
No encontro que o Mi
nistro das Minas e Ener
gia, Engenheiro Mauro 
Thibau, manteve com o 
Governador Celso Ra
mos, em Blumenau, foi 
firmado convênio de 
600. 000 000 p/ estudos e 
projetos d o aproveita
mento hidroelétrico do 
Rio Cauôas. O ato teve 
lugar na sede da Asso
ciação Comercial e In 
dustrial sob a presença 
de representantes das 
classes produtoras do 
Vale do Itajaí e diversas 
autoridades estaduais

entres as quais e enge
nheiro PAULO AFFqn- 
SO DE FREITAS MELRO, 
Presidente da Comissão 
de Energia, órgão que 
terá a responsabilidade 
estadual do cumprimento 
do referido convênio.

APLICAÇÃO IMEDIATA 
— O Ministro Mauro Thi 
bau disse em seu discur
so, após a assinatura do 
convênio, ser uma grau 
de satisfação do Govêrno 
Federal ajudar a quem 
já dá o melhor de si pa
ra o progresso brasileiro, 
como fazem as popula-
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Em sua recente visita 
ao oeste catarinense, o 
candidato do Partido S j 
ciai Democrático à su 
cessão do Governador 
Celso Rimos, lvo Silvei
ra, em Chapecó, partici
pou das solenidades de 
inauguração d a agência 
local do Banco de De
senvolvimento do Estado. 
O candidato pessedista 
visitou ainda Caxambú 
do Sul, Aguas de Chape
có, São Carlos, Palmitos,

Mon iaí, Descanço e São 
Miguel do Oeste, onde 
foi homenageado com um 
grande banquete e man
teve vários contactos de 
ordem política.

Acompanharam o Dep. 
Ivo Silveira em sua 
visita ao oeste, os Depu
tados Dib Cherem. Elgi 
dio Lunardi, Zani Gonza
ga, Antonio Pichetti, Se 
cretário da Agricultura 
e Paulo Costa Ramos, 
Secretário Sem Pasta,

Sr. A rtur 
P o llaud

Nataliciou na data de 
ontem, o Sr. Artur Pa 1- 
land, diretor presidente 
da conceituada emprêsa, 
Industria d e Madeiras 
Pratense Ltda.. e elemen
to que por suas qualida
des goza de vasta estima 
em nossos meios sociais.

P e s s o a  dinâmica e 
cônscia de suas obriga
ções, o Sr. Artur Polland, 
desde há muito tempo 
está integrado no seio de 
nosso comércio e indús
tria, dada à sua esclare
cida e previlegiada posi
ção de homem de negó 
cios.

Destas colunas trans
mitimos ao Sr. Artur Pol
land, os nossos votos de 
perenes felicidades.

30 milhões para Facul 
dade de Agronomia 

de Lages
A Assembléia Legisla 

tiva aprovou a mensa
gem do Governador Cel 
so Ramos solicitando 
crédito de 30 milhões de 
cruzeiros para a instala
ção de Faculdade de A- 
gronoraia de nossa cida
de. recentemente criada, 
quando de sua última 
visita a Lages.

ções do Vale do Itajaí. 
Acrescentou que os re
cursos qne o seu Minis
tério têm destinado ao 
setôr de energia elétrica 
do Govêrno Celso Ramos 
tem tido aplicação ime
diata «em obras destina
das efetivamente a al
cançar os maiores resul
tados práticos».

Na saudação q u e  o 
Governador Celso Ra
mos fêz ao Ministro das 
Minas e Energia, lembrou 
a situação de calamida
de em que se encontra
vam as indústrias cata 
rineses por falta de e- 
nergia elétrica, quando 
assumiu o Govêrno e de
pois de enumerar várias 
usinas construídas na sua 
administração, disse po
der declarar naquele mo
mento, não só ter afas
tado de uma vez por tô 
das o fantasma do racio
namento em tôdas as 
áreas industriais de San
ta Catarina, como ter le
vado energia elétrica aos 
lares mais humildes dos 
nossos colonos, porque 
entendo que ao voltar do 
seu trabalho à terra tem 
o pobre o direito de vi 
ver mais feliz com o 
conforto da energia elé 
trica, nas suas horas 
de descanso.

Disse ainda o Gover
nante Catarinense que o 
convênio firmado naque
le momento representava 
a confirmação da autori
dade dos técnicos cata 
rinenses responsávesi pe
la política energética do 
seu Govêrno, que indica
ram a necessidade do 
aproveitamento hidroelé
trico do Rio Canoas atra

vés da transposição de 
suas águas para a Bacia 
do Itajaí Açú, como so
lução de longo alcance 
para as solicitações no 
mercado de energia elé
trica catarinense.

MAIS 500 MIL kW - Os 
estudos preliminares 
para o aproveitamento 
do potencial hidráulico 
do Rio Canoas, foram 
executados por iniciativa 
da Comissão de Energia 
Elétrica, por professores 
e alunos do Instituto Ele
trotécnico de Itajubá a 
convite do Govêrno ca
tarinense e mais tarde 
pela Servix Engenharia 
S.A., ainda por solicita
ção da CEE. Todos os 
resultados aconselharam 
o grande empreendimen
to prevendo-se uma po
tência firme de 500 mil 
kw, através de duas usi
nas, de 350 mil kw e 
150 mil kw, cada uma.

SC no sistema Cen
tro Sul — A Comissão 
de Energia Elétrica que 
definiu a política ener
gética do atual Govêrno 
do Estado, elaborando o 
Plano Quinquenal de Ele
trificação, dará andamen
to a elaboração de estu 
dos e projetos definiti
vos do aproveitamento 
do Rio Canoas, que com 
sua imensa capacidade 
hidroelétrica, p o d e r á  
atender as necessidades 
futuras do mercado de 
energia elétrica de San
ta Catarina e ainda aju
dar a suprir as regiões 
Centro-Sul interligando o 
nosso Estado com os 
grandes sistemas elétri
cos das regiões mais in
dustrializadas do País.

+  Falecimento
Sz. Hedelberto Costa Aviía
Causou profunda consternação em nossos me

ios, o falecimento, ocorrido no dia de ontem, do 
Sr. Hedelberto Losta Avila, chefe de ^tradicional 
familia de nossa terra, e que contava 79 anos de 
idade.

O extinto era progenitor dos Srs. Valdo Costa 
Ávila, presidente do diretório municipal do Parti
do Social Democrático, Ari Costa Ávila, diretor- 
presidente da Companhia Planalto Frigoríficos - 
FR1GOPLAN, Edvi Costa Ávila, do alto comércio 
desta praça e da Sra Eni Ávila Heidrich, pessoas 
estas de largo prestigio em nossos meios sociais.

Aquêle venerando cidadão, por suas qualida
des exemplares, soube grangear a estima de todos, 
de modo que o seu passamento foi muito pesaro
so para aquêles que tiveram a oportunidade de 
convivê-lo em amizade.

O seu sepultamento deu-se na tarde de hoje, 
por volta das 16 horas, com grande acompanha
mento para o Cemitério Cruz das Almas.

Divulgando êste triste acontecimento, destas 
colunas formulamos à família enlutada os nossos 
mais sentidos pêsames.
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Indústria e Comércio de 

Madeiras Battistella S/A.
LAJES -  SANTA CATARINA

Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
São convocados os senhores acionistas desta 

Empreza a fim de se reunirem em asserableia ge
ral extraordinária, na séde social, à Avenida Ma
rechal Floriano, 947, nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, às quatorze horas do dia 
vinte e quatro de julho de 1.965, para atenderem 
à seguinte

O R D E M  D O  D I A
1) - Apreciação do boletim de subscrição apro 

vado pela assembléia geral extraordinária 
de 6 de março do corrente ano;

2 ) - Complementação e encerramento da subscri
ção;

3 ) - Nomeação dos peritos que avaliarão os bens
que “ad referendum” da assembléia geral 
serão incorporados ao capital social e apro
vação do respectivo laudo de avaliação;

Organização Ernani Rosa
<le IC C V IÇ C / I3R r)M #JIC N 4J/

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Rua Pies. Nereu Ramos, 294 • Fone 355
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R I N A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Sairro Coral
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R I N A

Visitem o Museu «Thiago de Castro»

4 )  - Efetivação do aumento do capital e conse
quente alteração do artigo 5‘ ('quinto) dos 
estatutos socinio;

5) - Outros assuntos de interesse social.

Lages, 7 de julho de 1965 

floland Hans Kumm — Diretor

L/LK /LS 1111
rcedes-Benzs8!

cabina seml-avarsçada

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 sôbre 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 tôdas

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 E R C E D E S - B E N Z
a maior réde de Concessionários Diesel do País

C O  R E M A  - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S C a ta r in a

CONCESSIONÁRIO DA M E R C E D E S -B E N Z DO B R A S IL  S.A.

mosAoS80v e i? u lo a ° M ^ H ^  ° plano de estabiIizac<5o enquadrados na Portaria 71. oferec 
reduzidas. ^  rcedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despest

Mais confôrto 
e máxima capacidade 
de carga

Visilem a C o re m a , sem compromissos.

Lages do passado 

desfilando na passare

la do presente

continuação do n‘ 
anterior

Êsse histórico lampeão 
à querosene com camisa 
e pressão, era todas as 
noites acendido pelo ve 
Iho e saudoso Cabo Ba 
lão cuja missão desem 
penhava com vivo orgu
lho. Entretido, como es, 
tava na amarração des 
tas colunas, aproveitei o 
tempo o mais que pude 
para que tudo ficasse jus
to e perfeito, descarçan- 
do após vê-las erguidas, 
foi quando voltei-me ao 
meio da rua para ver co 
mo estava sendo feita a 
colocação dos cordões 
de bandeirinhas, passa 
geira emoção me assaltou 
numa visão retrospectiva 
do passado, pois o que 
estava vendo era o mes
mo espetáculo conforta
dor de b l anos passados, 
àquela mesma profusão 
de bandeirinhas fazendo 
této em toda a extensão 
da Rua Correia Pinto, 
outrora rua do Rosário, 
como se fôra em 1904; 
comovido disse aos que 
rodeavam; aí está o que 
se fêz, naquela época, 
bandeiras e bandeirinhas 
esvoaçando ao sabor da 
brisa que passa, na mes
ma alegria e no mesmo 
contagiante entusiasmo 
de outrora.

Certo de haver corres
pondido à espectativa dos 
que, no momento, não 
compreenderam o signifi
cado daquela ornamenta
ção. aí está, na sua elo
quência muda: Lages do 
passado desfilando 
garbosamente na pas
sarela do presente.

Lages, Junho de 1965.

Thiago Vieira de 
Castro

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Ingtês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente. Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.

Os interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
8600, São Paulo - SP
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V O L U N T A R I A D O
0 Comandante Geral da Polícia Militar do Es 

tado comunica que está aceitando voluntários pa 
ia o preenchimento dos claros existentes no efeti
vo Corporação dentro das seguintes especiali 
zaçoes:

1 - Esquadrão de Polícia Rural (Polícia Mon
tada);
2 - Esquadrão de Rádio Patrulha;
3 - Corpo de Bombeiros (Capital e interior);
4 Batalhões Policiais (Capital e interior).
5 - Pelotões de Duplas (C.P.U.);
6 - Pelotões de Trânsito (C.P.U.);
7 - Serviço de Rádio Comunicação e
8 - Serviço de Obras Produção Manutenção e
Transporte.

Ao ingressar na Polícia Militar, o soldado pas
sa a receber do Estado, fardamento completo, as
sistência médica, odontológica e Social, para si e 
família, vencimentos e vantagens fixados em Lei, 
risco de vida em 30% de seu vencimento, além de 
uma formação técnico-profissional baseada essen
cialmente em elevados padrões morais, a fim de 
aprimorar os atributos do carat t e espírito mili
tares e facilitar o progresso na honrosa carreira 
policial-militar, assegurando assim o futuro.

As condições de ingresso na Polícia Militar 
são as seguintes:

1 - Ser Brasileiro;
2 - Ser reservista;
3 - Idade inferior a 31 anos;
4 - Atestado de vacina anu - /ariólica;
õ - Possuir antecedentes morais e predicado

militares que o recomendem;
6 - Saber ler e escrevei;
7 - Robustez e aptidão física para a função.

Uma vez satisfeitas tais cóndições, o candi 
dato deverá dirigir-se a qualquer unidade da Polí
cia Militar e através de um requerimento solicitarI 
seu alistamento nas fileiiras da corporação, fi
cando em condições de ser submetido aos exames) 
psictoécnico, médico, físico e intelectual.

t
Outras informações poderão ser obtidas nas| 

sédes de unidades (Florianópolis, Chapecó, e Ca 
noínhas) e nas companhias isoladas (AraranguáJ 
Rio do Sul, Pôrto União, Curitibanos e Herval do j 
Oeste) em todos os destacamentos policiais e as 
sira como no Departamento de Inclusão, Seleção 
Psicotécnica, no Quartel General da Polícia Militar 
sito á Praça Getúlio Vargas em Florianópolis.

Carlos Alberto de Araugo Gomes 
2‘ Tenente Chefe do Serviço de Relações Pú 
blicas e de Imprensa da Polícia Militar

''Semana do 
Exéicito": Minis
tro Costa e Silva 
baixou instruções

Será de 19 a 25 de a 
gôsto a «Semana do Exér
cito», oportunidade em 
que serão realizadas ce 
rimônias civico-festivas 
militares, «considerando 
a necessidade de cultuar 
o valor do soldado Ca 
xias, e as nossas mais 
caras tradições militares» 
segundo aviso assinado 
pelo ministro da Guerra. 
Em seu documento, o mi 
uistro Costa e Silva dis
se da «conveniência de 
reafirmar os laços que 
ligam o Exército à popu 
lação civil — as Forças 
Armadas são a parcela 
do povo em armas».

No aviso ministerial, o 
chefe do Exército citou 
o programa minimo de 
atividádes, assim como 
deteiminou que «caberá» 
aos comandos dos Exér
citos e Militares da A- 
mazônia e de Brasília a 
responsabilidade do de
senvolvimento da progra
mação comemorativa da 
«Semana do Exército». 
No Estado da Guanabara 
a responsabilidade será 
da Secretaria do Ministé
rio da Guerra.»

SOROPTIMISItf Coluna

Soroptim ista
Apresentamos nesta secção uma atraente poe

sia de airtoria da entusiásta soroptimista Talita 
D. de Campos, que a seguir focalizamos:

PAISAGEM SERRANA
TALITA D. DE CAMPOS

Bem próximo do céu de um azul opulento, 
jsobre a enorme estensão do verde alcatifado 
■ da campina gentil, beijada pelo vento, 
prossegue o asfalto o seu e«guio traçado.

Sua alteza - o Pinheiro - era magestade, atento, 
surge por tõia a parte em seu garbo aplumado. 
Ao longe era profusão que atinge o firmamento, 
ou perto num mutismo importante, isolado . . . ’

O ar diáfano e frio, saudável, delicioso, 
trás a vaga impressão de um ávito, ditoso, 
um passado viver que se conserva, ainda,

num recanto escondido que já fica atrás, 
misterioso, irreal, ensombrado de paz, 
no claro - escuro da paisagem liuda!

QUm  NAO ANUNCIA 
-- Escande —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Posto
— DE -  

PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto -  Esquina Emiliano Ramos -  Fsne, 319 

Lages -  Santa Catarina

Curso prático de Avicultura 
por Correspondência

Sabia da existência dêste Curso?

Sabia que êle vem se constituindo num grande irr 
centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas lições?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que todos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

£ ambicioso e busca uma profissão que o torne in
dependente dentro de pouco tempo?

Então dirija-se AGORA MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre
ços e modalidades de pagamento do referido Curso. 
O jornal está habilitabo também a fazer a sua ma
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  Nua Cruz e Souza, 5G0 - fone, 477 - Em!. ífil. Hlbacil -  Caixa Poslal, ??9 =

Lages - /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

Mel, Cera, Fumo etc.

Restaurante NAPOLI
— DE —

E E N C  f C I I U I D T

Gostosos pratos à moda da casa - Cosinha de primeira ordem 
Refeições a Ia minuta a cargo de cosinheiros competentes

« RESTAURANTE
I

»
O ponto predileto do seu bom paladar 

Rua Marechal Deodoro (Edifício Danúbio Hotel) • Fone, 280 
L A G E S  —o— Santa C atarina
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Têrmo de Prorrogação 
e Alteração de 

Contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trin
ta e um de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e 6eis 
(31-1-66), o prazo previsto na 
cláusula quarta do contrato 
celebrado entre esta Prefeitu 
ra e o sr. Isauro Antunes dos 
Santos, registrado no Livro 
tr 12, fl.s 66.

Fica elevado para sessenta 
e quatro mil e oitenta cruzei 
ros (Cr$ 64.080,) o salário a 
ser pago pelo contratante nos 
têrmos do referido contrato, 
a partir de l - de juoho de 
1965.

Prefeitura Municipal de La 
ges, em 24 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Isauro Antunes dos 
Contratado

Santos

Têrmo de prorroga 
ção e alteração de 

Contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trinta e 
um de janeiro de mil nove
centos e sessenta e seis (31. 
1.66), o prazo previsto na 
cláusula quarta do contrato 
celebrado entre esta Prefei
tura e o sr. Laerte Rath de 
Oliveira, registrado no Livro 
n' 11, fls. 6 v

Fica elevado para setenta 
e dois mil e novecentos cru 
zeiros (72.900), o 6alário a 
ser pago pelo contratante nos 
têrmos do contrato acima re
ferido.

Prefeitura MuDicipal de La
ges, em 24 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Laerte Rath de Oliveira 
Contratado

Fica elevado para oitenta 
e um mil cruzeiros (Cr$ . . . 
81.000,) o salário a ser pago 
pelo contratante nos têrmos 
do referido contrato, a partir 
de r  de junho do correntí 
ano.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 24 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Contratante

João Pedro Ghiorzi 
Contratado

Locação de Serviços
Que entre si fazem a Pre
feitura Municipal de Lages, 
e a  srta. IOL1TA COTTA, 
para o fim que nêle se de 
clara.

Ao primeiro dia do mês de 
julho do ano de mil nove
centos e sessenta e cinco

(1.6.65), na Prefeitura Muni 
cipal de Lages, no Gabinete 
do sr. Prefeito Municipal Dr. 
Wolny Delia Rocca, ora de
nominado ( ONTRATANTE e 
de outro lado a srta. 10L1TA 
C O T T A ,  ora denominada 
CONTRATADA, foi concluído 
êste contrato, na forma e 
sob as cláusulas seguintes:

Cláusula primeira
O Contratant6 usando de 

suas atribuições, contraía nês 
te ato a srta. IOLITA COT 
TA para exercer as funções 
de AUXILIAR DE ESCRITA, 
com exercício na D.O V.

Cláusula segunda
Fica elevado para setenta

e dois mil e novecentos cru-] A . Contratada obriga-se a 
zeiros (CrS 72.900) o salário a | exercer suas funções em pe- 
ser pago pelo contratante! ríodo normal de trabalho ou

Têrmo de prorroga 
ção e alteração de 

contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trinta e 
um de janeiro de mil nove
centos e sessenta e 6eis (31. 
1.60), o prazo previsto na 
cláusula quarti do contrato 
celebrado entre esta Prefeitu- 
tura e a 6ra Laura Castro/ 
registrado no livre n‘ 12, fls. 
29 v.

nos têrmos do 
trato.

referido con-

Têrmo de prorrogação 
e alteração de 

contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trinta 
e um de janeiro de mil no
vecentos e sessenta e sei6 
(31-1-66), o prazo previsto na 
cláusula quarta do contrato 
celebrado entre esta Prefei
tura e o sr. João Pedro Ghi
orzi registrada no livro tr 12 
fls. 96.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 24 de jnnho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Laura Castro 
Contratada

Têrmo de prorroga 
ção e alteração de 

Contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trinta e 
um de janeiro de mil nove
centos o sessenta e seis (31. 
1.66) o prazo previsto na cláu
sula quarta do contrato cele
brado entre esta Prefeitura e 
o s r. ALTAM1RO RAMOS 
ROSA, registrado àsfls. 136 vs. 
do livro n’ 12.

Fica elevado para setenta 
e dois mil cruzeiros (CrS 
72 000), o salário a ser pago 
pelo contratante nos têrmos 
do referido contrato, a partir 
d e junho do córrente ano.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 24 de junho de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Altamiro Ramos Rosa 
Contratado

Têrmo de Contrato de

extraordiràriamente.

Cláusula terceira
O Coutratante, obriga-se a 

pagar a Contratada mensal
mente, como retribuição aos 
6erviços prestados, a impor
tância de sessenta mil cru
zeiros (Cr$ 6Ü.U0U.) que será 
efetuado na Pagadoria desta 
Prefeitura, por verba que o 
orçamento consignar.

Cláusula quarta
O presente contrato terá 

sua vigência a partir de pri
meiro de |julho do corrente 
ano (1-7-65) e terminará dia 
trinta e um de janeiro do ano 
de mil novecentos e sessenta 
e seis (31-1 66\ podendo ser 
prorrogado, bem como res
cindido em qualquer época 
por iniciativa das partes in
teressadas, sem que caiba o 
direito de indenização ou re
clamação judicial ou extra 
judicial.

E para firmeza e validade 
do que ficou acima estipula
do, foi lavrado o presente 
têrmo, que vai assinado pe
las partes contratantes.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 1' de julho de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Iolita Cotta 
Contratada

Têrmo de Prorrogação 
e Alteração de 

Contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trinta 
e um de janeiro de mil no
vecentos e sessenta e seis 
(31-1-66), o prazo previsto na 
cláusula quarta do contrato 
celebrado entre esta Prefei
tura e a srta Maria Marly 
Camargo da Silva, registrado 
no livro tr 12, fls. 139.

Fica elevado para trinta e 
seis mil cruzeiros (CrS . . . 
36.00Ü) o salário a ser pago 
pelo contratante nos têrmos 
do contrato acima referido.

Prefeitura Municipal de La 
ges, em 24 de juuho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Maria Marly Camargo da 
Silva

Contratada

Têrmo de “prorrogação 
e alteração de 

contrato
Fica para todos os efeitos 

prorrogado até o dia trinta 
e um de janeiro de mil no 
vecenos e sessenta e seis 

(31 1 66) o prazo previsto na 
cláusula terceira do contrato 
celebrado entre esta Prefei 
tura e a sra. Ana Maria Pa- 
<1 ilha de Oliveira, registrado 
às fls. 115 vs. do livro tr 12.

Fica elevado para trinta e 
seis mil c r u z e i r o s  
(CrS 36.000) o s a l á r i o  
mensal a ser pago pelo con 
tratante, nos têrmos do refe
rido contrato c a partir de 
p de junho do corrente ano

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 24 de junho de 

1965

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Ana Maria Padilha de 
Oliveira 

Contratada

Faiecineais
Sra Benedita Cruz de Andrade

Faleceu na última quinta feira, dia 8, a Sra. 
d. Benedita Cruz de Andrade, pert°ncente à tradi
cional familia de nossa cidade, onde desfrutava de 
grande estima.

O seu sepultamento deu-se no dia seguinte, às 
15 horas saindo o at iúde para a Capela de Santa 
Cruz, onde realizou-se a missa de corpo presente 
e posteriormente para o Cemitério Cruz das Almas.

Enviamos à familia enlutada as nossas mais 
sentidas condolêucias.

Participação de Noivados — Participação de 
Nascimentos— Convites de Missa — 

Agradecimentos e seus anúncios mensais, 
procurem êste JORNAL.

Dr. AÍRTON R. R A M O S
Especíàlista em 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 

Io andar
Lages Santa Catarina

Eara suas cargas e enccmendas
Transportadora R O D O L  A  6 E  $
“  Com filia is  nas p rin c ip a is  c idades do país —

Segurança e Pontualidade
10a Mareeiial F io »  383-fsne 3 1  - Caixa Postal 11 - Laaes-S.C.
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Vitória do Internacional
5a Página

I n t e r n a c i o n a l  4
Gua-Nal

G u a r a n y  2
Perante um público re

gular e sob um frio, ti
vemos Idomingo à tarde, 
no Estádio Municipal Vi 
dal|Kamos Junior, a rea
lização do segundo cote 
jo da série em disputa 
da Taça Governador Cel
so Ramos, que reune as 
duas maiores forças do 
futebol lageano, ou se 
jam Guarany e Interna
cional.
Como no primeiro match 

desta taça. o bugre ha
via derrotado o Interna
cional por d a 0, razões 
haviam, para que se de

senrolasse u m grande 
cotejo naquele dia, onde 
o colorado empreguia 
todos os seus esf rços 
para a conquista de uma 
vitória, que forçasse a 
realização de um tercei 
ro confronto.

E de fato isto aconte
ceu porquanto, o Inter
nacional, autor de uma 
grande exibição derrotou 
o seu ferrenho rival pelo 
escore de 4 a 2, conta 
gem que n ão  deixou 
qualquer dúvida, e que 
patenteou a melhor con- 
puta c )lorada dentro das

quatro linhas do grama 
do.

No primeiro tempo, em 
que pese a superior atua
ção do team rubro, o 
quadro do Guarany ven
cia por 1 a 0. gol consig 
nado por intermédio de 
Chiquinho.

Na fase derradeira, nu 
ma evidente superiorida- 
de já manifestada desde 
os seus primeiros rainu 
t s, o Internacional mar 
cou o seu primeiro gol 
por intermédio de Sérgio 
aos 3'. Anacleto cobran
do uma penalidade má

xima, elevou para dois 
o placard para o Inter 
nacional, aos 8’.

Na altura dos 20’, Ca 
brera anotou o terceiro 
gol colorado, para Johan, 
logo a seguir, descontar 
para o quadro bugrino.

No final da partida, ou 
seja, aos 43’. Puskas, deu 
cifras definitiva no mar 
cador, conquistando o 
quarto e o último tento 
do Internacional, consi
derado o mais belo con
traste da tarde.
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/enida Presidente Varôas^ 1898-Eo(LTe!. Planaltina - Fone,^414-Gx. Postal 333 LAGES - SC-

N a arbitragem dêste 
encontro esteve o Sr, 
Olisses Xavier, com regu
lar desempenho. Agi u 
acertadamente na expul
são do médio Setembri- 
no do Internacional, por 
motivo de indisciplina.

Com o resultado desta 
partida, será necessária 
a realização de um ter- 
c ro confronto, porquan
to ambos os contendores 
obtiveram uma vitória. 
No caso de um empate 
será necessária a concre
tização de um quarto 
jogo.

Grande torneio 
futebolístico do dia 18

Será realizado no pró
ximo dia 18, no Estádio 
das Vilas Populares, um 
grande torneio futebolís
tico, que terá a partici
pação de cêrca de lõ e- 
quipes de nosso esporte 
menor.

O referido torneio está 
sendo organizado por 
uma comissão que tem a 
frente o desportista, Sr. 
Orival Waltrick Anjos, e 
que está envidando todos 
os seus esforços para 
que a citada competição 
transcorra num clima de 
muita animação e disci
plina.

Deverá haver na opor
tunidade uma série de 
atrações, como barraqui- 
nhas de leilão, eleição 
da rainha dos esportes, 
etc. destinando se toda a 
sua renda em benefício 
da aquisição de unifor
mes para o Grupo Escolar 
iNossa Senhora das Gra
ças daquele bairro.

Sr. João 
Gonçalves

Transcorreu na última 
segundafeira, dia 12, a 
p a s s a g e m  do ani
versário natalicio do Sr. 
João Gonçalves, elemen 
to bastante relacionado 
em nossos meios sociais, 
e que na oportunidade 
foi muito cumprimentado 
pelos seus inúmeros ami
gos e parentes em geral.

Felicitamos o d i g n o  
aniversariante, com votos 
de duradouras venturas 
e alegrias.

A T E N Ç Ã O
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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Contribuição bancá
ria percentual e não

Regresso de 

viagem

fixa
0 Banco Central expediu, hoje, a Resolução 

n- 3, baseada da Lei 4593 64, que criou êsse esta 
beleciinento, resolvendo que seja feita a transfor
mação da "contribuição bancária” em percentual 
ao iuvés de expressa era valores fixos como era 
antes. Essa contribuição, também chamada de "ta- 
xa de fiscalização”, antigamente paga pela SUMOC 
era regulada pelo decreto lei 1.S80 de 14 de de 
zembro de 1939, que arbitrava entre 1.230 e 2.500 
cruzeiros apenas para casas bancárias jiacionais 
que tinham estipuladas suas contribuições entre 
3 000 e 4.000, conforme o capital e bancos estran
geiros de 45.000 a 100.000 o máximo

Agora, com a resolução tal contribuição é de 
apenas cinco centésimos por mil sôbre o montan
te do passivo de balanços ou balaucetes levanta
dos em 31 de dezembro de 1964.

Foi revogada encampação 
de refinarias

O Presidente da República acaba de assinar 
decreto revogando a encampação das refinarias 
particulares de petróleo. Justificando o ato, o Pre
sidente Castelo Branco disse que o decreto ante
rior foi expedido em clima de tenção emocional e 
sob pressão das forças demagógicas.

Castelc recebeu 
ieleçâc

Atendendo à solicitação, o próprio Marechal 
Castelo Branco revelou o desejo de conhecer pes 
soalmente os jogadores da seleção brasileira, im
pressionado que ficou com a vitória sôbre os 
russos em Moscou.

O presidente da CBD determinou que os inte 
grantes se apresentassem incorporados ao Palácio 
das Laranjeiras. Dos 22 jogadores deixaram de 
comparecer os botafoguenses Gerson e Garrincha, 
o tricolor Altair, o corintiano Flávio e o palmei, 
rense Ademir da Guia, embora tivessem sido avi 
sados prèviamtnte.

O Presidente chegou a palácio às 15,30 para 
cumprimentar os craques que foram apresentados 
ao Chefe do Governo. O Presidente ao chegar 
Pelé disse: "Bem você não precisa de apresenta
ção”. Pelé respondeu: "Obrigado Presidente, a 
honra é tôda minha.”

Depois de saudado pelo Presidente João Ha- 
vellange, que lhe deu tal certeza da vitória do 
Brasil em Londres, o Marechal Castelo Branco a 
firmou: “O governo tem acompanhado com empe
nho em todos setores de atividades as representa 
ções brasileiras no exterior, assegurando pleno a- 
poio à CBD para a grande empreitada em julho 
de 1966, quando o Brasil tentará a conquista do tí
tulo inédito da história do futebol mundial.”

Açúcar sem riôvo aumento êst9 ano

O Instituto do Açúcar e do Álcool não vai 
aumentar o prêço do açúcar, estabelecido pelo go- 
vêrno em março e que deverá vigorar por todo o 
resto do ano.

E o que informa o Sr. Caubi Brasileiro, chefe 
do gabinete do presidente do órgão, contestando 
notícia publicada pela imprensa. Em sua carta, diz 
o Sr. Caubi Brasileiro que são inveridicas as no
tícias de que "o aumento do açúcar vem mesmo”, 
acentuando: "Muito ao contrário do que ali se a- 
firma, a elaboração do Plano de Defesa da Safra 
para o corrente ano já ultrapassou o capítulo "Prê 
ços” que não sofreu qualquer modificação, inclu
sive porque o prêço atual do açúcar foi estabele
cido pelo govêrno em março p. passado, com va
lidade para todo o resto deste ano, não havendo 
nenhuma perspectiva de modificação em 1966.

Regressaram domingo 
último de sua viagem de 
núpcias à Fóz do Iguaçú 
e Assunção (Paraguai), o 
nóvel casal, Dr. Francis
co Gerardo Quezada 
Sanches, chefe do Cam
po de Sementes Carú, da 
Secretaria da Agricultu 
ra e sua exma. esposa 
d. Ana Salete de Olivei 
ra Sanches, que se con 
sorciaram no dia 26 de 
Junho p p

Ao venturoso c a s a l  
enviamos os nossos vo 
tos de boas vindas.

Dr. N ilson 

B iavatti
Transcorreu no dia de 

ontem, a passagem de 
mais um {aniversário na- 
talicio do Dr. Nilson Bia
vatti, abalizado médico 
aqui residente e elemen
to que desfruta de eleva
da estima em nossos se
tores sociais.

Ao ensejo daquela da
ta natalicia,8o Dr. Nilson 
Biavatti recebeu o abra
ço afetuoso e cordial por 
parte de seus inúmeros 
a meigos e admiradores 
que o foram cumprimen
tar.

Noticiando êste aconteci
mento, destas páginas 
cumprimentamos o distin
to aniversariante co m  
augúrios de sucessivas 
felicidades.

Tufão no Para
ná mata 4 
e fere 80

— Um ciclone assolou o 
interior d o  P a r a n á  e as 
primeiras notícias dão con
ta de que quatro pessoas 
morreram e oitenta ficaram 
feridas. Pitanga, Manoel Ri 
bas, Roncador, Marialva, 
Mandaguari, Palotina, Ri
beira do Pinhal e Apucara- 
na foram as cidades mais 
atingidas. Nessas localida 
des, numerosas casas foram 
totalmente destruídas, e o 
grande problema é o d a  
assistência, pois os hospitais 
não estão mais em condi
ções de atendimento.

As estradas e caminhos, 
em sua maioria são obstruí
dos por árvores derrubadas 
pelo temporal. O ciclone 
coincidiu com a queda da 
temperatura nos Estados do 
Sul, o n d e o  termômetro 
marcou a mínima inferior a 
zero grau.

(M E IO  LAGEANO
L /tG E l*  14 d e  J u lh e  d e  1 9 6 5

Foi inaugurado no último sábado, à Rua Ma
rechal Deodoro, 376, no local anexo ao popularís- 
simo Bar Avenida, o moderno Restaurante e Chur
rascaria Avenida, de propriedade do Sr. Rogério 
ünisio Amorim. elemento já bastante conceituado 
em nossos meios comerciais.

O nóvel estabelecimento vem preencher uma 
lacuna há muito existente naquela zona da cida
de, que ressentia-se de um restaurante e churras
caria que visasse atender à grande procura por 
parte de pessoas desta cidade ou mesmo viajan
tes, que necessitavam fazer uma refeição adequa
da e saborosa.

O nóvel Restaurante e Churrascaria Avenida, 
que estará aberto dia e noite, é atendido pelo seu 
digno proprietário e exma. familia. contando ain
da com o valioso auxilio de um grupo de abnega 
dos funcionários, contando se entre êles com com
petentes cosinheiros.

O Restaurante e Churrascaria Avenida apre
senta diáriamente gostosos pratos à moda da ca
sa, sobressaindo se ainda os apetitosos churrascos, 
galetos, linguicinhas e uma infinidade de saladas, 
bebidas nacionais e estrangeiras.

Concitaraos pois a todos que façam uma visi
ta ao Restaurante e Churrascaria Avenida, e cer
tifiquem-se de perto de suas ótimas refeições, bem 
como da prestesa e amabilidade de sua digna di
reção e funcionários.

P rocissão m otorizada d e  
S ã o  C risíovão

Realiza-se no próximo domingo, dia 18, a tra
dicional festa de São Cristovão, que terá lugar na 
Igreja de São Judas Tadeu, no Bairro Copacabana.

Entre as várias solénidades a serem levadas 
a efeito, destaca-se a procissão motorizada condu
zindo a imagem de São Cristovão. padroeiro dos 
motoristas, que será organizada pela Policia Ro
doviária Federal.

O citado cortejo deverá ser realizado às 10 
horas da manhã, saindo da Igreja de São Judas 
Tadeu, passando pela Rua São Joaquim, Avenida 
D. Pedro II, Bairro Coral, Avenida Presidente Var
gas. Rua Correia Pinto, Praça João Costa, Rua 
Marechal Deodoro, e finalmente com chegada na
quele templo.

É de se prever, como nos anos anteriores, que 
um número infindo de veículos deverá acompa
nhar o santo padroeiro dos motoristas.

Brasil poderá ingressar 
breve no Clube Atômico

Outros doze países, entre os quais o Brasil, podem 
produzir bombas atômicas, segundo declarou hoje o Pre
sidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados U ni
dos, Glenn T. Seaborg.

Em entrevista concedida ao periódico norte-americano 
«News Ynd World Report», Seaborg manifestou que se 
referia ao Japão, índia, Alemanha Ocidental, Suécia, Itália, 
Canadá, Israel e — talvez dentro de pouco tempo mais 
— Brasil, Suíça, Espanha, luguslávia e República Arabe 
Unida.
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