantes 
obras, o Marechal Juarez Távora, dirigiu-se ainda 
no dia de ontem para o Estado do Rio Grande do 
Sul, onde cumprirá um programa de visita à vá
rios Municípios gaúchos, destacando-se a inaugu 
ração do Viaduto Mula Preta, nas proximidades 
de Roca Sales, e que faz parte do Tronco 
Principal Sul.

Prefeitura Municipal íle Lajes
Estado de Santa Catarina

PORTARIA
De 26/ outubro/ 1965

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE:
Em homenagem ao funcionalismo Municipal, 

considerar o dia vinte e oito (28) do corrente, 
quinta feira, ponto facultativo era tôdas as Repar
tições Municipais.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
26/ c utubro/ 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Satélite cai no mar e Gemim 6 não sobe
Fracassou a tentativa de encontro espacial en 

tre a cápsula Gemini 6 e o satélite «Agena», quan
do este último não alcançou a órbita prevista, pre 
cipitando-se no Atlântico.

Foi este o primeiro fracasso total de uma mis
são, depois da entrada dos norte-americanos na 
corrida dos vôos espaciais tripulados, obrigandojn 
adiamento, até o próximo ano.
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associação Comer
cial de Lages
Lages, 20 de outubro de 196i*.

Ilmo. Sr.
Euclides Quandt de Oliveira. — Cap Mar e Guerra 

Presideute do CONTEL.

Rio de Janeiro — GB.

Prezado Senhor

Rei: Decisão n° 62 de setembro de 1965.- 
CONTEL.

Atendendo aos interesses dos associados, di- 
rigimo-nos à Vossa Senhoria, afim de solicitar in 
formações no que se refere a Decisão em referên 
cia que concedeu a Companhia Telefônica Catari
nense a majoração de tarifas locais a partir de T 
de março de 1965.

Solicitamos de Vossa Senhoria uma declinação 
dos motivos que contribuiram para esse acréscimo. 
E porque o reajuste aplicado deve ser cobrado 
com efeito retroativo, ou seja a partir de março 
de 1965. Visto o grande esforço do atual govêrno, 
que vem aplicando normas para o estimulo de pro 
dutividades e contenção de preços, é para a In 
dústria e Comercio mais um encargo nessas pro 
porções como o apresentado pela Companhia Te
lefônica Catarinense nas tarifas locais e exigindo 
êsse reajuste, a partir de março de 1965 quando 
a Decisão é de 10 de setembro de 1965.

Associação Comercial de Lages 
Francisco Ramos Martins 
Secretário em exercício.

Movimento das Correspondências 
Expedidas e Recebidas

No período de 15 de agosto à 15 de ouíubro de 1965

EXPEDIDAS

Oficio n* 1-65 - Ao Sr Assistente Jurídico do S.F.F. 
- Fpolis
Oficio n- 2 65 - Ao Sr Prefeito Municipal de Lages 
Oficio n- 3 65 - Ao Sr Diretor do D.C.T. - Lages 
Circular - Às Rádios locais -r
Carta - Ao Sr Johan Morgenthaler - Ponta Porã'- MG 
Oficio n’ 4-65 - À Associação Rural de Lages 
Oficio n' 5-65 - Ao Sr Prof Fernando Marcondes"de 
Mattos - Tubarão SC
Oficio n- 6-65 -  a o  Banco do Brasil S/A -  Lages 
Carta - À CONTEL - Rio de Janeiro GB

RECEBIDAS

Oficio n- 278-65 - Da Associação Rural de Lages 
Carta - Da Associação Comercial de Cascavel - PA 
Circular m 1 65 - Da Federação da Indústria de 
Santa Catarina
Carta • Da Associação Comercial e Industrial de 
Brusque
Circular n1 8 65 - Da Federação da Indústria de 
Santa Catarina
Circular n* 1 65 - Da Associação Comercial e In
dustrial do Oeste Catarinense 
Oficio n 88-65 - Departamento Nacional do Comér
cio - Rio de Janeiro
Oficio n* 007-65 - Do Prof Fernando Marcondes de 
Mattos - Tubarão.
Carta - Da General Motors do Brasil S/A - São Paulo 
Carta - Do Banco do Brasil S/A - Lages 
Oficio n' 131-65 - Da Prefeitura Municipal de Lages 
Circular n 1-65 - Secretaria da Agricultura de San
ta Catarina Fpolis
Portaria - Do Ministério do Trabalho e Previdên
cia Social
Carta - CECAL - Lages
Carta - Da Farmagraça Ltda - Lages
Carta - Johan Morgenthaler - Ponta Porã - MG

Francisco Ramos Martins
Secretário

Não ponha sna vida em iisco
F R E I O S  WAGNER LO

CKHEED é a sua segurança

S0 PARA 0U£M £XlC£ QUALIDADE

Indústrias dt Madeiras Pralease S/il.
Comunicação

Indústrias de Madeiras Pratense S/A. comuni
ca que acaba de instalar à Rua Cruz e Souza com
pleto varejo de madeiras para construções. Se V.S. 
deseja construir, procure a Pratense e poderá ad
quirir madeiras brutas, aplainadas e beneficiadas e 
obterá os melhores preços para os melhores pro
dutos.

Visite o novo varejo da «Pratense».

N O G U E I R A
PATENTE FEDERAL N.° 61223
NOGUEIRA é a única máquina 
fabricada no pais que executa com 
perfeição tódas as operações indicadas 
CORTA: cana. capins, ramas, 
raizes e tubérculos.
MOE: em qualquer espessura 
desejada tudo quanto possa servir 
como ração para animais.
Além disto, é a máquina mais 
perfeita para faier fubá mimoso 
porque náo esquenta o produto 
em qualquer das operações.
Funciona com motor elétrico, 
a ôleo. gasolina, transmissáo, trator, 
roda d agua. Geep, etc.
NOGUEIRA possui 5 pontos 
caracteristicos patenteados.
Cada ponto reúne uma série 
de vantagens exclusivamente suas.
O sistema de facas e marteletes 
oscilantes conjugados (objeto principal 
da patente) é o mais importante, 
porque apenas com um motor 
de 3HP a máquina NOGUEIRA lhe da 
produção muito maior do que 
qualquer outra fabricada no pai?

N O G U E IR A  possui 
3 ton-snhos 
(DPM -1, D P  VI-2.
D P M -4 ), para atendsr 
qualquer necossidade.
Fò-ça necessária respectiva 
3H P  - 7.ÕHP e - 10HP, e 
pode ser fcrnecid3 
com gerador 
pare iu i e força.

Se examinar o material, a resistência de tôdas as 
peças e o acabamento, V. S. se certificará de que 
N OGUEIRA é a melhor fábrica de máquinas agrí
colas da América do Sul.

Girar.tiua por 10 anos, NOGUEIRA custa menos do que qualquer 
outr? máquina que só faz uma operaçáo.

E. J. Benthien Cia.
D is trib u id o re s  e m  L a g e s

RUA CORONEL COROOVA, 265 
L A G E S  — o -  sa n ta  c a t a e in a

Atenção Senhores 
Proprietários de

Micro Trator Tobatta
V . S. poderá comprar agora 

em quatro anos de prazo, 

os implementos para o seu 

T O B A T T A , como sejam: 

Pulverizadores, Carretas. Ro* 

çadeiras, Sulcadeiras e to

dos os outros de uso no 

famoso M IC R O -T R A T O R  

T O B A T T A

mor:
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Economia agrária: milho festa das NaçÕÊS
ocupa o terceiro lugar
Posto Fox

-  DE -  
PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
I

Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 
Lages - Santa Catarina

VISITE O MUSEU THIAGO DE CATRO

2 985 municípios, pro
duzindo 152.854 026 sacas 
de milho de 60 quilos 
colocaram êste cereal a 
ocupar o terceiro lugar 
na economia agrária do 
País segundo dados pre 
liminares apresentados 
pelo Serviço de Estatís
tica da Produção do De 
partamento Econômico 
do Ministério da Agricul 
ra.

Informou ainda esta po
sição do milho se deve. 
principalmente, ao incre
mento que o Ministério 
vem realizando em todo 
o território nacional.

Granja PADRE REUS
T R I B U T O  ‘ . - -  L A G E S

— de —

J. R. DABOIT & IhMAOS

Vendas de reprodutores raça Holandeza 

Pôsto de venda leite anexo ao Açougue SÃO JOÃO
Rua Marechal Deodoro s/n
de O SM A R SA D Y  C O STA

L A G E S Santa Catarina

Tratores Fendí- Os Mais Baratos
V E E I f lO lE

Trator Fendt Farmer-30HP-Cr$ 6.999.000 
Trator Fendt F - 41 -37HP-Cr$ 7.716.800 
Trator Fendt F - 51 - 50 HP -Cr$ 8.975.200

Fabricação nacional com a técnica alemã 
Todos equipados com motor MWM Diesel 
Financiados em 4 anos pelo Banco do Brasil

DISTRIBUIDOR-Corema - Cia. Revendedora de Veículos e Máquinas

Albanez Silva & Cia. Ltda.
--------Hua Cm t Souza, 568 - Ftu, 131 - Eli Tel. llbicil -  Caiia Poslal, 219 =

Laôes - /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

(Cont da 6a página)

“Há dois mil anos te mandei meu grito,/ Que 
embalde, desde então, corre o infinito . . . / Onde 
estás, Senhor Deus?..” Não fôra o homem esse lo
bo do homem, na certa as ‘ Vozes D'África” se 
riam ouvidas de há mais tempo a essa paite. E 
Castro Alves, se boje estivesse vivo, não teria tn 
contrado naquela paisagem agreste de homens e 
de coisas sua expressão mais caiacterística. Contu
do, aconteceu. E o Continente Africano desfaz-se 
das tutelas, rompe as correDtes escravocratas que 
o sufocavam e manhãs radiosas, como os dias de 
sol depois de muita chuva, espraiam se, promisso 
ramente, em tôda sua extensão. Entre as novas 
nações do continente antigo, o CONGO é a que se 
evidencia mais. Ha, entretanto, figurando entre as 
Nações Unidas, dois países distintos, ocupando, res
pectivamente, o 25° e 16° lugares, na ordem alfa
bética das nações. O primeiro tem como cipitai 
Brazzaville. Sua população é estimada era 900 mil 
habitantes e a data nacional é 15 de agosto. O se 
gundo, Leopoidville, é a capital. Possui cêrca de 
13 milhões de habitantes, em rúmeros redondos e 
a data nacional é 30 ce junho. Serão representa
dos na “Festa das Nações” pela senhorita Edna 
Palma Valente.

EDNA é filha do ilustre casal Dr. Elison Va 
lente e D. Nair Palma Valente. Foi-lhe pródiga a 
natureza era dotes, emprestando-lhe a frescura das 
manhãs primaverís. Seu rosto de traços incomuns 
e suaves, seu olhar doce e o lindo sorriso que de 
seus lábios aflora são pinceladas em matizes har
moniosos, completando-lhe a graça e a elegância 
do porte que possui. Estas prendas fzeram-na de
tentora do título de “Miss Brminho i964”. Hum- 
berto de Campos e J. G. de Arauj» Jorge mere
cem-lhe a preferência entre os nacionais. Entre os 
escritores estrangeiros, Dostoiew?ki e Allan Pne 
lhe são os preferidos, ü Continente Africano sem 
pre lhe despertou a curiosid ide atravéí de leitu
ra e filmes. Não ha cfúvida que Edna rm Ihor jjd > 
que uingucm poderá representar, não apenas o 
Congo, como as novas nações do Continente Afri
cano em suas justas aspirações.

ANGELITA GUIMARÃES GÓSS, filha do Sr. 
Sra. César de Araújo Góss. estuda na Escola 

Normal Santa Rosa de Lima, concluindo êste ano 
o curso nêste modelar estabelecimento de ensino. 
Tem olhos azul-esverdeados e cabelos castanhos. 
Detém o titulo de «Rainha do Clube 14 de Junho«, 
sendo eleita em setembro por votação expressiva. 
Tubem Braga e Júlio Salusse são os escritores 
nacionais de sua predileção. A J. Cionin e Edgard 
Allan Poe conquistaram-lhe a afeição. Mas, va- 
mos dar a palavra ao próprio Rubem, para des
crevê-la, distraindo-lhe excertos de uma das múlti
plas crônicas: «uma encantadora menina... nessa 
atitude cheia de abandono... perfil suave e deli 
cado... linda moça., talhe esbelto e de suprema 
elegância». Parece que contempla a vida com 
«doce melancolia» como «Um ligo azul. sem ondas, 
sem espumas”, onde “vagamos, indolenteinente,/ 
como dois cisnes de alvasceutas plumas”, como o 
queria Salusse. Representará a Etiópia, antiga A- 
jissínia, império da África oriental, governado por 
Hailé Selassié. que se diz descendente direto 
da lendária e misteriosa Rainha de Sabá. Possui 
21 milhões e 600 mil súbitos, tendo por capital 
Ádis-Abebi, sendo sua data nacion il 23 de julho. 
O mistério, as lendas e o exotismo etíopes con
quistaram ANGELITA.

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)
Consultório: Praça João Costa, 10 

1° andar
Lages Santa Catarina
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Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L/LK/LS1111 
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

Liga Atlética Região S errana
E A L A

Lages, 22 de outubro de 1965 

limo. Sr.

NESTA

PREZADOS SENHORES:

P o r  intermédio d e s t a  estamos apre 
sentando ao povo em gera! e ao poder municipal 
uma prestação de contas referente à Delegação 
de Lages que participou dos VI Jogos Abertos de 
Santa Catarina na cidade de Brusque de 9 à 16 
de. outubro de 1965.

Balancete:

Debito Credito
Numerário levado para 
Cobertura das despesas 
Com a Delegação: 1.580.000

N C E T  E
Despesas com diárias pagas aos membros da de

legação 1.174.600
Despesas diversas CFE. comprovantes 226.824
Despesas sem comprovantes 20.000
Pago medico para atender atleta 5.000
Pago Ferragem Mauá Ltda: munições 16.000
Pago Empório Catarinense
Meias para os atletas de futebol de salão 30 000 
Pago Casa Ciclista.pneus__________________ 44.640
Sub total 1.580.000 1.517.064
Numerário que voltou __________________ 62 936

1.580.000 1.580.000
Saudações esportivas

Cláudio Ramos Floriani 
Presidente

Manoel V. Ávila 
Tesoureiro

Êste é o mais moderno veículo de 
transporte de carga fabricado no 
País. Confortável cabina semi-avan
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do pèso sóbre os eixos. Chassis

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 3 0  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tõdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L /L K /L S  1111 é uma nova 
concepção em transporte.

M S I U C I E D E S - B E M Z
a maior rêde de Concessionários Diesel do País

CO R E MA  - Cia. Revendedora de 
•j -] Motores e Automóveis

}  Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S Catarina
CONCESSIONÁRIO DA M E R C E D E S -B E N Z  DO B R A S IL  S.A .

mosAog8°veícSlos0 M e ? r P ^  „£lan°  d® estabitlização, enquadrados na Portaria 71. oferece 
reduzidas 1 Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despesas

Visitem a Corema, $en compromissos.

Dr. Nilson 
V i e i r a  

Borges
Por carta particular 

que gentilmente nos foi 
mostrada, tivemos couhe 
cimento de que o nosso 
prezado conterrâneo, Dr. 
Nilson Vieira Borges, ad
vogado, de há muito, re
sidente em Florianópolis 
e filho de tradicional fa
mília lageana, acaba de 
ser eleito membro do Ins
tituto Históiico e Geográ
fico de Santa Catarina, 
pelos seus reconhecidos 
méritos e previlegiada in
teligência, sobretudo, em 
virtude do belíssimo tra
balho que apres ntou, 
quando do Primeiro Con 
gresso de Históiia Cata
rinense, realizado naque
la capital em 1960, onde 
traçou, com notória sa 
bedoria. apontamentos 
para uma biografia sô 
bre o nosso saudoso con 
terrâneo, Cel. Manoel 
Thiago de Castro, traba 
lho êsse que credenciou 
a tão alta investidura. 
Esse notável trabalho, 
consta dos arquivos do 
Museu Histórico «Thiago 
de Castro». •

Além da distinção com 
que fôra agraciado, de
pois de muitos estudos e 
de ingentes esforços, ven
ceu o concurso para a 
lnstrutoria da Cadeira de 
Direito Administrativo da 
Faculdade de Direito de 
S. Catarina, tendo já sido 
indicado para o cargo, 
pelo professor catedráti- 
co daquela Faculdade.

Concorreram tres can
didatos ao áspero concur
so que constava de tres 
provas- la. Apresentação 
de tése; 2a. Ministrar uma 
aula, de ponto sorteado, 
no salão nobre da Facul 
dade, perante alunos e 
professores, e por fira a 
3a. defender a tésé~ pe
rante uma Banca Exami
nadora, constituiría de 
tres professores. Foi êle 
o único candidato que 
teve a defesa de tésein 
terrompida, por várias 
vezes, por aplausos da 
numerosa assistência.

Compartilhando d a s  
justificadas alegrias de 
seus familiares, apresen
tamos ao talentoso con
terrâneo as felicitações 
do «Correio Lageano».

Vccê sa
be © que 
Xiôn if  i -
ca c a mp ?
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C O E E E I C  I 4 S E 4 N C

Z O N A  B EM  INTERNOCIONJIL 
NÚMEROS .empatou em

NÂO QUEIMA 
SÒZINHO

Com a concretização da terceira rodada do ! 
turno, a Zona B, do campeonato estadual de futebol 
passou a oferecer os seguintes índices numéricos. !

Classificação

1 ' Internacional e Perdigão 2 pp
2* Santa Cruz 3 pp
3‘ Comercial 5 pp

Ataque mais positivo

1 Perdigão lOgols
2' Santa Cruz 5 »
3 Internacional 3 »>
4” Comercial 2 »

Defesa menos vasada

1* Perdigão e Internacional 2 gols
3’ Santa Cruz 7 »
2- Comercial 9 »

Próxima rodada

Em Lages - Internacional x Comercial 

Em Canoinhas - Santa Cruz x Perdigão

Foi desdobrada no úl
timo domingo, em Canoi- 
nhas, uma das partidas 
referentes à última roda
da do turno do campeo
nato estadual de futebol, 
em sua Zona B, reunindo 
as representações do 
Santa Cruz local e do In
ternacional de nossa ci
dade. ■

sem abeitura de conta 
gem.

Êste placard foi dos 
mais justos, pelo que as 
duas esquadras apresen
taram em campo, cnde 
verificaram-se lances ele- 
trizantes de lado a lado.

Com êsse resultado, o 
Internacional manteve se 
na liderança da tabela, 
ladeado pelo Perdigão, 
que laureou-se coutra 0 
Comercial.

Depois de noventa mi
nutos arduamente dispu
tados, houve um empate

GUARANY derrotado 
em Lages no amistoso 

inter - estadual
Tivemos domingo últi

mo, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, a 
realização do encontro 
amistoso interestadual, 
que reuniu as equipes do 
Guarany local e do Es 
portivo de Bento Gonçal
ves, RGS, esta última 
considerada uma das mais 
categorizadas do interior

gaúcho.
Num prélio, em que o 

mau estado da cancha 
foi prejudicial ao bom 
andamento das ações, 
verificou-se a vitória do 
team gaúcho pelo escore 
de 3 a 2, após estar in- 
feriorizado Jno primeiro 
tempo por 2 a 0.

RESULTADOS 
D A  Z O N A  Apo, em Videira, o Perdi- Com isso, 0 Perdigãc 

gão conseguiu uma so- vem demonstrando a ca 
nora vitória sôbre o Co- da rodada que passa 
mercial de Joaçaba pe- que é um dos mais sé 
lo escore de 3 a 0, re- rios concorrentes à cias 
sultado que fez com que sificação para a fase fi 
alçasse mais uma vez à Qa, dQ egtaduaL

Em continuação ao campeonato estadual, em 
sua Zona A. tivemos domingo úitimo, os seguintes 
resultados: Em Florianópolis - Figueirense 1 x Co- 
merciario 1; em Crisciúma - Metropol 1 x Hercüio 
Luz 0; em Joinville - Caxias 1 x Avaí 0; e em Ita- 
jaí - Marcilio Dias 1 x Olimpico 1.

UM PRODUTO SINIMBU

Recebemos os modelos 1965
do mais resistente carro brasileiro!

(provado em 120.048 km de estrada) ^  ^

SIMCA

E mais: nos modelos 
Rallye e Prósidence
_ dois carburadores
com acionamento su
cessivo e automático. 
Na Jangada— estofa- 
mento com nôvo plás
tico perfurado (maior 
ventilação).

----------------- - A. MACÊDO -----------------

Automóveis Peças e Acessórios
Rua Hercilio Luz s/n - Lages - Sta. Catarina

•  Ignição transistorizada •  Nova fechadura silenciosa -  duplo engate
•  Chave única para ignição e trava de câmbio •  Alças de apôio •  Pai. 
nel estofado em novas linhas* Novas combinações de côres-metálicas.
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LUERSEN - Ind. e Com. de Madeiras 
S/A inaugura novas instalações
Contando com a pre 

sença de destacadas fi
guras do nosso mundo 
madeireiro, gerentes de 
estabelecimentos bancá
rios e convidados espe
ciais, realizou-se no úl
timo sábado às 12 horas, 
um suculento churrasco, 
promovido pela conceitua 
da firma Luersen - In

dústria e Comércio de 
Madeiras S/A, em regosi 
jo à inauguração de suas 
novas instalações, recém 
construidas no mesmo 
local, onde há pouco tem
po registrou-se o violen
to incêndio que dizimou 
totalmente as suas depen
dências.

O ágape que contou

Testa das NaçCes
(4)

As Nações Unidas nasceram de um desejo de 
paz que anima a todos os povos, indistintamente, 
sôbre a face da terra. Como a paz, entretanto, não 
tem lugar pela fôrça, inúmeros são seus órgãos 
assistenciais. Entre êstes, são mais conhecidos a 
FAO (Organização para a Alimentação e Indús
tria); o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comér
cio; o BIDE (Banco Internacional para o Desenvol 
vimento Econômico); Ia EA (Agência Internacional 
da Energia Atômica); o FMI (Fundo Monetário In
ternacional) e inúmeras outras organizações dejm- 
portância internacional no concêrto das Nações. 
No setor da educação e cultura a UNESCO (Orga
nização das Nações Unidas para a Educação. Ci
ência e Cultura) é por demais conhecida para ser 
relembrada. Todavia, uo ramo da saúde, a OMS 
(Organização Mundial de Saúde), é daquêles que 
desejamos ressaltar. É que, quando do inquérito 
realizado em diversos países, em 1960, êsse orga
nismo concluiu pela necessidade de orien ação 
condizente aos pais e tôdas as pessoas que se in
cluem no universo da criança oligofrênica, no sen 
tido da aceitação do amor, da compreensão e da 
serenidade perante uma fatalidade de que ninguém 
é culpado, tão pouco a criança. E mais ainda, su 
geriu a OMS que era necessário organizar, para 
lais crianças, uma instituição aberta, que não fos
se misteriosa, onde o público e os pais tivessem 
oportunidade de verificar constantemente o estado 
e o tratamento de seus filhos, para que a com 
preensâo afastasse os ressentimentos e demais 
transtornos de ordem psicológica que, no mais das 
vêzes, retardam ou mesmo inibem completamente 
a integração do excepcional na comunidade em 
que vive. Mas, essa integração, nãoé apenas deseja
da entre frações de um pequeno grupo, isoladas 
por circunstância de natureza fisiológica, facilmen
te contornáveis. Outras há que figuram entre os 
chamados isolamentos psicológicos, duradouros na 
sua existência, de contorno indefinivel. É o caso, 
por exemplo da CORÉIA.

Depois de 1945 a Coiéia foi dividida pelo pa
ralelo 38. Ao norte estabilizou se a chamada De
mocracia Popular Comunista e ao sul firmou se a 
República da Coréia. Em 25 de junho de 1950 as 
tropas norte-coreanas invadiram a Coréia do Sul, 
travando-se uma prolongada luta armada. Com a 
intervenção da ONU, estabeleceram-se negociações 
para um armistício, conseguido em 1953.

A "Festa das Nações”, embora tenha por es
copo homenagear a ONU, não desprezou o desejo 
sincero de todos os povos do mundo de alcançar 
a paz. Abandonando as inadequações que regem, 
muitas vêzes, as relações entre os Estados, aco- 
iheu, indistintamente, a tôdas as nações. Por isso, 
embora a Coréia não figure entre as Nações da 
ONU, figurará na Festa das Nações.

JANE COSTA, filha do casal Sr. Romeu e D. 
Edite Costa que atualmente emprestam dinâmica 
direção ao Clube 14 de Junho, é nota obrigató
ria nos acontecimentos dos salões. Personalíssima, 
com a alma impregnada do romantismo de José 
de Alencar e das poesias maravilhosas de J .  G. 
de Araújo Jorge, é bem fruto da inspiração de 
poemas que cantariam s*>u> belos olhos castanhos, 
em contraste com seus cabelos negros, emoldu
rando seu rosto irradiante de simpatia. Admirando 
Kipling e Sagan de quem é assídua leitora, admi
te ter escolhido a Coréia por ser uma nação "exó-

com a participação de 
cêrca de 200 pessoas, 
transcorreu num clima 
de ampla alegria e cama
radagem, cujos diretores 
daquela firma, Srs. Bru
no Luersen, Mario Luer
sen e Plinio Luersen, 
bem como suas dignas 
famílias e funcionários, 
foram incansáveis no 
atendimento dos senho
res convidados.

CORREIO LAGEANO
L4 S C Í9  H  de Cutubrc de 19€>J

30 mii toneladas deleite 
p / Alimentação Escolar

Segundo dados fornecidos pelo Setor de Con
trole e Estatística da Campanha Nacional de Ali 

Imentação Escolar, o fornecimento de leite em pó 
para o programa de alimentação escolar, no país, 

Falou na oportunidade, !em 1965, atinge, a 30 mil toneladas, podendo es- 
em nome da Indústrias de sas cifras serem aumentadas, à proporção que no- 
Madeiras ftatense S/A e!vas escolas forem inscritas e atendidas, 
dos madeireiros presen-l Tôdas as escolas primárias gratuitas do terri- 
tes, o Dr. João D’Ávila tório nacional têm direito a serem atendidas pela 
Vieira, consultor jurídico Campanha Nacional de Alimentação Escolar, bas 
da referida firma, que,tanc,°. Pai>a isso, Que seus responsáveis se dirijam 
destacou o papel que a !a Representação ou Setor de sua respectiva cidade. 
Luersen — Indústria ei O município que desejar que suas escolas se- 
Comércio de Madeiras Jam atendidas pelos programas de Merenda e Al- 
S/A representava para o môço Escolar, deve seu Prefeito dirigir-se à Re- 
setôr madeireiro da região presentação na Capital do Estado a que o referido 
bem como o seu alto es município esteja vinculado, munido dos seguintes 
pirito de recuperação, documentos: ofício do Senhor Prefeito Municipal, 
que sendo assolada por solicitando assinatura de convênio e declarando a 
um tremendo incêndio, j verba para o programa de merenda no corrente 
não mediu esforços e nem exercício; cópia de Portaria que designa Ja Super- 
sacrificios na construção visora e duas (2) fotografias de 3 x 4, da mesma, 
daquelas instalações que Para credencial; Têrmo de Responsabilidade, em 
a todos era dado a ver. I duas vias, papel timbrado da Prefeitura, com no- 

Em seu discurso, o me dos estabelecimentos a serem atendidos, loca- 
orador salientou que na . lização, número de escolares, tipo de estabeleci 
quela data estava aniver I mento, assinatura do responsável, no Grupo Esco

lar, o Diretor, e na Escola, a Professora e atesta
do do Delegado de Ensino.

sariando o diretor daque
la organização, Sr. Bruno 
Luersen, que na ocasião 
recebeu os cumprimen 
tos dos presentes, atra- 
véz da canção “Parabéns 
a você”.

A laboriosa firma Luer 
sen - Indústria e Comér
cio de Madeiras S/A, num 
curto espaço de tempo,

Curso de Corte e Cos
tura “ Le Grand Chie

mia de renome internacional.
Trata-se do Método Le Grand Chie.

tica, de abundantes lenda9 misteriosas e ter re
quintado gôsto no trajar”. Tanto que o seu, em 
verdade, será um autêntico traje coreano.

Continua na 3a página

Pessoa estabelecida com atelier de modas em 
Porto Alegre, vem a Lages ministrar um Curso de 

construiu iustalações no- i Corte e Costura, com autorização de uma Acade- 
vas e modernissimas no 
no mesmo local do sinis
tro, como já nos referi-

E um método moderno, prático e eficiente.
Aproveite a oportunidade, matriculando-se no 

Curso hoje mesmo.
Tratar com Dona Maria Terezinha Brasil Pin

to no Colégio das Irmãzinhas Missionárias de J e 
sus Crucificado, à Rua Coronel Córdova, 421, às 
2as, 4as e 6as feiras.

mos linhas“ acima, insta
lações essas que farão 
com que a partir de a- 
gora a sua poderosa in
dústria possa produzir 
novamente para o engran- 
decimento e prosperida
de da economia lageana.

H  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de  L a g e s
Estado de Santa Catarina

Nota da Prefeitura Municipal de Lajes
O Prefeito de Lajes, Dr WOLNY 

determinação do Conselho Nacional de 
n‘ 62 de 10 de setembro de 1965;

DELLA ROOCA, tendo em 
Telecomunicações, em sua

vista a 
decisão

Faz ciente aos quem interessar possam, que esta Municipalidade, afim 
de salvaguardar os interesses econômicos e financeiras das Indústrias e Co
mércio em geral, bem como a todos os proprietários de telefones, solicitou 
o imediato e urgente pronunciamento dos responsáveis pela Cia. Concessio
nária de telefones do Município de Lajes, no que se refere ao último au
mento tarifário, determinado pela CONTEL.

Outrossim informa que a Cia. Telefônica Catarinense, deverá enviar 
dentro do mais curto prazo possível até esta cidade, o seu consultor jurídi
co para prestar os esclarecimentos e informações que se fizerem necessários.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de outubro de 1965

Cláudio Ramos Floriani
Resp. p/Secretaria
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