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Lages, 9 de Outubro de 1965 — N° 96

Presidente Castelo Branco lioje em Porto íllegre

Ivo reafirma: fará 
Govêrno sem éáios

Administração voltada para 
interêsses de Santa n

os legítimos 
atarina

O Presidente Humber-| leiro rumara para Bagé. tado sulino.
O retorno do Presiden 

te Castelo Branco à Gua 
nabara está previsto ain 
da para a noite de hoje

to de Alencar Castelo |onde inaugurará uma ex- 
Branco estará hoje às 121 posição e à noite, retor
horas em Porto Alegre, 
onde cumprirá um pro
grama de visita ao Rio 
Grande do Sul, que terá 
a duração de um dia.

Na parte da tarde, o 
chefe do govêrno brasi-

nará à Porto Alegre, on
de deverá presidir o Con
gresso de Prefeitos no 
Rio Grande do Sul, que 
terá lugar no Umbu Ho 
tel, e ao qual compare 
cerão edis de todo o Es

Sr. Valdo Costa Ávila 
saúda o povo lageano

Ao tomar conhecimento de sua eleição para a 
Prefeitura Municipal, o Sr. Valdo Costa Avila, a- 
través de uma emissora local, enviou uma mensa
gem ao povo de Lages, onde reafirmou o seu pro
pósito de governar o nosso Município de coração 
aberto, sem qualquer ressentimento, unicamente 
com o espirito de bem trabalhar era pról da nossa 
população.

Em certa altura de sua mensagem, o novo)Pre 
feito de Lages, invocou o nome da Santíssima Vir
gem Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de 
nosso Município, para que a Mesma lhe concedes
se forças, afim de que o seu trabalho seja coroa 
do de plêno êxito, dentro dos principios compatí
veis com a dignidade cristã e democrática que 
nos regem.

Equipes do Colégio 
Paranaense visitará 
LAGES

Está vibrando desde 
já a juventude esportiva 
lageana. cora a exibição 
no próximo sábado e 
domingo, do conceituado 
Colégio Paranaense de 
Curitiba, que aqui terça 
rá forças com o Colégio 
Diocesano, nas modali 
dades de bola ao cesto 
e futebol de salão.

A vinda dêste prestigio 
so Colégio do Paraní, que 
congrega em suas equi 
pes, alguns valorosos a- 
tletas das seleções do vi
zinho Estado, deve se ao 
espírito empreendedor de 
Frei Junipero Beier, di
retor do Colégio Dioce
sano, de Frei Antonio 
Alexandre e outros mem
bros daquele educanda 
rio, em pról de nosso 
esporte amador, cujos 
jogos, serão realizados 
em sua magnifica can 
cha coberta, que há dias 
foi inaugurada. Para ês- 
tes jogos, a seleção do 
Colégio Diocesano de bo
la ao cesto e futebol de 
salão está era intensos 
treinamentos, na tentati
va da obtenção de con- 
sagradoras vitorias para 
o Jdesporto amador da 
Princesa da Serra.

Sabe se que a renda 
dêsies jogos, reverterá 
em benefício de melho 
rias a serem introduzidas 
em canchas desportivas 
do Colégio Diocesano, 
que será palco no próxi
mo ano de importantes 
competições esportivas, 
por ocasião dos VII Jo
gos Abertos de Santa 
Catarina.

iMmÊÊmÊÊÈ
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Em suas primeiras declarações à imprensa do 
país, o Governador eleito Ivo Silveira ressaltou o 
espírito democrático que presidiu as eleições em 
Santa Catarina.

Reafirmou propósitos de campanha, de reali
zar um govêrno sem ódios, voltado para os legí
timos interêsses de sua terra. Em benefício do 
clima de tranquilidade nacional cooperará com os 
poderes da República, pois entende que o país ne- 
nessita trabalhar em paz para o seu plano d*-* inte
gral desenvolvimento. Santa Catarina contribuirá 
com sua parcela de equilíbrio.

Presidente CB enviará 
mensagens à Câmara

Dentro de breves dias, o Presidente Castelo 
Branco deverá enviar à Câmara Federal, impor 
tantes mensagens, que pelos seus conteúdos inte
ressam vivamente à vida da Nação.

Por outro lado, através dessas mensngens, que 
serão votadas pelo Congresso e automaticamente 
aprovadas, serão de vital importância para o re- 
vigoramento do vitorioso movimento de 31 de 
Março.

A  V  I f  €
Matinée em beneficio das Santas 

Missões

“Houdini o Homem Miraculoso”

Dia 13 de ontnbio-Cine Tamoio-às 16.00 hs.
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MINISTÉRIO DA FAZEN D A
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional Santa Catarina
Circular n* 28/65 Florianopolis, 24 de seiembro de 1985

O Delegado Fiscal do 
Tesouro Nacional, no uso 
de suas atribuições, trans
creve a Circular N’ 85, 
de 10 de setembro de 
1965, do Sr. Diretor do 
Departamento de Rendas 
Internas, nos seguintes 
têrmos:

Circular n* 85. de 10 de 
setembro de 1965

0 Diretor do Departa
mento de Rendas Inter
nas, do Ministério da Fa
zenda, no uso de suas 
atribuições, e

Considerando que o 
Regulamento do Imposto 
de Consumo, aprovado 
pelo Decreto n’ 56.791, 
de 26 de agosto de 1965, 
publicado no Diário Ofi
cial do mesmo mês, in
troduziu disposições no
vas quanto ao reconhe
cimento das isenções tri 
butárias asseguradas às 
entidades de caráter as- 
sistencial;

Considerando a neces
sidade de disciplinar o 
processamento do pedido 
de isenção em cada ca
so,

Resolve baixar as se
guintes instruções, cujo 
cumprimento recomenda 
aos senhores Delegados 
Regionais, Inspetores e 
Agentes Fiscais de Ren
das internas, bem como 
entidades interessadas.-

1 — A condição de so
ciedade educacional ou 
hospitalar de finalidade 
filantrópica, para efeito 
de isenção do imposto 
de consumo, será decla 
rada mediante circular 
do Diretor do Departa
mento de Rendas Inter
nas, para todo o territó
rio nacional, ou portaria

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.

dos Delegados Regionais 
de Rendas Internas, nos 
casos restritos às suas 
respectivas jurisdições 
(art. 9‘ § 3 ).

II — O reconhecimen
to da isenção dependerá 
de requerimento da enti 
dade interessada, instruí
do desde logo com as 
provas seguintes:

a) personalidade jurí
dica da entidade reque 
rente, com a apresenta
ção de cópia integral de 
seus estatutos;

bj registro na reparti
ção pública competente, 
federal ou estadual;

c) aplicação integral 
de suas rendas no País, 
na manutenção e desen
volvimento de seus ob
jetivos sociais, com a 
apresentação de seu úl
timo balanço e demons
tração da conta de re
ceita e despesa, por on
de se comprove, também 
que a instituição não dis
tribui lucro, sob qualquer 
título, a seus sócios ou 
dirigentes;

d) exercício de suas 
atividades e cumprimen
to de suas finalidades 
educacionais ou hospita
lares, mediante atestado

de órgão público com
petente;

e) serviços educacio
nais ou médico- hospita
lares, inteiraraente gra
tuitos e correspondentes 
a cinquenta porjeento de 
seu total, a pessoa de 
restrita capacidade eco
nômica, oferecendo, no 
primeiro caso, relação 
nominal de' estudantes 
mantidos, com a deno
minação e localização de 
estabelecimento e grau 
de ensino;

f) manutenção de esta
belecimento. postos, agên
cias, ambulatórios ou ou

tras dependências, decla
rando denominação e lo
calização.

III — O requerimento 
de isenção será apresen
tado à  Delegacia Regio
nal de Rendas Internas - 
quando a requerente es
tiver situada em locali
dade que fôr sede da 
Delegacia e à Inspeioria 
Fiscal de Rendas Inter
nas da respectiva cir- 
cunscrição, nos demais 
casos.

IV — O requerimento 
de isenção deverá ser in 
formado pelo Agente Fis-

continua na 4a pagina

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L / L K / L S 1111 
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

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 sobre 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 /LK /LS  1111 é uma nova 
concepção em transporte.

M E E 1 C Z 3 S S - B E N Z
a maior rc-Je 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. Catarina
CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

COiaborTvírndo 5om plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71 
^duz^das 08 Mercedes com Pequena entrada e financiamentos longos, com

Visitem a C o r e m a ,  sem compromissos.

. oferece- 
despesas
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de gente e de luz
lair leoni

coral

Filiado a U.I.M.A. e 
com direção musical da 
Prof. Yedda Hartmann, 
um coral totalizando qua
se trinta vozes ensaia 
seus primeiros sons.

E a apresentação pri
meira será em festa de 
homenagem ao «Dia do 
Professor».

De nôvo, o talento e a 
dedicação de Yedda Har 
tmann, promovem.

debutantes

A noite de «debut» das L A I R  L E O N I
meninas-moças do PI- CorresPondente em Curitibanos 

NHE1RO TENIS CLUBE, está confirmando pela 
movimentação, que será uma grande noite de gala 
para a sociedade da Capital da Madeira.

PABLO COELHO, a atração musical de Porto 
Alegre.

NESTE CANTINHO DE PAZ!..
joot cl^eoui.

«KÂLIDÂSA, é conhecido como o «Ovídio da índia Clássica.»
Autor de alguns dos mais famosos poemas heróicos da Índia antiga. 

KALIDASA no entanto conservou-se um poeta moderno, quer pelo seu rit
mo inigualável, quer pela fôrça e pela beleza das suas imagens.

Segundo os hindús, viveu êle no século II A. C., mas muitos críticos 
modernos acreditam que sua existência se tenha verificado na primeira me
tade do século VI, da nossa era.

«RITUSAMHÂRA» é o titulo original deste poema, que canta as di 
versas estações da índia, numa linguagem única, desde o Verão, o quente 
e perfumado Verão da índia, até a Primavera e a Estação dos Orvalhos.

Há séculos que êste poema conta com admiradores em todos os can
tos do mundo.

Ao apresentá-lo pois ao público do Brasil, acreditamos estar prestan
do um real serviço à nossa cultura e em especial àqueles que amam a boa 
poesia e sabem dela extrair a música preciosa e o suave perfume».

Em Junho de 1944 LUCIO CARDOSO, o tradutor de «RITUSAMHÂRA» 
assim apresentava o mais belo dos poemas de KALIDASA.

Eis um trecho sôbre

A  P R I M A V E R A
debutante em Blumenau

A noite de hoje dedicamos a acompanhar ED
NA GABOARDI, da sociedade pinheirense, no seu 
«debut» ao CARLOS GOMES de Blumenau.

Sr. e sra. Emilio Driessen (Presidente do Pi
nheiro) Sr. e sra. Dr. Helio Amaral (Diretor Social 
do mesmo clube) e a família Alcides Gaboardi, 
presentes a noite maior da sociedade blumenauense.

jogos abertos de santa catarina

A equipe de Futebol de Salão, seleção da ci
dade, é a única inscrita a participar dos VI Jogos 
Abertos de Santa Catarina a ser realizado em Brus- 
que na semana de 9 a 16 de Outubro.

Pelo melhoramento técnico de outras equipes 
em diversos setores é bem provável que no ano 
próximo uma delegação maiuscula venha a parti
cipar da semana esportiva.

Ó bem-amada, eis a Primavera!
O amor, gracioso guerreiro, estendeu seu arco
e â guisa de corda
tem uma guirlanda de abelhas:
e um galho cheio de botões floridos
serve-lhe de flecha.
Êle chega e se apresta para trespassar os corações 
que os desejos alimentam.'

Vê, a feérica Primavera tudo embelezou: /
os galhos recobertos de flores,
as águas azuis semeadas de lotus,
as mulheres amorosas a brisa, perfumada,
as noites deliciosas, as manhãs encantadoras,
e o tanque que brilha como um milagre de pedrarias,
e êste enxame de mulheres que cintilam como a própria lua,
e as árvores que vergam ao pêso das flores!

R e t a l h e i . . .
de VICTOR HUGO

Ousar: o progresso só assim se obtém.

E a minha vida no mesmo instante 
ficou alegre, ficou brilhante 
como uma rosa cheia de orvalho

Em sete dias, voltaremos.

Organização Ernani Rosa
de IC C V IÇ C /  P D C FI/ IIC N 4 IÍ

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Roa Pres. Nereu Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R IN A

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

Claudino - Cobrancss
A única firma especializada no ramo

Cobranças de qualquer espécie
FAÇA SUAS COBRANÇAS POR

Claudino - Cobranças
E RECEBA O SEU DINHEIRO TRANQUILAMENTE 

Visite nossos escritórios:
Rua Marechal Deodoro, 304 (Fundos)

Em frente à FORD

Guilherme de Almeida
O sol não se esconde 
ficaremos na relva macia 
como flores de pessegueiro 
que tombam tranquilamente

Josette Maria de Oliveira Schwõlk

Nunca morrer num dia assim 
de um sol assim . . .

Olavo Bilac

NO MlNIMO SER&Q MAXIMAS!
As rosas fê-las Deus para as mãos pequeninas (Guerra Junqueiro)

As côres, o cheiro, as formas encantadoras desta efêmera maravilha, 
apelidada flôr, namoram até os espíritos mais rústicos, mais |ignorantes, ou 
menos reflexivos (A. F. de Castilho)

Se a Natureza é um espírito inteligente, neste caso eu lhe chamo 
Deus (La Bruyere)

Albanez Silva & Cia. Ltda.
-------- flua Ctuz ( Souza, 560 - Fone, «I - End. íel. tacil - Caixa Mal, 2!9 =

Laôes - /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

Mel, Cera, Fumo etc. ___
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MINISTÉRIO DA FAZEN D A
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional Santa Catarina
Circular n* 28/65 Florianopolis, 24 de seiembro de 1965

Cont. da 2a Página
cal de Rendas Internas 
da seção ou circunscri- 
ção, que conferira a exa 
tidão das informações 
prestadas pela entidade 
requerente e, em todos 
os casos, será apreciado 
pelo Delegado Regional 
de Rendas Internas.

V — Todos os reque
rimentos são submetidos 
à aprovação do Diretor 
do Departamento de Ren
das Internas, porém o 
reconhecimento da isen
ção será válido a partir 
da portaria concessiva 
do Delegado Regional, 
nos casos de sua com
petência.

VI — A isenção do

imposto de consumo res
tringe-se aos produtos a- 
dquiridos pela entidades 
educacionais e hospita
lares de finalidade filan
trópica, para seu uso 
próprio (art. 7°, n-XXHI, 
Lei 4.502/64, observada, 
quanto ao imposto do sê- 
lo, a norma de que ha
vendo outros co-obriga- 
dos que não gozem de 
isenção sobre êles recai
rá o ônus do imposto em 
sua totalidade, (art. 9° do 
Decreto 55 852,65),

VII — As entidades que 
se acharem nas condições 
do item II, desta Circu
lar. bem como quaisquer i 
uutras de assistência so- j

ciai a que se refere o 
art. 31, inciso V, letra'b’ 
da constituição Federa- 
gozarão também de isenl 
ção do pagamento do 
Imposto Único sôbre E- 
nergia Elétrica (§ 5- le 
tra ‘ ‘c” do art. 4o da Lei 
2.308, de 31/8/54. modifi 
cada pela Lei 4 476, de 
16/6/65.

VIII — As] entidades 
que se acharem no gozo 
da isenção, a que se re
fere esta circular deve 
rão comprovar, perante 
a respectiva Delegacia 
Regional de Rendas In
ternas, no mês de Janei
ro de cada ano, a con
tinuidade das condições

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

N O G U E IR A  possui 
3 tamanhos 
(DPM I, DFM-2.
C P M -a ), para atender 
qua.’qu<.r naceesioade.
Fôrça nocesjdria respectiva 
3MP - 7,5HP e - 10HP, e 
pode 3er lorn&cida 
-or,-. gerador 
p -o luz a força. ’

L-.

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

Garantida por 10 anos, NOGUEiRA custa menos do que qualquer 
'■r.ra rrtáq-Jna que só faz uma operação.

E. J. Benthien & Cia.
Distribuidores ern Lages

L A G E S
RUA CORONEL CORDOVA, 265

SANTA CATARINAO —

previstas nas h tras “ c” 
a “ f” do item II.

IX — As Delegacias 
Regionais de Rendas In 
ternas organizarão íichá- 
rios das entidades assis 
tênciais sob sua jurisdi
ção, a quem fôr concedi
da isenção tributária, no 
qual serão anotados to 
dos os fatos e alterações 
ocorridas.

X — As isenções de 
imposto de consumo con 
cedidas até 30 de no 
vembro de 19b4 a em 
prêsas ou instituições 
públicas o u privadas, 
restringem-se. a partir 
de r  de janeiro de 1965, 
aos produtos por elas 
diretamente produzidos 
ou import dos. para uso 
próprio, (art. 276 do De
creto m 56 791, de 26/8/ 
65).

XI - Tôdas as isençõ 
es concedidas até 26 de 
agosto de 1965, a entida

des educacionais ou hos 
pitatalares ssrão revistas 
pelo Departamento de 
Rendas Internas, deven
do os interessados, no 
prazo de cento e oitenta 
( 180) dias de publicação 
desta circular oferecei 
provas atualizados ce 
que preenchem as exi
gências constantes do 
item II, sob pena de te
rem cassadas as isen
ções em cujo gozo se 
encontrem.

XII — Os Delagados 
Regionis nas sedes das 
regiões dos Inspetores 
Fiscais nas demais loca
lidades, deverão dar ara 
pia divulgação das pre
sentes normas, inclusive 
distribuindo as à impren
sa local.

(ass.) Júlio Barbieri 
Diretor.

Maria da Glória Lima, 
Delegado Fiscal Substi
tuto.

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

Posto F o x
— 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 - Sanfa Catarina

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

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

Matriz - M a  Martelai F l o r i »  1 - l o n e  380 -  Caixa Poslal 12 -  L a ie s -S .C .
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B A U  V E LH O  Danilo Thiago de Castro Porto A legre, agosto de 1965
Dos meus conhecidos, 

o melhor bate papo que 
consigo ter, é sempre 
com o seu Fernando A 
taide. Questão de dois 
dias atraz, sentámo-nos 
na praçinlia do “Cravo 
Preto” e depois de mui
ta conversa, perguntei: 
seu Fernando, sabe o se
nhor, algum caso que en
volvesse a figura de al
guma alta antoridade, 
aqui em Lages, antiga
mente ?

Èle pensou, pensou e 
dando uma risadinha, co
meçou a contar-me o se
guinte fato:

Aqui em Lages, o ano 
de 1865 encontrou a ci- 
dadezinha com a parte 
política em polvorosa. O 
partido Conservador e o 
partido Liberal, andavam 
em pé de guerra, há mui
to tempo.

O interessante é que 
os políticos aproveitaram 
se de uma questão havi
da entre o Juiz de Direito

da Comarca, Dr. Joaquim 
José Henriques e o Juiz 
Municipal, o Dr. José Ni- 
colau Pereira dos Santos, 
ambos militando no par
tido Conservador, afim de 
que os fatos chegassem 
às últimas consequências.

O Dr. Joaquim José 
Henrique, quando de sua 
chegada à Lages já ha
via trazido o apelido de 
“Polvora Surda” , à troco 
do que, até hoje, ninguém 
ficou sabendo.

Os chefes do partido 
Liberal, sem muitas de
longas, resolveram fazer 
uma sedição, contra es
tas duas altas autorida
des que tiveram que a- 
bandonar a comarca.

O Dr. Juiz Municipal, 
nunca mais apareceu por 
aqui-

Dias depois, pelo alvo
recer, o sono pacado dos 
nossos habitantes foi sa
cudido e a cidade ainda 
meia tonta de sono, viu 
uma coisa inédita: subin

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 DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

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

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

do a rua do Rozario, 
vinha o Dr. Joaquim Jo
sé Henriques, acompa
nhado de um forte con 
tingente de força do exer 
cito, o qual deu entrada 
na cidade ao som de 
extridentes cornetas.

Foi um Deus nos acu
da, mal dando tempo aos 
chefes d a sedição de 
«garrarem o mato», pon
do-se a salvo das iras 
do ilustre magistrado.

Tomou posse do car
go, abriu a sessão do 
Juri que estava marcada 
justamente para aquele 
dia e envolveu em pro 
cessos os cabeças da se 
dição, fazendo instaurar 
contra um dêlesv nada 
menos de seis. Esses a 
contecimentos causaram 
muito mal à Comarca, 
que foi suprimida por re
solução da Assembléia 
Legislativa da Província 
de Santa Catarina.

Durou felizmente um 
ano a lei que passava a 
Comarca e o município 
de Lages, à jurisdição da 
Comarca de Santo Antô
nio dos Anjos da Laguna. 
Na sessão ordinária de 
1866, a Assembléia a re
vogou, havendo por este 
motivo, grandes festejos

populares, nas ruas da 
nossa Lages.

Fiquei pensando em pu 
char pelo seu Fernando, 
numa velha historia, so
bre a briga entre duas 
bandas de música, aqui 
em Lages. Uma, a do 
partido Conservador e a 
outra do Liberal, mas, já

sabendo que havia sido 
músico de uma delas, fi
quei quieto, pois na cer
ta, ele iria “ puchar as 
brazas para o seu assa
do” .

*
(Dos arquivos do Mu

seu Histórico Thiago de 
Castro).

ELEFANTE 
EM UTAH

SALT LAKE CITY, U- 
TAH, EE.UU. Trabalha
dores estavam esgotando 
uma fonte subterrânea 
perto daqui quando de
senterraram um grande 
dente de elefante.

Imediatamente cientis 
tas hábeis foram envia
dos aqui pela Universi
dade de Utah para exea- 
var o lugar e achar os 
demais ossos e quaisquer 
artifatos antes que se 
construísse uma estrada 
sôbre o mesmo.

Chefiado por James H. 
Madsen, curator do Mu

seu de Ciências Terrâ- 
neas da Universidade, o 
projeto, que durou um 
mês, foi terminado com 
várias caixas de achados.

«Temos partes de uma 
variedade de animais, 
muitos não identificados. 
Há ossos de antigos ca
valos, búfalos, e elefan 
tes. disse Mr. Madsen»,

Também se acharam 
artifatos, inclusive cabe
ças de flechas e raspa
dores, em exeavações 
menores ao redor da 
principal.

Cmia PADRE HEIIS
T R I B U T O  -  L A G E S

— de —

J. R DABOIT & IHMAOS

Vendas de reprodutpres raça Holandeza 

Pôsto de venda leite anexo ao Açougue SÃO JOÃO 
Rua Marechal Deodoro s/n 

Vendas de frios em geral, de OSMAR SAD Y COSTA 
L A G E S  — Santa Catarina

DESEMPENHO • CONFÔRTO • SEGURANÇA

•  Ignição transistorizada «Nova fechadura silenciosa -  duplo engate
•  Chave única para ignição e trava de câmbio •  Alças de apôio •  Pai
nel estofado em novas linhas •  Novas combinações de côres-metahcas.

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

:r

Recebemos os modelos 1965
do mais resistente carro brasileiro!

(provado em 120.048 km de estrada)

SIMCA

A M  AP AL
A. MACÊDO

Automóveis Peças e Acessórios
Rua Heroilio Luz s/n - Lages - Sta. Catí rina
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Mil cruzeiros valendo um
O economista Herculano Borges da Fonseca, 

ora conferência pronunciada perante o Conselho 
Técnico da Confederação Nacional do Comércio 
sôbre o «Cruzeiro Nôvo», defendeu a tese de que 
a reforma do padrão monetário nacional é uma 
necessidade mas deverá ser feita pela multiplica
ção do valor da nova moeda por mil do cruzeiro 
atual.

Isso _  assinalou, — porque a eliminação dos 
zeros será absoluta e facilitará a compreensão do 
público em relação ao dinheiro nôvo, ao mesmo 
tempo em que tornará a moeda nacional mais pró
xima do valor da moeda padrão internacional, is
to 6, do dólar que vale atualmente 1.85U vezes o 
cruzeiro brasileiro.

Custo do papel-moeda

O conferencista revelou que a partir da fabri
cação de cédulas de 1 e 2 cruzeiros, o Brasil já 
gastou US® 150 milhões para conseguir fazer seu 
papel moeda. Além disso, o problema tem impli
cações com a segurança nacional afora o seu as
pecto técnico. A inflação no país, explicou, tornou 
ridícula, do ponto de vista econômico, a relação 
entre o dinheiro brasileiro e o dólar, criando 
sérios problemas para a produção de maquinas 
contábeis, para a própria escrituração e também 
para as transações internacionais. Se a moeda fôr 
multiplicada por mil vêzes o seu padrão atual, as 
operações serão totalmente simplificadas.

Melhor alimentação 
para melhor saúde

Da Maria Silveira 
Diretora da Escola Royal

Durante o verqo, os refrescos são bem vindos 
a tôda a hora. E um refresco de chá será certa
mente muito apreciado.

Refresco de Chá
1 litro de Chá Tender Leaf 
4 colh. (chá) de xarope de groselha 
8 colh. (chá) de rum 
Açúcar à vontade

Prepare o chá, de acordo com as instruções 
do pacote (utilizando folhas soltas ou chá em sa
quinhos). Ponha em cada copo uma pedra de gêlo. 
toloque açúcar e um pouco da mistura de grose 
lha e rum era todos os copos. Derrame por cima 
o chá. Enfeite cada copo com uma fatia de limão 
ou laranja e um raminho de hortelã.

Dentro  ̂do copo, coloque frutas frescas diver
sas, de acordo com a sua preferência: 
morangos, cerejas, pêssegos, maçãs etc.

Posto Texaco Centenário com 
= 1  novo proprietário | =

Situado à Avenida Pre
sidente Vargas, no Bair 
ro Coral, o Posto Texaco 
Centenário encontra-se 
no momento sob nova 
direção, adquirido que

Sra. Anta de 
Castro Silva

Decorreu no dia de on
tem, o transcurso de 
mais ura aniversário na- 
talicio da Sra. d. Auta 
de Castro Silva, digna 
consorte do Sr. João 
Gualberto da Silva Filho, 
pessoa bastante concei 
tuada em nossos setores 
sociais.

A ilustre aniversarian
te, é presidente da Asso
ciação Beneficient e Seá 
ra do Bem, entidade es
ta, respousavel pela cons 
trução do Hospital Infan
til, sito no Bairro Conta 
Dinheiro, e que em bre
ve será inaugurado.

Dama portadora de in
contestáveis dotes filan
trópicos, a d. Autiuha, 
como é conhecida na in
timidade, foi muito fe
licitada na data de on
tem.

Destas colunas cumpri
mentamos à digna ani 
versariante, com votos 
de que a sua missão em 
pról da humanidade seja 
coroada de crescentes 
êxitos.

Revista do Sul
Assinaturas com o re

presentante local, neste 
Jornal.

Sra. Nely Oliveira 
Engelsing

Ocorreu na última ter
ça feira, dia 5, a passa
gem de mais uma data 
natalicia da Sia. d Nely 
Oliveira Engelsing, digna 
esposa do Sr. Raul Goel- 
zer Engelsing, do comér
cio local e elemento bas 
tante benquisto era nos
sos meios.

Formulamos à Sra. Ne 
y Oliveira Engelsing, os 
nossos votos de inúme
ras felicidades.

--------ATENÇÃO--------
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

foi, pelo Sr. Seniro Ma
deira, pessoa esta, que 
goza de alto .conceito co
mercial no assunto.

O Posto Texaco Cen
tenário sofreu uma série 
d e remodelações, com 
a construção de novas 
rampas, permitindo assim 
mais facilidade para a 
lavagem e lubrificação 
de qualquer tipo de vei
culo.

Contando com funcio 
nários atentos e cônscios 
de seus deveres profis
sionais, o Posto Texaco 
Centenário.Çencontra-se à

disposição dos senhores 
motoristas para a venda 
de gazolina, graxas, 
óleos etc., dirigido di
retamente pelo seu digno 
proprietário, Sr. Seniro 
Madeira, dentro de toda 
aquela amabilidade e cor
dialidade que o caracte
riza.

Noticiando o aconteci
mento, destas colunas 
formulamos ao Sr. Seni- 
rio Madeira, proprietário 
do Posto Texaco Cente 
nário os nossos votos de 
prósperos negócios a fren 
te de sua firma.

Helicópteros conduzirão 
passageiros a aeroporto

Uma linha regular de helicópteros será breve 
mente inaugurada em Nova Iorque para servir aos 
passageiros de uma empresa aérea. A providência 
será adotada pela Pan American e segundo o seu 
presidente, Juan Trippe, poderá estender-se a to
dos os pontos do globo onde a emprêsa mantém 
escalas. Essa mesma companhia está aproveitando 
o satélite artificial “Passaro Madrugador” , que se 
locomove numa órbita estacionária a 22.300 milhas 
do Equador, enviando mensagens, obtendo previ
sões do tempo, distribuindo fotografias e fazendo 
reservas de passagens.

Engatinhar também 
é competição

Em Nova Iorque, o parque que mais atrai vi
sitantes é o «Palisades». Situado além do Rio Hu- 
dson, em Nova Jersei, êste parque tem uma atra
ção fora do comum: corrida de bebês. Èste ano, 
os concorrentes vieram de todos os Estados Uni
dos, alcauçando 90 participantes.

A prova, que consiste em colocar no chão os 
bebês (os concorrentes não podem saber andar) e 
atraídos até a chegada, numa distância de IS me
tros, com chocalhos, bolas, bonecas, etc. é o en 
cerramento de um concurso de robustez infantil 
muito disputado. (O vencedor deste ano dos «en- 
gatinhadores» foi Steven Getzoff, de 13 meses de 
idade que percorreu os 18 melros da pista em 
tres minutos e seis segundos e dois décimos. An
tes entretanto teve que provar aos juizes da cor
rida que mesmo com mais de um ano êle não sa 
bia ficar em pé.

Tarzan em dificuldade 
na Guanabara

Coutinua o impasse entre a organização inter
nacional de cinema que filmava no Rio a nova 
película de Tarzan e que está enfrentando os pro
testos dos cariocas. Acontece que o enrêdo do fil
me apresentava um cientista que era assassinado 
na Avenida Rio Branco e o desenvolvimento da 
história deveria mostrar atividades do Tarzan çom 
animais ferozes e cipós em pleno centro da Gua
nabara. Cariocas mais exaltados consideram o te
ma do filme ofensivo e enganador e exigem das 
autoridades que proibam a continuação dos tra
balhos.
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VI JOCOS ABERTOS
Em Disputa, em Srusque, de 10 a 10

Os VI Jogos Abertos 
de Santa Catarina, que 
desta feita Brusque será 
sede, no período de 10 a 
16 do corrente, continua 
empolgando os meios 
desportivos de Santa Ca
tarina, antevendo-se um 
sucesso estrondoso, a 
julgar pelo número de 
cidades inscritas, que al
cança quase três deze
nas, disputando-se nada 
menos de 21 certames.

Eis as modalidades e 
as cidades a elas inscri
tas.

Atletismo Masculino
- Brusque, Blumenau, Vi
deira, São Bento do Sul, 
Joaçaba, Indaial, Caça
dor, Joinville, Jaraguá 
do Sul, Canoinhas, Lajes, 
Palhoça e Florianópolis.

Atletismo Feminino -
Brusque, Blumenau, Vi
deira, Florianópolis e 
Paulo Lopes.

Basquetebol - Floria 
nópolis, Lajes, Brusque, 
Jaraguá do Sul, Blume
nau, Joinville, Joaçaba, 
Indaial, Itajaí e Tubarão.

Bocha - Brusque, São 
Ludgero, Caçador, Jara
guá do Sul e Guabiraba

Bolõo Masculino -
Brusque, Blumenau, Vi 
deira, São Bento do Sul, 
Joaçaba, Indaial, Caça
dor, Joinville, Rio do Sul 
e Florianópolis.

Bolão Feminino
Brusque e Itajai.

Ciclismo - Brusque e 
Blumenau, Joinville, Tu
barão, Itajai, Canoinhas 
e Lajes.

Futebol de Salão -
Brusque, Blumenau, Vi
deira, Paulo Lopes, Curi- 
tibanos, Caçador, Joinvil 
le, Tubarão, Itajai, Or 
leães, Jaraguá do Sul,

n ;  r  * ____ Vendemos 600 (seiscentos)
r i n n e i I O S  localizados junto a BR-2 -15
Klm. da cidade de Lages.

Tratar com Canuto à R. Emiliano Ramos 315 
Lages - Santa Catarina.

Criciúma, Lajes e Palho
ça.

Natação Masculina -
Brusque, Blumenau, Vi
deira, Joaçaba, Joinville 
e Tubarão.

Natação Feminina -
Brusque, Blumenau, São 
Bento do Sul, Joinville e 
Itajai.

Punhobol - Brusque, 
Blumenau, São Bento do 
Sul e Joinville.

Saltos Ornamentais 
Masculino - Brusque, 
Blumenau e Joinville.

Saltos Ornamentais 
Feminino - Brusque, 
Blumenau e Joinville.

Tenis Masculino —
Brusque, Blumenau, São 
Bento do Sul, Joaçaba, 
Joinville, Tubarão e Fio 
rianópolis.

QUEM NÃO ANUNCIA  
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAG EAN O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Pentaclorofenato de Sódio - imunocide

Vendemos 4 tambores deste produto que ser 
ve para banhar (imunizar) a madeira para expor
tação. Preço de tabela Cr$ 2.800 o Kg , vendemos 
a Cr$ 1 800 o Kg.

Tratar com Canuto à R. Emiliano Ramos 315 
Lages - Motivo - Vendemos a serraria.

V c c ê  s a 
b e  © q u e
X i õ n i f  i  -
c a  c a m p ?

do Corrente, 21 Certames
Tenis Feminino —

Brusque, Blumenau, Join
ville, Itajai e Florianópo
lis.

Tenis de Mesa Mas 
culino - Brusque, Frai- 
burgo, Joinville, Tubarão, 
Lajes e Florianópolis.

Tenis de Mesa Fe
minino — Florianópolis, 
Joinville e Brusque.

Voleibol Masculino
Brusque, Florianópolis, 
Blumenau, Videira, Pau 
lo Lopes, Joaçaba, Join
ville, Tubarão, Orleães, 
Rio do Sul, São João Ba
tista, Palhoça, Concórdia

e Tijucas.

Voleibol Feminino —
Florianópolis, Lajes, Rio 
do Sul, Itajai, Tubarão, 
Joinville, Blumenau e 
Brusque.

Tiro ao Alvo - Brus 
que, Blumenau, São Ben
to do Sul, Indaial Caça
dor, Joinville, Itajai, Rio 
do Sul e Jaraguá do Sul.

Xadrez - Brusque, Blu
menau, São Bento do Sul, 
Joaçaba, Caçador, Join
ville, Tubarão, Itajai, Or
leães, Rio do Sul, Criciú
ma e Florianópolis.

flmanhã a arrancada das semi
finais do campeonato eslalal

Finalmente no dia de 
amanhã teremos a aber
tura dos jogos semi-finais 
do campeonato estadual 
de futebol, corresponden 
te à Zona B, com a efe
tivação de dois cotejos.

Na cidade de Joaçaba, 
será travado o cotejo de 
maior importância da ro 
dada, reunindo as repre
sentações do Comercial 
local e do Internacional.

Será esta, a primeira 
prova de fogo do Inter
nacional na atual fase 
semi-final, visto que o 
alvi-rubro joaçabense é 
ura dos sérios concorren

tes às finais do estadual.

Por outro lado, em 
Tangará, o Perdigão lo
cal estará recepcionando 
o quadro do Santa Cruz 
de Canoinhas, num em
bate que se antecipa dos 
mais sensacionais.

Como é sabido, a Zona 
B, é constituída de ape
nas quatro equipes, de
vendo duas destas se 
classificarem para a fase 
final do campeonato es
tadual, juntamente com 
mais quatro clubes Jda 
Zona A, já em franca 
disputa.

Atenção Senhores 
Proprietários de

Micro M o r  Tibatta
V. S. poderá comprar agora 

em quatro anos de prazo, 

os implementos para o seu 

TO BATTA, como sejam: 

Pulverizadores, Carretas, Ro* 

çadeiras, Sulcadeiras e to

dos os outros de uso no 

famoso MICRO-TRATOR 

TO BA TTA

e

Giarany x Seleção ria L S I
Gotejo beneficiente

Será realizado amanhã à tarde, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos Junior, um cotejo amisto
so que reunirá as equipes do G. A. Guarany e da 
seleção da L.S.D. da la divisão, composta de atle
tas do S. C. Cruzeiro, S. C. Pinheiros e S. E. Arco 
íris.

A renda dêste cotejo será revertida era bene
ficio do atléta Demerval, que pertenceu ao G A. 
Guarany, e que ora se eoconüa hospitalizado em 
Porto Alegre.

Por ocasião da realização dêste cotejo benefi
ciente, a direção técnica bugrina deverá testar al
guns novos valores e que se encontram em expe
riência em seu plantei.

Por outro lado, a seleção da la Divisão da 
LSD, deverá se apresentar com a sua fôrça máxi
ma, prevendo se assim, a realização de um jogo 
dos mais interessantes e equilibrados.

Visitem o Museu THIAGO DE CASTRO
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Seguiu para Brusque deiegação Brasil paga as M a s  e 
de Lages aos Vi Jogos libertos r a p a r a  rcserra de ouro
Viajando por via ter

restre, seguiu na tarde 
de ontem, por volta das 
l3 horas para a cidade 
de Brusque, a delegação 
esportiva de Lages, que 
participará dos VI Jogos 
Abertos de Santa Cata
rina.

A delegação lageana 
seguiu composta por 70 
atletas, inclusive senho

res e senhoras que irão 
funcionar como supervi
sores e acompanhantes.

Os atletas lageanos se 
guiram num confortável 
ônibus e outras condu
ções menores.

Os VI Jogos Abertos 
de Santa Catarina, serão 
iniciados no dia de ama
nhã no Berço da Fiação

MENSAGEM A CRIANÇA 
NO SEU DIA MÁXIMO

Andai cá, meus pequeninos, e escutai.
É da semente que a árvore recebe as quali

dades que a distinguirâo quando, grande, robusta, 
der sombra e frutos amanhã.

O homem será, em geral, o que a criança lhe 
transmitir, e da criança só herdará o homem, que 
dela há de surgir, o que de bom ou de mau, de 
mesquinho, se lhe der a beber na vossa idade.

Não encolhais os ombros aos salutares conse
lhos que vos falam da Pátria, na esperança de 
que recuperareis, quando homem, o que houver
des perdido em criança. O tempo que se perdeu 
não se recupera mais. Se não começardes, agora, 
a querer e a compreender a Pátria, amanhã difi 
cilmente a querereis e a compreendereis, porque o 
amor à Pátria é como o amor que se consagra 
aos pais: desabrocha no berço, enflora na menini
ce, frutifica na madureza e dá sombra no futuro.

Catarinense, e deverão 
se prolongar até o pró
ximo dia 16.

Lages participará dos 
referidos jogos com a 
tletas dos sexos mascu
lino e feminino, devendo 
tomar parte nas seguin
tes modalidades esporti 
vas: Atletismo masculino, 
Basquetebol, Ciclismo, 
Tenis de Mesa Masculino, 
Voleibol Feminino, Xa
drez e Futebol de Salão.

Êstes atletas seguiram 
para Brusque, depositá 
rios de toda a nossa con
fiança, porquanto Lages, 
sempre ocupou um lugar 
de merecido destaque no 
cenário desportivo de 
Santa Catarina.

Desde que foram insti 
tuidos em Santa Catari
na, os Jogos Abertos, em 
1960, a nossa cidade se 
fez presente em todas as 
suas disputas.

O presidente em exercício do Banco Central, 
Sr. Luis Biolchini, declarou que está sendo coroa
do de êxito o esforço despendido pelo Govêrno do 
Marechal Castelo Branco, na área econômico finan 
ceira, embora escape com frequência ao conheci
mento público a ação decisiva que o Govêrno vem 
desenvolvendo nesse setor.

Citou, como exemplo, a recente liberação de 
um total de 28022.310 gramas de ouro fino que 
haviam sido dudas como garantia de um emprés
timo de US$ 200 milhões e que agora fora reinte 
gradas às reservas livres do País, em virtude do 
pagamento, com recursos próprios, da penúltima 
parcela, no valor de US$ 28,5 mi hões, mais os ju
ros correspondentes para o resgate daquele com 
promisso.

Acentuou que, no momento o Brasil está em 
uma posição de desafogo, para a qual contribui 
ram, não apenas o reescalonamento de nossas dí
vidas externas vencíveis nos anos de 1964 e 1965, 
mas principalmente em decorrência do esforço in
terno realizado, que permitiu a redução do mon
tante da divida, complementado pelos empréstimos 
concedidos pelas agêacias intern icionais e outros 
organismos financeiros estatais e privados, os 
quais foram utilizados na alteração da estrutura 
de vencimentos dos compromissos remanescentes.

Em seguida, ressaltou:

— A situação atual, portanto, é bastante dife
rente daquele em que encontramos o País, com 
um endividamento em cifras substanciais, cujos 
compromissos foram contraídos sem a preocupa
ção do seu escalonamento racional no futuro, o 
que provocou um perigoso congestionamento de 
obrigações venciveis em 1964, e 65, 66, agravado, 
ainda mais, por um regime cambial divorciado da 
realidade.

(Esta a homenagem de “CORREIO LA- 
gecno" à criança, no seu dia máximo, que 
amanhã ocorre).
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Merenda escolar tem issva 
denominação

Como parte das comemorações da II Semam 
Mundial de Alimentação e Agricultura, recem pro 
movida pela FAO, em colaboração com o govêrm 
brasileiro, foi assinado no dia 20]de Setembro p.p 
pelo Exmo. Sr. Presidente da República, Marecha 
Humberto de Alencar Castelo Branco, decreto al 
terando o nome da Campanha Nacional de Meren 
da Escolar para Campanha Nacional de Alimenta 
tação Escolar (CNAE).

O General José Pinto Sombra, elemento bas 
tante relacionado nos meios sociais de Lages i 
que há dias esteve em nossa cidade, Superinten 
dente da Campanha, tendo em vista o extraordi 
nário desenvolvimento do programa de alimenta 
ção escolar em 1964, quando passou a fornece 
não só merenda, mas refeições completas a mai: 
de sete milhões de escolares de nível primário en 
3.500 municípios espalhados por todo o territórh 
nacional, enviou sugestão ao Ministro Suplicy d< 
Lacerda, da Educação e Cultura, através do D.N.E. 
s0 1̂<?.1j'.anc 0̂ a expedição do decreto que acaba d< 
modificar a denominação do órgão. A necessida 
de inadiável de ampliar-se a ação da Campanhí 
a °utros níveis escolares, além do primário, n< 
sentido de serem, também, atendidas as criança; 
dos jardins de infnucia, os estudantes das escola; 
e ginásios agrícolas, os parques de educação físi 
ca,, enfim, a todos os que se integram nos nívei: 
pnmario, secundário e supletivo, foram outras ra 
zoes apontadas pela Superintendência da campa 
nha em sua exposição ao Ministro da Educação

A “maioria absoluta” , 
que pela emenda consti
tucional de 23 de ju
lho de 1964, se torna o- 
brigatoria para a eleição 
do Presidente da Repú
blica, passou a ser „tam 
bém empregada nas elei 
ções para governador, 
pela emenda constitucio
nal n- 13 de 9 de abril 
de 1965.

Na maioria absoluta, 
são computados tão sò- 
mente os votos nominais, 
ficando excluídos os vo 
tos em branco e nulos. 
Dessa forma num total 
de um mil votos haven
do cem em branco e cem 
nulos, os votos computa
dos serão oitocentos. A 
maioria absoluta, então, 
será a metade (400) mais 
um ou seja 401.

Desde, porém, que a 
maioria absoluta não se
ja alcançada por nenhum 
candidato, a Assembléia 
Legislativa deverá reu
nir-se em sessão solene 
15 dias após divulgados 
os resultados finais do 
pleito e também por ma
ioria absoluta escolher 
entre os dois primeiros 
colocados o futuro go
vernador.

Ocorrendo empate na 
Assembléia Legislativa, 
serão convocadas novas 
eleições para dentro de 
20 dias, Eleições às quais 
concorrerão os dois pri
meiros colocados no plei
to anterior, ficando ex
cluídos os demais con
correntes.

Salientou que essa fase de recuperação em 
que se encontra o País, a qual vem sendo for
talecida pela sensível melhoria verificada no nos
so balanço comercial, permite que o Brasil mante
nha em dia os seus compromissos em moeda es
trangeira,além de proporcionar uma soma de re
cursos cambiais jamais atingida, desde o término 
da Segunda Guerra Mundial.

Disse ainda, que, em face da política desen
volvida pelo govêrno do Marechal Castelo Branco 
cujos resultados já se fazem sentir, o Brasil liqui 
dou todos os seus atrasos comerciais e, hoje, dis 
põe de consideráveis saldos no exterior, o que 
permite às autoridades cambiais assegurar a má
xima regularidade no fornecimento das divisas ne
cessárias ao comércio importador e aos investido
res de capitais no exterior.

Ainda êste ano, o Brasil vai comprar da Ar
gentina cêrca de 150 mil toneladas de trigo, con
forme ficou decidido durante as conversações no 
ítamarati, recentemente, entre o Embaixador Ar
naldo Vasconcelos, Secretário Geral Interino do 
Ministério das Relações Exteriores, e o Engenhei
ro Jorge Gaspar Duchini, Presidente da Juuta Na
cional de Grãos da Argentina.

No curso das conversações foi examinado o 
comportamento das transações correntes entre os 
dois países no primeiro semestre do corrente ano, 
e as perspectivas do semestre subsequente.

Como decorrêucia do exame efetuado, foi de
cidido que o Brasil compraria 150 mil toneladas 
métricas adicionais de trigo, ainda era 1965.1

As negociações desenvolveram-se dentro de 
um clima de cordialidade, que bem se coaduna 
com a amizade e a compreensão existente entre 
os dois paises.

Ambas as delegações manifestaram o desejo 
de que mediante a implementação da Comissão 
Brasileiro-Argentina de Coordenação, o intercâm
bio reciproco possa atingir niveis cada vez mais 
altos.
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