
Portaria sobre os 
sindicatos rurais

O ministro do Trabalho assinou portaria, em 
que dá nova redação ao art. 1* parágrafo único 
da portaria n.o 71, de 2 de fevereiro de 1965, pu
blicada no Diário Oficial de 5 de fevereiro de 1965.

Ficou assim redigido o referido artigo: *‘Os 
sindicatos rurais serão organizados, normalmente, 
reunindo exercentes de atividades ou profissões re
presentativas das diversas categorias rurais, ainda 
que integrantes de grupos diferentes, ressalvada 
a hipótese prevista no parágrafo único.
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‘‘Parágrafo único — O ministro de Estado, 
tendo em vista as peculiaridades locais e os inte 
rêsses da organização rural, poderá determinar a 
organização de sindicatos de atividades ou profis
sões idênticas, similares ou conexas, segundo as 
categorias oú os grupos constantes desta portaria, 
assim como o desdobramento, pata êsse efeito, 
dos organizadores nos termos do artigo”

Encontra-se em nossa 
cidade, onde vem man
tendo contactos políticos 
e administrativos rela 
cionados com o nosso 
Estado, o Deputado Osny 
de Medeiros Regis, da 
representação pessedista 
com assento na Câmara 
Federal.

Aproveitando o reces
so parlamentar que ora

se verifica no Congresso 
Nacional, está aprovei
tando também a oportu
nidade para rever os seus 
correligionários e amigos 
aqui residentes.

Formulamos ao Depu
tado 0>ny de Medeiros 
Regis, os nossos votos 
de uma feliz estada em 
nossos meios.

Missa de 7' Dia
A familia do sempre lembrado ALVARO SIL

VA, avisa a todos os seus parentes e pessoas a- 
migas, que a Santa Missa de 7 Dia, que será ce
lebrada no próximo dia 23, no altar-mór da Cate
dral Diocesana, em intenção à alma daquele ente 
querido, será às 18.30 horas, e não às 19 horas, 
como está fixado no Convite, que se acha inserido 
em outro local desta edição

Pcsse de prefeitas 
e vereadcres

A Assembléia Legislativa aprovou o ^Projeto 
de autoria do Deputado Nelson Pedrini, que esta
beleceu a data de 15 de novembro do corrente 
ano para a posse de Prefeitos e Vereadores elei 
tos a 3 de outubro vindouro naqueles Municípios 
onde êste ano se realizam as eleições pela pri 
meira vez.

Aprovado pelo Pres. Castelo Branco 
o orçamento da união para 1966
Após reunião de duas 

horas, no dia de ontem, 
com os Ministros da Fa
zenda e do Planejamen
to, o Presidente da Re
pública aprovou com al 
gumas alterações o orça
mento de 1966, que será 
encaminhado ao Congres
so na próxima semana, 
e o projeto de Reforma 
Tributária, a ser apre
sentado ao legislativo em 
meados de Agosto.

Para uma arrecadação 
de 4,630 bilhões de cru
zeiros. o orçamento pre 
vê despesas da ordem de 
4,930 bilhões de cruzei
ros. O déficit de 300 bi
lhões de cruzeiros será 
prática mente coberto com 
emissões de Letras do 
Tesouro de 250 bilhões,

Fandango da Tradição
Está marcada para o próximo sábado, no Clu

be 1* de Julho, uma grande noitada artistica de
nominada ‘ Fandango da Tradição”, promovida pe 
lo Centro de Tradições Gaúchas do Barbicacho 
Colorado e Centro de Tradições Gaúchas do Pla
nalto Lageano.

A renda a ser auferida desta noitada tradicio
nalista, reverterá em benefício da Casa da Tradi 
ção, objetivo futuro dos amantes do tradicionalis- 
mo local.

Grande entusiasmo vem sendo cercado o "Fan 
dango da Tradição”, pois haverá na oportunida
de uma grande quantidade de números artísticos 
a cargo dos peões e prendas de ambas as inver 
nadas artísticas.

Senador Konder 
Reis esteve em 

Lages
Esteve em Lages no 

último domingo, sendo 
recepcionado no Aero
porto Correia Pinto, por 
parte de seus correligio
nários e amigos, o Sena
dor Antonio Carlos Kon
der Reis, candidato opo
sicionista à sucessão es
tadual.

Em Lages, o Senador 
Konder Reis foi homena
geado com um banquete 
pelos seus correligioná
rios locais, pronunciou 
uma importante palestra 
sôbre o |moraento políti
co atual, e manteve inú 
meros contactos de na
tureza política.

CB em Ponta 
Grossa

O Presidente da Repú
blica, Marechal Humber 
to de Alencar Castelo 
Branco, deverá visitar 
no próximo domingo a 
c i d a d e  paranaense de 
Ponta Grossa, oportuni
dade em que estará inau
gurando a Estrada do 
Café.

ficando portanto, o cha
mado «déficit» residual 
de 50 bilhões, conforme 
declarações do Sr. Ro

berto Campos ou de 47 
bilhões no entender do 
Sr. Otávio Gouveia de 
Bulhões.

O Governador Celso Ramos, acompanhado do 
Deputado Ivo Silveira e outras autoridades esta
duais, inaugurou nos úllimos dias a rêde de ener
gia elétrica das localidades de Santa Cruz e Bar
ra Velha, e um grupo escolar em São João, Mu
nicípio de \raquarí

Na oportunidade o chefe do Executivo catari
nense sentiu o reconhecimento da população de 
Barra Velha e Araquarí pela sua administração e 
a alegria daquela gente pela escolha do nome do 
Sr. Ivo Silveira para sucedê-lo no govêrno do Es
tado.

No domingo, a comitiva governamental este
ve no Município de Gaspar, onde o Sr. Celso Ra
mos inaugurou o Grupo Escolar Ivo de Aquino, 
visitando posteriormente as cidades de Blumenau 
e Indaial.

Amigos do alheio deram uma batida durante 
o dia de ontem, na conhecida Relojoaria Camargo 
sita à Rua Correia Pinto, quasi em frente ao Clu 
be 14 de Junho.

Os meliantes arrombaram a porta principal 
do referido estabelecimento, e de dentro do mes
mo surrupiaram grande quantidade de relógios, 
pulseiras e outras bijouterias no valor aproxima
do de hum milhão de cruzeiros.

Foi dado parte a policia, sem que até o mo
mento se tenha qualquer indício dos autores dês- 
se sensacional assalto à Relojoaria Camargo.

illlima hora esportiva
Adiado o início do returno para o 

dia 1* de Agosto
Dando acolhida a ura protesto interposto pela 

Liga Serrana de Desportos, a Federação Catari
nense de Futebol resolveu adiar para o próximo 
dia 1* de Agosto, o inicio do returno do campeo 
nato estadual de futebol, referente à 4a zoua. e 
que estava previsto para o próximo domingo.

Assim sendo, o jogo Santa Cruz x Vasco da 
Gama, deverá ser realizado no próximo domingo, 
dia 25, porém, em campo neutro, a ser designado 
pela F.C.F.
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li ria na sua mais
Na mais elogiável finali
dade. a dirtção do Hos
pital Infantil “Seára do 
Bem”, agora em fase de 
acabamento, necessitada 
como está de fundos pa
ra o término de tão uti- 
Hssimo nosocômio que 
virá preencher uma das 
grandes necessidades da 
desamparada população 
infantil da nossa cidade.

Tendo programado pa 
ra o dia 20 a realização 
do ' baile da Saia", esti

lo caipira, êste se reali
zou na noite do mencio 
nado dia nos aristocráti
cos salões do Clube ‘T4 
de Junho”, cujo desem 
penho e grandiosidade, 
sem favor algum, se cons
tituiu num dos maiores 
e mais animados aconte 
cimentos sociais do ano, 
merecendo, portanto, um 
comentário todo especial, 
dado a sua magnitude e 
beleza invulgares.

Inegavelmente o "Baile

da Saia" estilo caipira 
que levou ao ‘*14’' àque
la extraordinária afluên
cia, foi um desses raros 
e inéditos acontecimentos 
que engrandecem a ter 
ra lageana, orgulha quem 
o idealizou e impressiona 
vivamente quem o assis
tiu, tal foi o brilho de 
que se rev( stiu nessa 
memorável noitada, foi, 
como d iria a giria popu 
lar: uma coisa louca.

Muitos dias antes da

Restaurante N A P O L I
— DE —

CENC /C U M ID T
Gostosos pratos à moda da casa - Cosinha de primeira ordem 
Refeições a Ia minuta a cargo de cosinheiros competentes

« IUTIIIIITE i »
O ponto predileto do seu bom paladar 

Rua Marechal Deodoro (Edifício Danúbio Hotei) - Fone, 280 
L A G E S  —o— Santa Catarina

Atenção Senhores 
Proprietários de 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, C arre tas, 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

Distribuidor: Vicente Pascal! - Com. c Representações
Albanez Silva & Cia. Ltda.
-— . Hua t a  e Souza, 560 -  fone, 111 -  End. tel. « I t a i l  -  Caixa Postal, 2/9 - - - - - -

Eaaes -  /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

____ ____ Mel, Cera, Fumo etc.

sua rcalizaçãp, o entu- 
siásmo que o precedeu 
já se havia infiltrado no 
meio feminino, sendo in
tenso os seus preparati
vos, já que para a invul 
gar festividade, era ex
clusivamente admitido o 
ingresso a êsse elemento 
e a êle unicamente dedi
cado, d’ahí o seu espe
tacular desempenho em 
meio às mais vibrantes 
expasões de alegria e 
cordialidade na sua mais 
alta manifestações de j 
bilo.

O carater festivo, com 
dupla finalidade, muito 
concorreu para o s e u  
completo exito, pois que 
foi, na realidade, u m 
acontecimento de r a r o  
explendor e iuédilo em o 
uosso meio social.

Muito autes da hora 
marcada ja os amplos 
salões do Clube "14” es 
tavam repletos de senho 
ras da nossa alta socie
dade. de todas as idades 
com apreciável numero 
de pares, caracterisadas 
nas mais eDgenhosas e 
esquisitas indumentárias 
que provocavam, à en 
trada e desfile no salão, 
coutagiante vibração 
a l e g r i a ,  em ruidosos 
aplausos.

A presença da rainha 
da festa, já vovó, acorn 
panhada de suas duas 
priuoeza e a Miss "Bl u 
tinhoT também vovó, bem 
como a entrada e desfi 
le de um grupo de 'debu 
tantes”, por pouco que 
não veio abaixo o con 
fortavel prédio, onde tu- 
de tudo vibrava na mais 
empolgante demonstra
ção de alegrias e aiácri 
dade.

Houve cantos e discur
sos ao microfone, muito 
embora o continuo garga 
lbar e o vozeiro ensur 
decedor, sem intervalos 
pouco permitiu fossem 
bem ouvidos. Forçado 
pelas circunstância, fui 
admitido a presenciar a 
magnífica e estonteante 
festividade, pois que im
provisaram à última ho
ra, fôsse dançada a"qua 
drilha”, contradança his 
tórica e tradicional, que 
me proporcionou assistir 
deslumbrado o inédito 
acontecimento social que 
culminou no mais ruído 
sc sucesso.

Os poucos números da 
"quadrilha”, que a exi 
guidade de tempo permi
tiu ensaiar em apenas 
duas horas, fôram bem 
executados, não havendo 
nenhum "pelego” digno 
de registro, tudo correu 
maravilhósamente bem 
e à contento geral.

A apreciável renda co
lhida compensou o enor
me esforço das dirigentes 
dáquela maravilhosa fes

tividade, ritimada p o r  
uma sanfona e ura vio
lão, além de um jazz im
provisado por senhoras, 
cujos números agrada
ram imensamente, já que 
foi uma verdadeira sur- 
preza éssa apresentação.

Está pois de parabéns 
a Da. Autinha, cujo es
pírito idealizador e inte
ligente muito tem contri
buído para festas, unica
mente assistidas pelo ele 
mento feminino, com ex
traordinária repercusão, 
já que o elemento mas
culino fica no sereno à 
espera das respectivas 
senhoras tão logo termi- 
neo  ruidoso saráu

Êste "Baile da Saia”, 
ultrapassou a espectati- 
va das suas organizado
ras, como da enorme as
sistência feminina que te
ve naquela noite invul
gar deslumbramento.

Festas divertidas como 
estas, precisam ser rej e 
tidas, impõe-se essa ne
cessidade. para que as 
senhoras que, por qual
quer motivo não pude
ram compartilhar de tan
tas horas de indiscutível 
alegrias venham a assis
tir para verem a capaci
dade idealizadora e pro
dutiva da nossa gente, 
engenhosa na organiza
ção genial na apresèuta- 
ção. provocadoras d e 
sensações de risos , que, 
á custo se podem conter.

Por t ã o brilhante e 
construtiva iniciativa vai, 
aqui, a minha homena
gem extensiva às seuho- 
ras e senhorinhas que 
emprestaram ao "Baile 
da Saia” o concurso do 
gênio alegre e expansivo 
na mais alta manifesta
ção da alegria, trazendo 
para o salão íespeita- 
veis senhoras de idade 
avançada que, no ambi 
ente contaminado em que 
se achavam, se fizeram 
alma divertida daquela 
maravilhosa n o i t e  de 
prazer.

Thiago Vieira de 
Castro

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Correspondeu 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês
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 Diplomasaos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende
reço para a Caixa Postal n 
§600, São Paulo - SP.
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|, Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

„ p o r t a r i a
ae 28 de junho de 1965

0  Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atribui
ções,

R e s o l v e -
Determinar PONTO FACUL

TATIVO em tôdas as Secções  
da Prefeitura, o dia 29 do 
corrente, por ser considerado 
dia santificado pela Igreia 
Católica.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 28 de junho de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

P O R T A R I A

de 30 de junho de 1965

O Prefeito Municipal de La
ges, no uso de suas atribui
ções, e atendendo solicitação 
d o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Juiz Eleitoral da 21a. 
Zona, resolve:

Por à disposição do 
Juízo Eleitoral d e s t a  
cidade:

lolita Cotta, Auxiliar de Es- 
cr 1 1, servindo junto ao Depar 
tamento de Obras 6 Viação 
desta Prefeitura, sem prejuí
zo dos direitos e vantagens 
que suas funções lhe assegu
ra.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 30 de junho de 1965.

Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  
de 30 de junho de 1965

O Prefeito Municipal de La
ges. no uso de suas atribui 
ções, e atendendo solicitação 
d o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Juiz Eleitoral da 2la 
Zona, resolve:

Por à disposição do 
Juízo Eleitoral d e s i a  
cidade: I

Alice Rosa Ramos, Auxiliar 
de Escrita Padrão H, d o  
Quadro Ünico do Município, 
sem prejuízo dos direitos e 
vantagens que o cargo lhe

assegura.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 30 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

DECRETO 
de 1* de julho de 1965

O Prefeito Municipal de 
Lage9, resolve;

a p o s e n t a r :
De acordo com o art. 198 
da Lei n’ 71 de 7 de de
zembro de 1949.

João da Costa Neves, ocu
pante do cargo de Fiscal da

Fazenda Padrão O, do Qua
dro Único do Município, com 
vencimentos integrais a par
tir desta data.

Prefeitura Mu3ic;palde La
ges, em 1- dc julho de 1955

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto em 1- de 
julho de 1965

Cláudio Ramos Floriani 
p/ Secretaria Administrativa

Têrmo de Contrato 
de Locação de 

Serviços
Que entre 6i fazem a Pre
feitura Municipal de Lages 
e a Srta. Mathílde Batalha 
Viana, para o fim que nêle 
se declara
Ao primeiro dia do mês de 

julho do ano de mil novecen
tos e sessenta e cinco (1./7/ 
65), na Prefeitura Municipal 
do Lages, no Gabinete do sr 
P r e f e i t o  M u n i c i p a l  
Dr. Wolny Delia Rocca, ora 
denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a srta. Ma- 
thilde Batalha Viana, ora de
nominada CONTRATADA, foi 
concluido ê9te Contrato, na 
forma e sob as cláusulas se
guintes:

Cláusula Primeira
O Contratante u6ando de 

s u a  8 atribuições, contrata 
nêste ato a Srta. Mathilde 
Batalha Viana, para exercer 
as funções de Auxiliar de 
Continuo.

Cláusula Segunda
A Contratada, obriga-se a 

exercer suas funções em pe
ríodo normal de trabalho ou 
extraordinàriamente.

Cláusula Terceira
O Contratante obriga-se a 

pagar a Contratada mensal
mente, como retribuição aos 
serviços prestados, a impor
tância de trinta mjl cruzeiros 
(30 000) que será efetuado na 
Pagadoria desta Prefeitura, 
por verba que 0 orçamento 
consignar.

Cláusula Quarta
O presente contrato terá 

sua vigência a partir de tre
ze de maiò do corrente ano 
( 13.5.65) e terminará dia trin
ta e um de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e seis 
(31.1 66) podendo ser prorro
gado, bem como rescindido 
em qualquer época por ini
ciativa das partes interessa
das, sem que caiba direito 
de indenização ou reclama
ção judicial 011 extra judicial.

E para firmeza e valida
de do que ficou acima esti
pulado, foi lavrada 0 presen
te têrmo, que vai assinado 
pelas partes contratartes.

Prefeitura Municipal de La
ges, em I de julho de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Mathilde Batalha Vianu 
Contratada

Assinaturas cora o re
presentante local, neste 
jornal.
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Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de VeículosS/A.
Avenida Presidente Vargas. 1898 -End.Tel. Planaltina - Fooe„4i4-C x. Postal, 333 - LAGES - SC.

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



Lages - S. C. -  21 - 7 • 65 C U E R E I C  U < 3 C A N € 4a Página

9

do Paiol de Tela
A equipe da Campanha do Paiol elabora no 

momento uma resenha a respeito da execução da 
Campanha [Nacional do Paiol de Tela, em sua la. 
fase em 19U5. Nesta resenha serão publicados to
dos os dados relativos à campanha, como foi pla
nejada e executada, dados êstes acrescidos de su
gestões para l9üG Estará pronta em agosto pró
ximo e será distribuída às autoridades e técnicos 
interessados.

Eslala! a maior empresa do Pais
Com a última elevação de capital para 300 bi 

lhões de cruzeiros, a Eletrobrás situou-se em pri
meiro lugar entre as várias empresas brasileiras. 
Esta primazia, registra o expressivo desenvolví- 
mento alcançado em apenas três anos de ativida
des e mais ura recorde: é a única empresa esta
tal não deficitária.

Posto Fox .
-  DE -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçâo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages z  Santa Catarina

Curso prático de Avicultura 
por Correspondência

Sabia da existência dêste Curso?

Sabia que êle vem se Xonstituindo num grande in
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 componsadores?

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?

É 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 esta habilitabo também a fazer a sua ma
tricula e encaminha-la imediatamente para a Escola.

Isentas de licenciam ento  
as imncrtaçces m ilitares
As importações realiza 

das pelos Ministérios Mili
tares f o r a m excluídas

Reforma
Agrária

Todas as igrejas vão 
se integrar no programa 
de reforma agrária do 
Govêrno. A informação 
foi dada pelo Instituto Na
cional de Desenvolvimen
to Agrário.

Disse ainda o porta- 
vóz do órgão, que as igre
jas contarão com u m 
serviço de informações 
agrícolas, para facilitar 
e orientar o trabalho do 
homem no campo.

Sita. Vera 
Lúcia Cesar
Transcorreu no último 

domingo, dia 18, a pas
sagem de mais um ani
versário da Srta. Vera 
Lúcia Cesar, filha do Sr. 
Olavio Cesar, do comér
cio local.

Á feliz nataliciante en 
viamos as" uossas con 
gratulações.

Prefeitura Mo- 
W  Dicipal de Lajes

Estado de Santa Catarina

P O R T A R I A  
de 30 de juoho de 1965

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atri
buições, e atendendo solici
tação do Excelentíssimo Se
nhor Juiz Eleitoral da 21a. 
Zona, resolve:

Por à disposição do 
Juízo Eleitoral desta 

cidade :
Maria Nelza Araújo Gui

marães, Auxiliar de Escrita, 
Padrão H, do Quadro Único 
do Município, sem prejuízo 
dos direitos e vantagens que 
o cargo lhe assegura.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 30 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

do regime de prévio li 
cenciamento visto estar 
de acordo cora a Lei 
4731. publicada p e l o  
'‘Diário Oficial”.

Trata-se dos produtos, 
bens materiais e equipa
mentos militares cedidos 
ao Brasil, por força dos 
tratados e acordos de 
assistência militar. Tam-

Ocorreu no dia 17 últi 
mo. o transcurso de mais 
uma data natalicia da 
Sra. d. Maura Cunha Ri 
bas, digna esposa do Sr. 
Antonio Walmor Ribas, 
competente farmacêutico 
aqui residente e pessoa 
que goza de largo con 
ceito na sociedade la- 
geana.

Ao ensejo do seu na- 
talicio, a Sra. Maura Cu
nha Ribas, foi muito cum
primentada pelos seus 
parentes e pessoas de 
suas relações que a fo
ram abraçar lhe em sua

bém importações de ar
mamento, m a t e r i a l  e 
equipamento sem simi
lar nacional registrado 
desde que consignadas a 
Ministérios Militares, ex 
cluídos do r e g i m e de 
prévio licenciamento e 
visto consular, conforme 
o caso da exigência de 
certificado e cobertura 
cambial.

residência.
Destas colunas felicita

mos a distinta aniversa
riante com votos de inu-, 
meras venturas ealegrias.

QUEM NÃO ANUNCIA 
- -  Se Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAG EAN O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Visitem o Museu 

THIAGCfDE CASTRO

Organização Ernani Rosa
de  J E R V iç c j r  D P c n í i i O N A i r

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Rua Pres. Nereu Ram os, 294 - Fone 355
L A J E S  — SANTA CATAR INA

Av. Camões (ao lado do Cine A venida) Bairro Coral
L A J E S  — SANTA CATAR INA

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista 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

Sra. Maura C. Ribas

Para suas carôas e encomendas
Transportadora R O D O L A C E S

—  Com filiais nas principais cidades do país —
Segurança e Pontualidade

Matriz - Avenida Marechal M a n o  388-lone 380 -  Caixa Pastai 11 -  Lages-S.C.
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Tabela da Campeonato Estadual 4a Ztna
-  RETUftNO -

la Rodada - 2 5 - 7
- Guarany x Nevada
- Vasco da Gama x Internacional
- Peri Ferroviário x Santa Cruz

2a Rodada — 1 . 8
Em São Joaquim - Nevada x Vasco da Gama 
Em Lage$ - Internacional x P. Ferroviário
Em Canoidhas - Santa Cruz x Guarany

Em Lages 
Em Caçador 
Em Mafra

3a Rodada — 8
Em Lages 
Em Caçador 
Em São Joaquim

8
- Internacional x Guarany
- Vasco da Gama x P. Ferroviário
- Nevada x Santa Cruz

4a Rodada — 15 - 8
Em Canoinhas - Santa Cruz x Internacional 
Em Lages Guarany x Vasco da Gama
Em Mafra - Pery Ferroviário x Nevada

5a Rodada — 22 - 8
Em Caçador 
Em Mafra 
Era Lages

-Vasco da Gama x Santa Cruz
- Pery Ferroviário x Guarany
- Internacional x Nevada

Clássico da Saudade teve o 
Guarany como o seu ganhador

Tivemos domingo à tar
de, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, a 
realização de um inte
ressante prélio amistoso, 
que reuniu os veteranos 
do Internacional e do 
Guarany, num verdadei
ro clássico da saudade.

As duas equipes acha
vam-se integradas de 
seus antigos astros, que 
por longos anos, propor
cionaram espetáculos 
inesquecíveis ao nosso 
público desportivo, prin 
cipalmente o elenco co
lorado, que sendo uma 
agremiação mais vetera 
na em nosso futebol, 
mandou à campo atletas 
já veteraníssimos em nos
sas canchas.

Já o quadro bugrino, 
se apresentou com al

guns jogadores vetera
nos e alguns atletas de 
sua equipe reserva, pro
curando assim contribuir 
de qualquer forma para 
o maior êxito daquele 
espetáculo, cuja renda 
revertería em benefício 
do Asilo Vicentino da 
Velhice Desamparada.

No primeiro tempo, os 
veteranos do Guaranyijá 
venciam por 2 a 0, com 
dois tentos consignados 
por intermédio de Juca 
Scariot.

Na fase complementar, 
o Internacional descon
tou por intermédio de 
Aldori, cobrando uma'pe- 
nalidade máxima, para 
Zéca, quasi ao final da 
pugna marcar o terceiro 
gol do Guarany, dando 
assim cifras definitivas

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

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

'Jsi

Éste 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 .600 /4 .200 /4 .830  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/LK/LS 1111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rêde de Concessionários Diesel do País

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

Rua Manoel Thiago de Caatro, 174 — Lages — S. Catarina
CONCESSIONÁRIO DA M ER CEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

Aaora colaborando com o plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71 
mos os veículos Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com 
reduzidas. __

Visitem a C o re  m a , sem compromissos.

oferece-
despesas

ao marcador, de Guarany 
3 x Internacional 1.

No lado do Internacio
nal tivemos Roportunida- 
de apreciar as presenças 
de Magalhães, Ethvaldo, 
Pedrinho, Zequinha, Tide, 
Eustalio, Ernani, Melega- 
ri, Aldori, Edú, Coró, Plí
nio, Lino e outros, en
quanto que no elenco do 
Guarany, observamos Lu- 
lú, Aldori, Moacir, Edel- 
mir, Pelé, Chaves, Negri- 
nho, Zeca, Narbal, Pau
lista e outros, cujos atle
tas tiveram oportunidade 
de nos deleitar com)gran- 
des jogadas, .mostrando- 
nos que ainda sabem ma
nejar a redonda com ca
rinho e perfeição, embo
ra lutando com o seu 
maior problema, que é a 
falta de preparo físico a- 
dicionada com a velhice 
que já lhe pesam nos 
ombros.

Funcionou como arbi
tro da contenda, o Sr. 
José Reali, o popular 
Lambança com uma boa 
arbitragem, "mostrando 
que é ainda um grande 
árbitro de futebol, e que 
merecia ser Japroveitado 
em nosso .quadro de ár
bitros.

A renda somou a quan
tia de 400 mil cruzeiros, 
a qual será revertida to
talmente em benefício 
dos velhinhos do Asilo 
Vicentino.

A organização dêsse 
jogo esteve à cargo da 
equipe esportiva da Rá
dio Clube de Lages, co
mandada pelo sempre 
eficiente radialista Ca
margo Filho, que num 
gesto digno de todos os 
elogios, soube levar a- 
vante esta tão patriótica 
iniciativa de cunho filan
trópico, equ e desde o ini 
cio contou p/ a pronta e 
decidida colaboração do 
Guarany e Internacional, 
diretoria da LSD e des
portistas locais.

Segunda feira à noite, 
no auditório da Rádio 
Clube de Lages, por oca
sião do programa Ante
na Esportiva, presentes 
autoridades locais, dire
ção da LSD, e convida
dos especiais, a direção 
do Departamento Espor
tivo daquela emissora, 
fez entrega dos 400 mil 
cruzeiros ao tesoureiro 
da Conferência Vicenti- 
na, Sr. Jaime Varela, o- 
portunidade em que vá
rios oradores fizeram uso 
da palavra, enaltecendo 
o alto sentido de huma
nismo dos promotores da 
dita campanha.

•ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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As moedas de Crí 100, 
Cr$ 200 e até Cr$ 500 
deverão ser cunhadas e 
postas em circulação lo
go depois da autorização 
do Conselho Monetário 
Nacional, composto de 
membros da Casa d a 
Moeda, Banco Central e 
Ministério da Fazenda - 
segundo informou, a Di
visão do Meio Circulante 
do Banco Central da 
República.

Embora não esteja pre

vista a data da próxima 
reunião do Conselho, por
que para a decisão seria 
necessária a presença do 
Sr. Dênio Nogueira e do 
Ministro da Fazenda, es- 
pera-se que o encontro 
s e realize ainda êste 
mês, porque a Casa da 
Moeda tem meios sufi
cientes para a cunhagem.

Escala e procura
Conforme o Banco Cen-

O Primeiro Jamboree 
Pan - americano é uma 

festa de fraternidade
O Primeiro Jamboree Pan americano, que ora 

se realiza na Ilha do Fundão, no Estado da Gua 
nabara, tem o sentido de uma festa de fraternida
de, reunindo escot iros dos Estados Unidos, Ar 
gentina. Equador, Peru, Venezuela, Grã-Bretanha, 
Uruguai, Chile e Paraguai. Do Brasil, estão repre
sentados os Estados de São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Goiás, Sergipe. Amazonas, Pa 
rá, Santa Catariua, Maranhão, Alagoas, Amapá, 
Estado do Rio, Brasilia, Paraná, Rio Grande do 
Norte, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Gua 
nabara. A visão geral do acampamento é a de 
uma cidade de lona, onde os jamboreeanos têm 
todo o conforto de uma cidade normal, contando 
com hospital, mercado, cantina, restaurante, ban
co. barbearia, bar, intendência estacionamento e 
policiamento próprio, circulando, inclusive, uma 
moeda própria, cunhada pára celebrar esta inicia 
tiva do escotismo.

Cumpre mencionar, que Lages, também está 
presente ao Primeiro Jamboree Pan americano, a 
través de 8 escoteiros, chefiados pelo Sr. Heliodo- 
ro Muniz.

trai, a Casa da Moeda 
já ultrapassou o teto con
siderado indispensável 
para a distribuição em 
todo o País das moedas 
de Cr$ 10, Crí 20, e Crí 
50, ao cunhar, até agora, 
mais de 20 milhões de 
unidades.

A escala é considera
da razoável pelo fato de 
se tratar de cunhagem 
nova, obrigando rotina 
diferente, no que se a- 
tribui a raridade com 
que surgem as recentes 
moedas n o s  m e i o s  
de c i r c u l a ç ã o ,  re
força também pela gran 
de procura dos colecio
nadores.

Após registrar êsse te
to ao qual se somam as 
moedas que vêm sendo 
cunhadas continuamente 
pela repartição especiali
zada, dando margem em 
breve a uma disponibili
dade regular, as autori 
dades da Casa da Moeda 
comunicarem ao Banco 
Central já haver condi
ções para a confecção 
das moedas de Crí 100, 
200 e até Crí 500, sendo 
que esta última só ago
ra passou a ser cogitada 
e será examinada n a 
p a u t a  da reunião do 
Conselho Monetário Na
cional.

Tão logo o c o r r a  a 
aprovação, poderá s e r  
iniciada a cunhagem e 
distribuição, com bases 
nas^normas a serem pres 
criras pelo Conselho.

Si. Vicente de P. Aíves Cordeiro
Transcorre no dia Jde hoje. a passagem de 

mais uma efeméride natalicia do Sr. Vicente de 
Paulo Alves Cordeiro, digno gerente da agência 
local do Banco do Brasil S/A. ex-Presidente do 
Serrano Tenis Clube, e elemento dos mais labo
riosos em nossos setores sociais.

Radicado há muito tempo em nosso convívio 
social, o feliz nataliciante aqui tem grangeado a 
estima e consideração de um vasto número de 
pessoas, dado a uma série de atributos que eno
brecem o seu carater.

Noticiando êste acontecimento social, destas 
colunas cumprimentamos eíusivamente o Sr. Vi
cente de Paulo Alves Cordeiro, com votos de su
cessivas felicidades.

C ONV I T E
MISSA E AGRADECIMENTO

A Familia de
ALVARO SILVA

Agradece, sensibilizada, a todos que a confortaram 
no doloroso transe por que passou e convida pa
rentes e amigos para assistirem a missa que será 
celebrada na próxima sexta feira dia 23 às 19 ho
ras no altar mor da Catedral Diocesana.

Por mais êste ato de religião e amizade, an
tecipadamente agradece.

Sr. Indicio 
H a

Registramos com pra
zer no dia de hoje, a 
passagem de mais um 
aniversário natalicio do 
Sr. Indalécio A r r u d a ,  
abastado fazendeiro em 
nosso Município, ex-Pre- 
feito Municipal, ex-Presi
dente da Associação Ru
ral de Lages, e cidadão 
que por suas excelsas 
qualidades, gosa de um 
elevado conceito em nos
sos meios sociais.

O ilustre aniversarian
te é sôgro do General 
José Pinto Sombra, su
perintendente da Campa 
nha Nacional de Meren
da Escolar.

Aos muitos cumprimen 
tos que por certo o Sr. 
Indalécio Arruda está re 
cebendo no dia de ho 
je, juntamos os nossos, 
com votos de uma exis 
tência repleta de alegrias 
e felicidades.

CORREIO LAGEANO
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G- T. para implantação da Fa
culdade de agronomia e 

Veterinária de Lages
O engenheiro-agrônomo Dr. Clovis da Costa 

Ribeiro, técnico do quadro do Estado lotado na 
Secretaria da Agricultura, foi designado por ato o- 
ficial do Governador Celso Ramos, para constituir 
e presidir o grupo de trabalho que vai implantar 
a Faculdade de Agronomia e Veterináiia de Lages.

Trata-se de uma designação acertada, de vez 
que recaiu num profissional experimentado e ca
talizador de atenções dos técnicos que trabalham 
em Santa Catarina. Sobretudo é um veterano da 
agronomia barriga-verde, com uma fôlha de ser
viço muitos destacada.

Noite da Bóssa Nova
Promovido pela ala moça do Ciube 14 de Ju 

nho, será realizado no próximo domingo, dia 25, 
nos salões sociais daquéle tradicional Clube, a 
“Noite da Bóssa Nova”, soirée com Nandinho e 
seu conjunto.

Será inegavelmente uma noitada inesquecível, 
-com a juventude se divertindo a valer, na primei
ra promoção da ala moça daquêle simpático Clube.

Reina grande entusiasmo no seio da mocida
de do Clube 14 de Junho para esta inédita promo
ção.

Reunião da OEA no Brasil talvez 
seja adiada para novembro

A segunda Conferência Interamericana Extra
ordinária, que devia realizar se a 4 de agosto, no 
Rio de Janeiro, será provavelmente adiada por 
mais três raêses, em virtude da prolongada crise 
dominicana. Esta é a impressão geral dos diplo
matas participantes em uma sessão privada que 
celebrou no dia 19, em Washington, a Comissão 
Preparatória da Conferência, para discutir uma 
moção formal em favor do novo adiamento.

A Comissão decidiu reunir se novamente, para 
colocar em votação a proposta, e no caso de ser 
a mesma aprovada, ievá la ao Conselho da Orga
nização dos Estados Americanos (OEA), para sua 
ratificação.

Técnicos administrativos d9 Brasilia 
em Paláciov _.

O Governador Celso Ramos recebeu ha dias, 
a visita de técnicos era administração de Brasilia, 
que vieram conhecer de perto as atividades do 
PLAMEG e BDE, a fim de aproveitar a experiên 
cia e utilizar na Prefeitura do Distrito Federal.

Afirmaram os técnicos, que levam profunda 
impressão da seriedade com que o govêrno cata
rinense encara o planejamento administrativo, 
constituindo-se em exemplo para outros Estados, 
tecendo elogiosas referências ao funcionamento 
perfeito do crédito rural do BDE e a máquina exe
cutiva do PLAMEG. Afirmaram ainda que a sua 
vinda a Santa Catarina foi das mais proveitosas, 
pois levam excelente material que servirá de va
liosos subsídios para uma organização planificada 
da Prefeitura de Brasilia e Banco |Regional a ser 
inaugurado brevemente na capital federal.

Tipógrafo precisa-se
Estamos necessitando de um tipógrafo que saiba 

compor e impagiuar, portador de bons antecedentes 
disciplinares, para serviço neste jornal.

Inútil se apresentar sem os requisitos acima.

Os interessados devem dirigir-se à redação dêste 
bi semanário em seu horário normal de trabalho, para 
melhores informações.
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