
S r . Valdo Costa Avila escolhido pelo P S D  
como seu candidato à Prefeitura Municipal
Invejável coesão partidária reina no pessedismo lageano 

com vistas ao pleito de 3 de Outubro vindouro
Conforme estava sendo 

anunciado, r e u n i u - s e  
quinta feira à noite, em 
sua séde partidária, á 
Rua Presidente Nereu 
Ramos, aitos do Café 
Cruzeiro, o diretório mu
nicipal do Partido Sociul 
Democrático, os Verea
dores com assento no le
gislativo municipal, bem 
como outros nomes ilus
tres ligados à facção ma
joritária.

Esta reunião que esta
va sendo aguardada com 
grande eutusiasmo pelos 
pessedistas locais, foi 
presidida pelo Dr. João 
Costa Netto, 1. Vice Pre
sidente, no exercício da 
presidência da mesa e 
secretariada pelo Verea
dor Teimo Arruda Ra
mos.

Após a abertura dos 
trabalhos, falou inicial 
mente, o Vereador Ma
noel Autunes Ramos, pre
sidente da Lâmara Mu
nicipal, que indicou aos 
presentes o nome do Sr. 
Valdo Costa Avila, ilus
tre presidente do diretó
rio Municipal do Partido 
Social Democrático, co 
mo candidato do partido 
à sucessão do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca.

Imediatamente ao tér
mino de sua oração, a 
sua indicação teve o a- 
pôio unânime dos pre
sentes que assim, já sob 
estrepitoso entusiasmo, 
deram vasão à esco
lha do Sr. Valdo Costa 
Ávila, como o futuro Pre
feito Municipal de Lages

Seguidamente, dando 
demoustiações de expan
são por tão acertada es
colha, falaram os Srs. 
Deputado Aureo Vidal

Ramos, ilustre represen
tante lageano na Assem
bléia Legislativa estadual 
Desembargador Ma r i o  
Teixeira Carrilho, Prefei
to Dr. Wolny Delia Rocca,

Vereador Cláudio Ramos 
Floriani, Vereador Nilton 
Rogério Neves, e final
mente o futuro Prefeito, 
Sr! Valdo Costa Ávila 
que agradeceu comovido 
às manifestações de sim
patia e confiança com 
que o seu nome era al 
vo na oportunidade.

A escolha unânime do 
Sr. Valdo Costa Ávila 
para concorrer no pleito 
de 3 de Outubro à supre
ma administração muni 
cipal, revela bem claro, 
a inquebrantável unidade 
partidária da grei pesse- 
dista local, que marchará 
uníssona em tôrno do 
seu candidato.

Anteriormente à essa 
reunião, vários outros 
nomes, também de alto 
qu late dentro do Partido 
Social Democrático esta
vam sendo cogitados pa
ra concorrer em conven 
ção municipal. Mas, numa

Partido Social Democrático
DIRETÓRIO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Diretório Municipal do Parti

do Social Democrático de Lages, CONVOCA os 
pessedistas e o povo em geral, de acordo com os 
Estatutos, a Convenção Municipal a realizar-se no 
dia 7 de agosto próximo vindouro, com inicio às 
catorze horas, nesta cidade, afim de deliberar so
bre a seguinte “Ordem do Dia”.

1) Apreciar a indicação do diretório e homolo
gar o nome do candidato que concorrerá às 
eleições para a Prefeitura Municipal.

2) Outros assuntos de interesse partidário.

medida de alto compor 
tamento político e de le
aldade, os mesmos abri
ram mão de suas pre
tensões, para coêsos mar 
charem com o nome hon 
rado do Sr. Valdo Costa 
Ávila, por verem nêle 
um homem de alta ex
pressão política e longo 
gabarito, e ainda um 
grande timoneiro na con
dução dos destinos dêsse 
partido, quando foi cha
mado pelos seus correli
gionários a substituir o 
saudoso Sr. Vidal Ramos

Junior.
Desta fórma, o Sr. Val

do Costa Ávila, deverá 
alcançar estrondosa vi
tória em nosso Município, 
graças à respeitável re
ceptividade que seu no 
me encontrará no eleito
rado da Princesa da Ser
ra, dono do maior colé
gio eleitoral pessedista 
de todo o Estado.

A convenção de encer
ramento que homologará 
a candidatura do Sr. Val- 
doJCosta Avila como can
didato do Partido Social

Democrático à Prefeirura 
lageana, deverá ser rea
lizada no próximo sába 
do, dia 7, oportunidade 
em que o já vitorioso can
didato deverá apresentar 
a sua plataforma de go- 
vêrno, que dará continui
dade à honrada e labo
riosa administração do 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca.

Ao que se anuncia, ou
tros partidos de| nosso 
Município deverão apoiar 
também a candidatura já 
lançada do Sr. Valdo Cos
ta Ávila.
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Dia da Imprensa 
Catarinense

Foi comemorado no dia 
28 último, em todo o Es
tado, a passagem do Dia 
da Imprensa Catarinense.

Em várias cidades de 
Santa Catarina, os ho
mens que fazem jornal 
e radio-joinalismo reve
renciaram fraternamente 
a memória de Jerônimo 
Coelho, fundador da Im
prensa Catarinense e e- 
ditor do primeiro jornal 
O Catarinense.

Chaiolêses paia Lages
Com a finalidade de 

inspecionar e receber os 
bovinos charolêses, im
portados diretaraente da 
França, foi designado pe
lo Dr. Antonio Pichetti, 
Secretário da Agricultu
ra, o médico veterinário 
Erny Bradasch, supervi
sor chefe do Programa 
de Fomento Animal da 
referida Secretaria.

O lote de bovinos cha
rolêses se compõe de 2 
reprodutores e 24 vaqui- 
lhonas chegadas à Porto 
Alegre no dia 15 do mês 
corrente, fazem parte de 
uma compra realizada na 
França e são importados 
para execução no Proje
to Gado de Córte.

Novas n o n a s  paia sorltios e carnês
O Diretor do Departamento de Rendas Inter

nas do Tesouro Nacional expediu, novas instru
ções, que disciplinam a distribuição gratuita de 
prêmios com ou sem sorteios, à semelhança do 
que vinham realizando os carnês.

A medida atinge ainda tôda venda com o re
cebimento antecipado, total ou parcial de preço: 
coleções de símbolos, gravuras, inclulive os cha
mados «album de figurinhas» mesmo quando dis
tribuídas gratuitamente: participações financeiras 
de qualquer modalidade, subscrição ou aquisição 
de ações ou cotas sociais, ou de participação em 
associações, entidades ou empreendimentos de 
qualquer tipo, e. finalmente, inscrição era qualquer 
sistema de distribuição de vantagens comerciais 
ou pecuniárias. Ficou ainda estabelecido que o va. 
lor de cada prêmio não poderá exceder de Cr$ . 
132.000 ou duas vêzes o salário mínimo.

•  N 0 V V A D 0  -
Dr. Hildo Battistella - Vera Mareia Ribas

Contrataram casamento nesta cidade, os 'dis
tintos jovens Dr. Hildo Battistella, filho do casal 
Sr. e Sra. Emílio F. Battistella, com a prendada 
Srta. Vera Mareia Ribas, dileta filha do casal Sr. 
e Sra. Ulisses Ribas, farailias essas que gozam de 
alto conceito na sociedade lageana.

Aos ilustres noivos e seus dignos progenito- 
res. enviamos as nossas efusivas congratulações>
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Estória do homem
No borborinho das massas 
ao que passa, parábola alcei 
Amigo, que é feito da raça?
O que prende o homem, não sei 
quão ligado ao terráqueo planeta.
O homem pensativo respondeu:
Antigamente era o céu, Deus . .
Depois do navio, automóvel, avião
estereofônico, radio, televisão
construções retas, cinema
conquista espacial, novidades . . .
e ao mais hábil, maiores oportunidades . . .
nêste século das luzes,
materialista me tornei.

Julho de 1905
F. de A Prado

Ressalva: No último verso da edição 28-7-65 
«Se a sorte um dia . . . », onde se lia «a existên
cia feliz juntos gastaremos», corrija-se para «a 
existência felizes juntos gastaremos».

Cem prefeitos norte-americana 
visitarão o Brasil em 1966

“Cem prefeitos de im
portantes cidades Jnorte- 
americanas visitarão o 
Brasil em 19(5(5, como par
ticipantes do Congresso 
Ibero-Filipino - \mericano 
de Municípios, a realizar- 
se em Brasília” - iufor 
mou à imprensa o sr. 
Mário Bermudez, secre
tário geral da Organiza
ção Interamericana de 
Cooperação Intermunici- 
pal (OlCl), com sede em 
Nova Orleans, que se en 
contra no Brasil para tra

tar, com as autoridades 
brasileiras, da realização 
daquele conclave.

“Nas reuniões interna 
cionais das orgauizações 
municipalisia disse o 
sr. Mário Bermudez - o 
Brasil, representado pelo 
presidente da ABM, sr. 
Osmar Cunha tem se des
tacado, pois s*1 verifica 
que êle está inteiramente 
afeto aos problemas dos 
govêrnos locais e alta
mente credenciado quan
to aos conceitos da dou-

r

31 a is
s e g u ra n ç a

(e um mundo de novidades!)

• tY ? ri 1 à'-

j .ve motor lu f j o ,  de ocelerorõo 0
3r fonr,ve rr.cl? rcp idos ;  po ténc io-  !?0 H? ií-jtgo Super com 112 HR 
n o s  K c l l y e  e no P r é s i d e n c e )

? »“» rp mtM

0 pára-brisa está mais inclinado e 
e 0 vidro traseiro menos curvo: maior 
visibilidade! 0 retrovisor aumentado 
e dotodo de dispositiva ontiofuscon- 
te mois visibilidade! 3 quebra-sáis 
estofados (possui agora um quebro- 
-sol central): visibilidade garantida!

Suspensão "Slobim otic", moderna: 
incomparável aderência nas curvas 
e em  o ltas  ve locidades. Absorve  
tõdo o trepidação -  maior obediên
cia em marcho, maior estab ilidade!

Conheça-o em seu Revendedor

Duplo sistema anti-roubo: trava no 
câmbio (imobilizo o carro na marcha 
a ré); e nova trova interna nas por
tos dianteiras: para abrir é preciso 
comprimir e girar % volta o botão 
de trava (não pode ser v io la d o !)

Amapal

trina municipalista. Con
tudo, o que mais nos cau
sa admiração, são os fru
tos colhidos por êsse mo
vimento neste grande p ;ís, 
através da ABM, com seu 
revolucionário pnga ma  
de metas e realizações. 
Cito, por exemplo, o Pia 
no de Pecúlio para os 
Funcionários Municipais, 
que surpreendeu os diri
gentes do OICI pela sua 
mecânica cooperativista, 
pelo seu alcance social 
e para independência e 
autonomia que dará ao 
movimento municipalista 
brasileiro’.
MEB/NBN.

—  A MACÊDO —

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

O «Dia do Papai» vem 
aí. E com ê!e a preocu
pação do que dar ao 
«chefe da família». Por 
isso, queridas amiges, a- 
qui vai uma sugestão 
que talvez possa ajudá- 
la nesta agradável tare 
fa. A última moda. em 
gravatas, são as borda
das à mão, com desenhos 
simples, modernos e mui
to discretos. Compre uma 
gravata (olhe antes no 
guardaroupa de seu ma
rido para inteirar-se do 
que êle gosta), e faça 
você mesma “o bordado. 
A gravata deve ser «fun
do único» - de preferên
cia côres claras e sua
ves. Trace o motivo a 
ser desenhado na grava
ta, a mais ou menos 20 
cm. da ponta e . .  . mãos 
à obra. Verá que o re
sultado será dos melho
res e que êste presente 
terá uma acolhida mais 
carinhosa, pois êle sabe
rá apreciar sobremaneira 
um presente que você 
mesma Jpreparou. Além 
disso, seu bom gôsto na 
escolha da gravata e do 
bordado, darão um |to- 
que mais refinado à com- 
plementação da elegân
cia masculina.

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral

procurem
DE

A PÉROLA 
LAGES.

Assinaturas com o re
presentante local, neste Jornal.
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NESTE CANTIflttO DE PAZ*. .
C O . CO  .|sob <^cu,t <^eont

“Minha Saudade Querida”, do autor para
naense Eno Theodoro Wanke. hoje o destaque.

Ao final da introdução ao livro,Jlê-se:
“Saudade, tinha eu lido em artigo de autoridade em 

português 3
quinhentisla, já fôrajpalavra usada como têrmo cari

nhoso
designando a pessoa amada:
Saudade mia
quando vos queria?
Influído nisto, e com o pensamento na minha musa 

muito amada
nasceu a frase: “Minha Saudade Querida’’
Mas tudo evolui
Hoje, já a pronuncio de outra forma. Já tem um sabor 

muito
proximo do significado moderno.
Começo a ter saudades daquelas saudades ingênuas, 

das mmoradas
daquela época cheia de recordações, das minhas ter- 

nurinhas de rapaz . . .
E “Minha Saudade Querida’’, ficou.»

Prosa do autor que agora fala poesia

L A 1R LEO N I
Correspondente em Curitibanos

De ENO THEODORO WANKE

ilma história de sol-por
Ao fira do dia, quis a Mãe Natura 
pintando, divertir-se. E pois, faceira 
tomou do seu pincel, manchou a alvura 
das nuvens no carmim de uma roseira.

' E pincelou o sol. tingiu a altura, 
tocou e retocou de tal maneira 
que, ao ver o que fizera de pintura, 
julgou com seus botões: “Que borradeira !”

i
, E decidiu cobrí-la. Recorreu 

então a protetora tinta preta 
da noite Ao espalhá-la sôbre o céu,

(
parou por uns instantes, na surprêsa 
de ver na terra um homem (era um poeta) 
que. olhando o céu, pasmava: “Que beleza !”

R e t a l h € S . . .
tI

Só eu e a Solidão te conhecemos 
no longo exílio desses extremos 
e nesta história que não tem mais fim !

GILBERTO DE MENDONÇA TELES

Vias-me . . . E então, num súbito tremor, 
l fechavas a janela para o mundo

e me abrias os braços para o amor !
GUILHERME DE ALMEIDA

i
quero cantar na ingenuidade da fé 

i para crêr na felicidade imensa 
do impossível

IOSETTE MARIA DE OLIVEIRA SCHWOLK

NO MÍNIMO SEBIO MAX1MAS!
Os sofrimentos da vida são as escadas por onde a alma ascende ao

Infinito (ANÍBAL VAZ DE MELO)
A Esperança é arte de ser feliz s^m a felicidade (BERILO NEVEb) 
Devemos ser tão corteses com um homem quanto somos com uma 

boa fotografia a que sempre procuramos dar a vantagem de uma boa ilu
minação (RALPH WALDO EMERSON)

Albanez Silva & Cia. Ltda.
- - - - - - -  Rua t a  t  Sou/a, 56Õ -  fone, 4T7 -  f o i .  Tel. l a c i l  -  Caixa Postal, f lü  =

Laôes -  /anta  C atarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

Mel, Cera, Fumo etc.

y» pagina

Exilo total do plano d t vendas do
automóveis pelas caixas econômicas

\
Foi total o êxito das Caixas Econômicas Fe

derais na venda de carros populares com finan
ciamento de quarenta e oito raêses. Um pequeno 
número de carros que ficou, por engano no encer
ramento da “fila”, na Guanabara, foi imediatamen- 
te vendido no momento em que a direção deter
minou a reabertura das inscrições.

No momento, é grande o número de carretas 
que estão rodando pelas estradas brasileiras, traus 
portando o “Teimoso”, produzido pela Willys, pa
ra ser entregue aos compradores. Diversas Capi
tais já receberam carros.

TODO O SUL
Informações recebidas pela Willys, de diver

sas regiões do Sul do país, assinalara que a de
manda de carros “Ttimoso” tem sido bem supe 
rior às quotas de fornecimentos estabelecidas nos 
contratos que a fábrica assinou com as várias 
Caixas Econômicas. Isto confirma que o plano foi 
bem elaborado e atingiu plenamente suas finali
dades. Uma larga faixa de compradores que. sem 
as facilidades oferecidas pelo referido plano, não 
poderia dispor, pelo menos em breve prazo, do seu 
próprio meio de transporte, encontrou solução para 
o referido problema. Não bastassem outros pontos 
positivos, a rapidez com que foram vendidos os 
veículos constituem prova irretorquível de êxito a 
que nos referimos.

Madeira brasileira 
continua em ascençào

As exportações de madeira feitas pelo Brasil 
durante o corrente ano, situam êste material entre 
os produtos brasileiros de melhor aceitação no 
mercado internacional. No ano passado, a madei
ra ocupou o quinto lugar entre os produtos expor 
tados. O jacarandá, a imbuia e a peroba são as 
madeiras que mais destacam.

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

Curso prático de Avicultura 
por Correspondência

Sabia da existência dêste Curso?

Sabia que êle vem se constituindo 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 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 DESCON r()S  
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 está habilitabo também a fazer a sua ma
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.
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= |  Lages do passado
Personalidades ilustres esquecidas e 

alienadas da gratidão pública

( XIII )
Cora êste sub-titulo. 

pretendo focaliz r em su 
cessiva9 e despretencio- 
sas crônicas, personali 
dades ilustres do passa
do, já desaparecidas do 
nosso convívio material, 
mas que espiritualraente 
vivem e palpitam na nos
sa admiração, no nosso 
respeito e. mui especial- 
raente, precisam ser lem
bradas para que não fi 
quem na ignorância das 
gerações que passam,

porque foram criaturas 
que, pelo seu passado, 
pela nobreza de senti
mentos que exornavara, 
pelo caracter adamanti 
no como se apresentavam 
e pelos serviços que ex 
pontâneamente presta
ram à coletividade, se 
credenciaram à n o s s a  
gratidão, gratidão q u e  
se perpetuará na noraen 
clatura de uma rua ou 
praça pública, para que 
sempre sejam lembrados 

Recor rendo ao copioso 
material existente n o s

homen. gem tangida porarquivos do Museu His
tórico «Tbiago deCastro», 
referentes à personalida
des que por aqui transi 
taram e que pelos seus 
méritos não podem per
manecer no olvido, se 
pultados no desprezo e 
n a ingratidão pública, 
impõe-se a necessidade 
de receberem o seu qui 
nhão, já que outros que 
nada fizeram em benefi 
cio d a coletividade e 
que viveram alheios ao 
congresso e bem estar 
desta mesma coletivida
de, estão sendo lembra
dos com seus nomes em 
ruas da nossa cidade,

sentimentos afetivos, em 
detrimentos aos que. em 
cargos públicos, ou fóra 
dêles, deixaram traços 
inapagáveis de suas per
sonalidades. Enquadra 
dos neste conceito, urge 
que muitos sejam lembra
dos, embora tarde, com 
o devido respeito e cari 
nbo de que se fizeram 
credores do nosso apre
ço, à altura de seus me
recimentos, conquistados, 
não por sentimentos afe
tivos, mas, sim por feitos 
devidamente documenta 
do que jamais desapare 
cerão dos anais da nos

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S/A.
Avenida Presidente Vargas. 1898-End.Tel. Planaltina - F on eJM -C x. Postal, 3 3 3 - LAGES - SC.

sa história político social.
Nestas circunstâncias 

focaliso aqui a biografia 
de u m a personalidade 
ilustre que, por diversos 
motivos, honrou e digni
ficou a nossa terra. Tra
ta-se, portanto, do saudo
so e respeitável ancião:

Tenente Coronel 
Antonio Ribeiro 

dos Santos
4

Cidadão dos mais aca
tados do seu tempo, era 
estimado por todos. Che
fe de numerosa família, 
quando falect u com avan 
çada idade de 85 anos, 
deixa mais de 120 des
cendentes, filhos, netos, 
bisnetos e tiisneto, aos 
17 de Setembro de 1916, 
c u j o  desaparecimento 
provocou enorme movi
mentação em os nossos 
meios sociais, dada a 
grande estima que o cer 
cava em todas as cama
das populares. Duiante 
a sua caminhada terre 
na, exerceu numerosos 
cargos públicos.- foi ve 
reador nas extintas Ca- 
rriâras Municipais ao tem
po do Impé io, sup!e ite de 
Juiz Municipal e oe Juiz 
de Direito da Comarca, 
cargo que exerceu por 
longos anos, até o seu 
falecimento, foi também 
membro influente e ati 
vo do extinto Partido 
Conservador, na Repúbli 
ca, do grande Partido 
Repúblicano local, de cu
jo diretório foi, por mui
tos anos, membro proe- 
m i n e n t e e verdadeiro 
conselheiro

Continua

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
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 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.

QUEM NÃO ANUNCIA 

— Sa Esconde —
Para seus anúncios procure

CORREIO LAGEANO 
Rua Mal. Deodoro, n° 29-f
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Horário e preços de passagens de Lages à Mafra 
pela Rêde V. Paraná - Santa Catarina
ESTAÇÕES Chegada Partida Ia Classe 2a Classe

Lajes 6.00São Felipe 
Ubatã 7.34

8.51
7.35
9.06

580,
1.050,

360,
660,Cel. Buarque 10.10 10.15 1.200 790,Ferradura 10.47 10.48 1.280 860.Monte Castelo 11.49 12.04 1.430 990,Papanduva 12.39 12.54 1.500 1.060,Itaiópolis 13.39 13.54 1.580 1.120,MAFRA 14.54 — 1.730 1.250,

Lages, 25 de Maio de 1965
Miguel Lopes da Silva — Chefe da Estação

Restaurante NA P OLI
— DE —

BEN C XCHM1DT

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

»  R E S T A 1 R A I T E  U  »
O ponto predileto do seu bom paladar 

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

Atenção Senhores 
Proprietários de

Micro M or Malta

Distribuidor: Vicente Pascale -

V. S. poderá comprar agora 

em quatro anos de prazo, 

os implementos para o seu 

TO BA TTA , como sejam: 

Pulverizadores, Carretas, Ro- 

çadeiras, Sulcadeiras e to

dos os outros de uso no 

famoso M ICRO-TRATOR 

TO BA TTA

i. e itenr

Qual a melhor manei
ra para manter minha 
oútis bonita?

A melhor maneira de 
deixar a cútis bonita, é 
mantê-la sempre limpa. 
Para tôda jovem, a lim
peza da cútis deve ser 
um hábito. Vccê poderá 
proceder da seguinte ma
neira:

MANHÃ — Espalhe o 
|Crême de limpeza por 
todo o rosto e colo, dei 
xando o por alguns mi 
nutos. Retire o e lave o 
rosto cora agua e sabo
nete, secando-o com uma 
toalha felpuda. Assim vo
cê terá a cútis bem lim
pa para aplicar as va
riadas côres de maquila 
gem compacto que com

Cassada a cunces-

O Presidente da Repú
blica assinou o decreto 
declarando caduca para 
todos os efeitos legais a 
concessão de ondas mé 
dias e curtas outorgadas 
à Rádio Mayrink Veiga 
<1o Rio, por infração dos 
dispositivos legais espe 
cialmente os que proibem 
a transferencia direta ou 
indireta ;de concessões 
Pelo decreto presidencial, 
o govêrno não indeniza
rá os proprietários da 
emissora.

binem melhor com o tom 
de sua cútis.

TARDE — Para reno
var a maquilagem basta 
apenas embeber um pou 
co de algodão em um 
adstringente, retirando 
tôda maquilagem, prepa
rando uma nova camada 
de cosmético.

NOITE — Para retirar 
tôda a maquilagem use 
o crême de limpeza. La 
ve o rosto cora água e 
sabonete e por fim use 
um adstringente.

Para que sua pele des] 
cause e respire livremen
te após essa limpeza pro
cure dormir no mínimo 
sete ou oito horas tôdas 
as noites. Seguindo ês 
se tratamento regular
mente você obterá oti 
mos resultados, e sua pe
le apresentará um aspec
to agradável. Poiém. uão 
descuidi; a limpeza da 
pnle deve ser um habito 
diário para que os resul 
tados sejam bons.

Misa Polly Ponds

Sr. Ozair José Rosa

Transcorreu na última 
quarta feira, dia 28, a 
passagem de mais um 
aniversário natalicio do 
Sr. Ozair José Rosa, fun
cionário do 2‘ Batalhão 
Rodoviário e um dos fun
dadores do S. C. Cruzei
ro de nossa cidade.

Ao Sr. Ozair José Ro
sa, que desfruta de um 
largo circulo de amigos 
e admiradores, euviamos 
as nossas felicitações.

Caderneta Perdida

Perdeu-se era ruas des
ta cidade, uma caderne
ta n- 34.355. 2a Série, da 
Caixa Econômica Fede
ral, pertencente ao Sr. 
Mario Bertotti. Qu e m 
achou é favor entregar 
ao seu legitimo proprie
tário ou na agência local 
da Caixa Econômica Fe 
deral.

P ara  suas cargas e encomendas
Transportadora R  O D O L A 6 E S

—  Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e P o n tu a lid a d e

M a t o  ■ M a  Marechal Fioriano 368-lnne 3 1  -  Caixa Poslal 11 -  Laaes-S.C.
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bilhões para 
ferrovias Continuação da 4a 

pagina

Cêrca de 30 bilhões de cruzeiros serão aplica
dos pela Rede Ferroviária Federal até dezembro, 
na remodelação da via permanente de dezesseis 
ferrovias incorporadas.

O investimento é parte do programa de 130 
bilhões a ser executado êste ano em vários seto
res. No setor de remodelação da via permanente, 
a verba de 29 bilhões e 8G milhões destina-se à 
aquisição de equipamento e execução de serviços.

Para aquisição e renovação de material rodan- 
te e de tração, locomotivas, vagões de carga e 
carros de passageiros principalmente, está consi
gnada uma verba de 22 bilhões e 391 milhões. Pa
ra o setor de obras e serviços em variantes já 
iniciados, prevê-se um investimento de 11 bilhões 
e 340 milhões. Para reforço de pontes e alarga
mento de túneis, foi destinada a quantia de 4 bi
lhões e 690 milhões. Em obras e serviços de ofi 
cinas e depósitos serão gastos 4 bilhões 571 mi
lhões; de eletrificação e sinalização 3 bilhões e 
559 milhões; de comunicações e licenciamento, 2 
bilhões e 215 milhões.

Cerca de 2 bilhões de cruzeiros serão gastos 
em cada um dos setores de modernização de trens 
elétricos, freios e engates, pátios e desvios e equi
pamento de carga e socorro. Em postos de abas
tecimento e revisão, a JRFF despenderá cêrca de 
um bilhão de cruzeiros.

Paulo Henrique
participa aos parentes e pessoas amigas de 

seus pais
Éclair e Lucia

o nascimento de seu irmãozinho
Marcelo

Maternidade Tereza Ramos - Quarto n. 5 
Lages, 21 7-65

Festa de N- Sra. dos Prazeres

Na sociedade lageana 
foi figura de marcante 
relêvo ao seu tempo e, 
ainda com a cabeça po
voada pela neve dos a 
nos, era dotado de Invul
gar vivacidade, estimu 
lando com a sua respei
tável presença e atuação 
nos salões o gôsto pela 
dança, arte de que nun 
ca se despojou, pois que 
era o seu divertimento 
predileto e, nos bailes, a 
que raramente faltava, 
não dava tréguas às nu 
rnerosas netas que gos
tavam de dançar |com o 
Pai Ribeiro, apelido fa
miliar como era geral 
mente conhecido e se re
velava profundo conhe 
cedor da sublime arte. 
Foi fundador do vetera
no Clube ‘l* de Julho”, 
em 1896, e seu terceiro 
presidente, cabendo lhe o 
direito de festejar o seu 
terceiro aniversário, sole
nidade realizada nos sa
lões do antigo Teatro Mu
nicipal, visto a séde so
cial não comportar o nu 
mero de sócios presentes 
à festiva noitada. Nas 
grandes solenidades rea
lizadas em seus salões, 
foi o Cel. Antonio Ribei
ro o mestre sala como o 
primeiro e único marcan
te de “Os Lanceiros”, 
históiica e tradicional 
contra dança só usada 
naqueles tempos, como a 
tradicional “Quadrilha”, 
em que se revelava pro 
fundo conhecedor, hoje 
no declínio da sua inve 
jável popularidade de ou- 
tróra.

Dia 15 de Agosto

A tradicional Festa da Padroeira da cidade e da Ca- 
tegral de Lages será celebrada, neste ano, com diversas 
solenidades, conforme um bem elaborado Programa já pu
blicado. A monumental quermesse, que contará inclusive 
com um torneio esportivo, terá lugar no páteo do Colégio 
Diocesano, com animação da Banda MAESTRO PONCE.

Solicitam-se prendas ou donativos, que podem ser en
tregues na Sacristia da Catedral ou na residência de qual
quer dos seguintes Festeiros:

Alfeu Grazziotin, Nereu V. Camargo, Cap 
Giovani Fornari, Glauco Ramos, Lotar Andra
de, Dr. Galeno M. César e Elpidio Antunes.

izatào Ernani Rosa
«le 1 E C V I Ç C /  l l f l l  f  J I C V l l  #

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Roa Pies. Nereo Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  —  SANTA C A T A R IN A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Saiiro Coial
L A J E S  —  SANTA C A T A R IN A

Não só nos “Lanceiros”, 
como na “Quadrilha*’, on
de o veterano ancião

Alrola l t  veículos

O Brasil figura entre 
os dez países possuido
res de maior frota de 
veículos automotores.

Em 1964, a frota mun 
dial automotiva elevou- 
se a 158 milhões de uni
dades, figurando em pri
meiro lugar os Estados 
Unidos com 82,5 milhões, 
seguindo se a F r a n ç a  
com 10,1 milhões; Ingla
terra com 9,1 milhões; 
Alemanha Ocidental com 
8,5 milhões; Canadá com
6.2 milhões; Rússia com 
4,7 milhões; Itália com 
4,4 milhões; Japão com
4.3 milhões; Austrália 
com 3,3 milhões e o Bra
sil com 1,7 milhões

bailarino se revelava mes
tre, mas noutras contra
danças, como a valsa o 
shotisch e a mazurka, on
de projetava seus passos 
elegantes e com notória 
precisão.

Reverenciando a sua 
memória, lembro aos nos
sos legisladores a opor 
tunidade de ligar o Jseu

Io  presente
nome a uma praça ou 
rua da cidade, como prei- 
to de gratidão e justa 
homenagem, pelos seus 
feitos aò insigne lageano 
e inesquecível conterrâ
neo que, honrou e digni
f i /w\11 o ú ti q torro r, .. i

Lages, Junho de 65 

Thiago Vieira de Castro

Cabeludos am eaçados 
de expurgo

O Ceára deu a saída para uma campanha na
cional contra os «cabeludos», com a decisão dos 
clubes de Fortaleza de impedir lhes o ingresso em 
suas dependências, a qualquer título, ao mesmo 
tempo em que o Juiz de menores, Sr. Francisco 
Nogueira Saies, depois de considerar os rapazes 
de cabelos «à la femrae» caso de policia fazia 
um apêlo às moças para que repelissem essas 
«pessoas horripilantes».

E ao propósito das agremiações sociais da ca
pital cearense de estender a medida, através de 
campanha de envergadura, a todo o Brasil, pare
ce ter atendido o Comandante da PM de São Gon- 
çalo, ali no Estado do Rio, quando determinou 
uma batida contra vadios e ratificou a prisão, en
tre baderneiros e pesssoas de atitudes suspeitas, 
68 «inimigos das cadeiras de barbearias».

Granada tira sono
Um ex sargento da infantaria inglêsa, Arthur 

Snow, da cidade de Leicester (Inglaterra), expeliu, 
ao tossir, um pequeno fragmento de «Shrapnel» 
(fragmento de granada), que se encontrava aloja
do entre seu coração e seus pulmões desde a Pri
meira Guerra Mundial.

Snow, de 67 anos de idade, trazia dentro de 
si êste fragmento de granada há cêrca de 47 anos. 
Os médicos não tinham tentado reíirá lo devido à 
posição perigosíssima em que o mesmo se encon
trava, apesar dos distúrbios que trazia ao ex-sar 
genío, que não dormia sossegado há dezenas de 
anos.

Novo Codigo Eleitoral entrará em 
vigor dia 19 de agosto

O novo código eleitoral recentemente promul
gado somente entrará em vigor dia 19 de agosto 
próximo, não alterando as candidaturas a gover
nador e vice governador dos Estados com vistas 
ao pleito de 3 de outubro próximo.

«Esperava quatro, porém cinco não!», excla
mou, a senhora Shirley Ann Lawson de 26 anos, 
que deu à luz aos primeiros quintuplos nascidos 
na Nova Zelândia. Quatro meninas e um varão 
constituem o quinteto da Sra. Lawson, que, me
nos de duas horas depois do parto, sentou se na 
cama para pensar como irá criar os recém-nasci
dos.

Os quintuplos estão em boas condições de 
saúde, sendo o quarto grupo de sua espécie que 
há atualmente no mundo. Segundo as estatísticas 
médicas, as probabilidades de nascimento de quin
tuplos são na proporção de um em cada 51 mi 
lhões de partos.
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Situação atual da 4' zona
Após a realização do jogo Vasco da Gama 4 

X Santa Cruz 3, a situação atual da 4a zona do 
certame estadual de futebol é a seguinte:

Classificação
1* Santa Cruz j  pp

Internacional e Vasco da Gama 4 pp 
3' Guarany e Nevada ti pp
4 Peri Ferroviário 7 pp

Ataque mais positivo
i

1- Vasco da Gama 10 gols
2' Santa Cruz 9 «
3' Guarany e iNevada 7 «
4' Peri Ferroviário 6 «
5* Internacional 5 «

Defesa menos vasada
1' Internacional 4 gols
2‘ Santa Cruz fi «
3* Guarany 7 «
4- Nevada" 8 «
5' Peri Ferroviário 9 «
6* Vasco da Gama 10 «

Três cotejos movimen
tarão a primeira rodada 
do returno do campeona
to estadual da 4a zona, 
a serem levados a efeito 
em Mafra, Caçador e La
ges, cujos resultados po
derão modificar sensivel

mente a fotografia desta 
competição.

Peri Ferroviário x 
Santa Cruz

Num jogo em que o li
dei* procuia^á a sua reabi

litação, teremos na cida
de de Mafra, o cotejo 
que reunirá os elencos 
do Peri Ferroviário, lan- 
terninha do atual certa
me e o Santa Cruz de 
Canoinhas, vanguardeiro 
da tabela, e indiscutivel
mente a melhor esquadra 
desta zona.

Sabendo das reais con
dições com que lutará o 
time da ]casa, aspirando 
ainda uma possível clas
sificação, o quadro san- 
tacruzense não medirá 
esforços para a obtenção 
de um sonoro triunfo|que 
o consagre na liderança 
da tabela.

Todos sabem do pode
rio do Peri Ferroviário 
quando atua ao calor de 
sua torcida, e por isso 
todo o cuidado é pouco, 
para que o Santa Cruz. 
não deixe Mafra amargu 
rando o sabor de uma 
derrota.

-  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 -  Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

Vasco da Gama x 
Internacional em 

Caçador
Dois autênticos vice-li- 

deres estarão frente à 
frente no dia de amanhã 
em Caçador. Na realida
de, Vasco da Gama e In
ternacional têm tudo pa
ra oferecer um ótimo es
petáculo à torcida que 
comparecer ao Estádio 
local, pois possuem gran
des valores |em suas e- 
quipes.

Frize se que no primei
ro turno, o Vasco da Ga
ma roubou um precioso 
ponto do colorado em 
plêno Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, e 
que foi fatal às preten- 
ções ru' r as no que con
cerne à uma melhor co
locação na tabela.

Face porém, à impor 
tância dêsse encontro, 
prevê-se um equilíbrio 
nas ações dada à pari
dade de forças existentes 
nessas duas equipes.

Atuando ao contacto 
de sua torcida e campo, 
o Vasco da Gama tem a 
seu favor um grande 
handicap.

Guarany x Nevada o 
cotejo mais fraco 

da rodada

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

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

898889888!

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 3 0  mm de as características Mercedes-Benz 
distância entre eixos, pára-brisa pa- de alta qualidade. No serviço con- 
norâmico, motor Diesel de 120 HP, tínuo, em curta, média e longa dis- 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra- tâncias, o L/LK/LS 1111 ó uma nova 
seiro de grande resistência e tôdas concepção em transporte.

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 péso sôbre os eixos. Chassis

Finalmente, no encon
tro de menor expressão 
da rodada. Guarany x 
Nevada estarão preliando 
no Estádio Municipal Vi
dal Ramos Junior, num 
encontro que não desper
ta qualquer interêsse a 
não ser o desejo de am 
bos obterem uma melhor 
posição na tabela de 
pontos.

Por todos os motivos, 
o Guarany possue a seu 
favor um leve favoritis
mo.

a maior rèda de Concessionários Diesel do País

Cia Revendedora de 
BB i: ! Motores e Automóveis
B S  ' ;] Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina

X CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

Agora colaborando com o plano de estabilização, enquadrados na Porto 
mos os veículos Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, 
reduzidas.

Visitem a Corema, sem compremissos
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A conhecida Agência 
de Turismo Nevada, com 
séde à Rua Correia Pin
to e de propriedade do 
Sr. Araci Paim, realizou 
há poucos dias uma gran
de excursão por varias 
cidades e capitais brasi
leiras, conduzindo um 
grupo de professoras de 
nossa cidade, numa via
gem de turismo e de es
tudos.

A referida excursão foi 
realizada em uma mo
derna kombi pertencente 
àquela conceituada a- 
gência de viagens e tu
rismo, e foi conduzida 
neio seu digno proprie
tário, Sr. ãraci Paim,

que dispensou às turistas 
o máximo de atenção e 
cavalheirismo.

A Agência de Turismo 
Nevada que realizou um 
extenso itinerário, que 
durou aproximadamente 
lb dias, transitou por Cu 
ritiba, São Paulo, Belo 
Horizonte, Poços de Cal 
das, Guanabara, e outras 
importantes cidades bra
sileiras.

A mencionada carava
na regressou há poucos 
dias, e era composta das 
professoras Adelma Ar
ruda Paim, Holnete Var 
gas, Eli Waltrick Caon. 
Julieta Eivira Ramos, 
Danuzia Silva, Neide Sa-

lete Chiaradia, Mara Go- 
doi, Inalva Rafaeli e Lia 
ne Franklin, as quais vol
taram encantadíssimas 
com tudo o que lhes foi 
dado a ^presenciar nessa 
maravilhosa viagem.

No próximo dia 4, a 
Agência de Turismo Ne 
vada deverá efetuar uma 
outra viagem, desta vez 
conduzindo romeiros pa
ra S. Bom Jesus de Igua- 
pe. Santos, São Paulo, 
Aparecida e Rio de Ja
neiro.

Ministério da Guerra 2' Batalhão Rodoviário Laees-*» C 
III Exército Serviço de Relações Públicas^ h

COMUNICADO N 43-SRP de 29 de julho de 1965

NOTA : 1. O SRP do 2' B Rv tem como finalidade es
sencial divulgar as realizações e os planos de 
Unidade de maior interesse para o meio civil.

2' Os órgãos de imprensa e as estações rsdiodi- 
fusoras utilizarão, seu critério, os comunicados 
distribuídos, podendo transcreve los na íntegra 
ou aproveitá-los como base de notícias de re
dação própria, dispensada, nos dois casos, a 
menção da origem.

No período de 1' de outubro a 15 de novem
bro do corrente ano a Escola Preparatória de Cam
pinas estará recebendo pedidos de inscrição para 
aquêles que desejam nela ingressar, o que será 
feito através do concurso de admissão.

A Escola Preparatória de Campinas (Es P C) 
é um estabelecimento de ensino de nível médio 
(2‘ ciclo), destinado a preparar, sob regime de in
ternato, candidatos à matrícula na Academia Mili 
tar das Agulhas Negras.

Ao ser matriculado, o candidato é incluído com 
o título de aluno, considerado praça especial e, hi- 
eràrquicamente, equiparado a 3- Sargento, sendo 
que o Estado fornece, gratuitamente, ensino, ali
mentação, alojamento, fardamento, assistência mé
dica, dentária e psicológica, bem como lhe paga 
os vencimentos fixados em lei.

O Concurso de Admissão estará aberto a to
dos os brasileiros, solteiros, que tenham mais de 
15 e menos de 20 anos, referidos êstes limites ao 
dia 31 de dezembro do ano de matrícula e tenham 
concluído com aproveitamento o curso ginasial, ou 
equivalente, além de outros requisitos exigidos o 
que constam das “INSTRUÇÕES” para o concurso.

Êste concurso será aberto para preenchimento 
de vagas exclusivamente no 1- ano.

Aquêles que desejarem obter as “INSTRUÇÕES” 
completas para o concurso, poderão endereçar os 
seus pedidos por intermédio dos Correios e Telé
grafos, para o Comandante da “Escola Prepara
tória de Campinas - Campinas, SP”.

Calendário
Dia 3 Jan 66 - Realiz. do 
Dia 4 Jan 66 - 
Dia 5 Jan 66 - „
Dia 6 Jan 66 - „
Dia 7 Jan 60 -

exame de Português
„ „ Conhecim.
„ „ Geometria
„ „ Aritmética
„ „ Álgebra

Gerais

Visto:

Wilson T Cel 
Cmt do Btl Devanir Pinto Cap 

Chefe do SRP

Encontra-se atualmen 
te no Japão cumprindo 
um longo curso naquêle 
país, o ilustre lageano 
Dr. Manoel Martins, en
genheiro da Sociedade 
Termoelétrica do Capiva- 
rí (SOTELCA), residente 
há algum tempo em Tu
barão, e filho do nosso 
particular *a m ig o Cel. 
Adolfo José Martins.

G Dr. Manoel Martins 
que é pessoa, vastamen
te relacionada na socie
dade lageana. está cum
prindo em terras uipôni- 
cas, um curso organiza
do pela “Overseas Tech 
nical Cooperatian Agen 
cy” ura orgão do gover
no do Japão e uêstes 
mêses de Junho e Julho, 
está visitando e estagi
ando nas usinas termo 
elétricas da «Tokyo Elec
tric Power Co». Nos pró 
ximos mêses de Agosto 
e Setembro, o Dr. Manoel 
Martins estará visitando 
as industrias eletricas de 
Nagoya, Osaka e Hiro- 
shima, e esta aprovei
tando também, o máximo 
de tempo para realizar 
um númerp maior de vi
sita e conhecer bem de 
perto o Japão, a sua cul 
tura e a sua gente.

A visita do Dr. Manoel 
Martins ao Japão, está 
sendo recebida com gran 
de orgulho não só em 
Tubarão como em Lages, 
pela magnífica escoiha 
do seu nome para efetu
ar tão importante curso.

Trata-se de elemento 
com larga competência 
no seu ramo de ativida
de, e engenheiro com 
respeitável gabarito den
tro da SOTELCA, cujo 
conceito vem agora de 
extender-se ao exterior, 
graças ao estágio que 
cumpre em terras do Sol 
Nascente.

Aproveitamos a opor
tunidade p a r a  cumpri
mentar efusivaraente o 
Dr. Manoel Martins, de 
sejando lhes um feliz cur 
so e venturosa perma 
nência no Japão.

Nota da Diretoria da 
Fazenda Municipal
A Diretoria da Fazenda Municipal de Lages, 

atendendo ao que dispõe o artigo n* 40 da Lei n 
44 944/64, solicita aos proprietários de prédios a- 
lugados que prestem as informações estabelecidas 
pela lei do iuquilinato acima referida.

Ylton Machado

Resp. p/Diretoria da Fazenda Municipal

Governo vai estimular indústria
“O Decreto presidencial que trata de estímulo 

à indústria de alimentos contribuirá para a me
lhoria da qualidade dos produtos de alimentação 
especialmente por que eutre outras medidas favo
rece a importação de equipamentos para a moder
nização das fábricas já existentes e instalação de 
outras no território nacional”.

Esta é a opinião do sr. Antonio Manoel de 
Carvalho, Presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação, de cuja iniciativa re
sultou a decisão do Presidente Castelo Branco, de 
designar uma comissão para estudar com os in
dustriais do setor as necessidades e reivindicações 
da indústria alimentar do País.

Esclareceu o Presidente da ABIA que face ao 
crescimento explosivo da população, cuja taxa se 
eleva a 3,1 por cento ao ano, a industria alimen 
tar assume cada dia maiores responsabilidades an
te os esforços para satisfazer as carências alimen
tares que caracterizam tôdas as regiões do País.

- “A indústria alimentícia - frisou tem sôbre 
si a grande responsabilidade de produzir alimen
tos em quantidade e qualidades suficientes para 
atender a demanda, porém essa responsabilidade 
é maior quando se verifica o interêsse da indús
tria alimentar em observar os hábitos e costumes 
alimentares regionais”.

Disse que com a modernização do equipamen
to e aquisição de modernos equipamentos para as 
indústrias que vierem a se instalar no País, a in
dústria de alimentos se transformará em base das 
mais importantes para a melhoria das condições 
de vida da população.

Na entrevista que concedeu ao “Diário de São 
Paulo”, o sr. Antônio Manoel de Carvalho admi
tiu a possibilidade de redução dos custos dos pro
dutos, com o seu consequente barateamento.

Congresso pode ier 
férias em setembro
A partir de agosto, a participação mais efeti 

va, na campanha política, dos congressistas (184) 
deputados e 32 senadores) dos Estados onde ha
verá eleições em outubro próximo, dificultará a 
obtenção de «quorum» para a aprovação, no Con
gresso, das novas reformas preconizadas ptdo Pre
sidente Castelo Branco e tornará pràtic.imente in
viável a votação de qualquer emenda constitucio
nal. pois estas dependem da maioria absoluta.

A paridade entre o funcionalismo dos tres 
Poderes, a reforma ora em cogitação do Po
der Judicial e a nova discriminação de rendas, 
que dependem de emendas constitucionais e con
sequentemente do «quorum», de maioria absolut3 , 
se apresentadas em agôsto, poderão ficar prejudi
cadas se ao fim do prazo para a tramitação (3o 
ou 6o dias) não se verificar a sua votação. E as 
previsões indicam que, na medida era que se apro
ximar o pleito de, mais ainda se aguçará o pro 
blema do «quorum», a ponto de se tornar quase 
inevitável ura nôvo recesso parlamentar em se
tembro.
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