
Patriótica iniciativa do Governo Federal
O Presidente Castelo 

Branco deverá e n v i a r  
mensagem nos próximos 
dias ao Congresso Na
cional reduzindo os sa 
lários dos servidores ci
vis e militares da União!

como uma das medidas 
pp.ra contenção do custo 
de vida e também de re
dução nos gastos fede
rais.

Esta medida presiden 
ciai, já foi objeto no dia

de ontem dos mais de
sencontrados comentá
rios, principalmente na 
área militar, o n d e  se 
pronunciaram veemente
mente contrários) os Ma
rechais Augusto Magessi 
e Mourão Filho.

Por outro lado, nas 
áreas populares, a medi 
da foi recebida com ge
ral contentamento, pois 
o funcionalismo civil e 
militar absorvem anual
mente quantias astronô 
micas dos cofres da União.

A redução dos salários 
dos servidores civis e 
militares caso seja positi
vada.constituir-se á numa 
medida das mais patrió
ticas do Presidente Cas
telo Branco desde que 
ascendeu ao Poder.Banco INCO comemorou o seu 30' aniversário de fundação

Acontecimento gratíssimo para a comunidade 
catarinense, ocorreu na data de ontem, com o 
transcurso do 30u aniversário de fundação do 
Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A 
“INCO” . tradicional estabelecimento de crédito que 
tem a sua matriz em Itajaí e filiais em várias uni
dades da federa
ção.

Desde a sua 
fundação, o Ban
co Indústria e 
Comércio de San
ta Catarina S/A, 
com uma políti
ca de c r é d i t o  
das mais favorá
veis, vem reali
zando toda a sor 
te de operações, 
e acompanhando 
passo a passo o 
movimento de- 
senvolvimen tista 
oa terra barriga 
verde.

Limitado ini 
cialmente ao nos 
so Estado, o Ban
co loco foi aos 
poucos estendem 
tio a sua rêde de 
filiais à vários 
outros Estados, 
até ultrapassara 
uma centena, o que bem atesta o alto gráu ope
racional atingido em toda a sua vida.

Para Lages, a contribuição do Banco Indústria 
e Comércio de Santa Catarina S/A, tem sido so
bremodo decisiva ao nosso s e t ô r  econômico, e 
também para o embelezamento de nossa terra, 
pois que aqui foi construído um monumental edi
fício próprio para a sua filial, e que tem se cons
tituído uuma das mais belas obras arquitetônicas 
da terra de Lorreia Pinto.

Assim é, que ao atingir o seu 30.° aniversário 
de fundação, é motivo de júbilo para todo o povo 
catarinense a passagem desta efeméride natalícia 
de um dos nossos mais conceituados estabelecí 
inentos bancários, e que tem a sua frenie, homens 
denodados, verdadeiros títeres do nosso progresso 
econômico e portadores de grandes serviços pres
tados à Santa Catarina e ao Brasil.Falecsu antigo cômico cinematográfico

Faleceu hoje na cidade de Santa Mônica, Ca
lifórnia, o antigo cômico cinematográfico norte- 
americano, Stan Lauiel, mais conhecido por Ma
gro, e que durante vários anos fez dupla com 
Oliver Hardy, o Gordo, e que se notalizaram em 
todo o mundo com as suas hilariantes películas 
humorísticas.

Stan Laurel contava com 74 anos de idade.

hnfermo Frei Junipero Beier
Encontra-se hospitalizado desde há a l g u n s  

dias, n o Hospital Nossa Senhora d o s  Prazeres, 
Frei .Junipero Beier, ilustre diretor do Colégio 
Diocesano e do Grupo Escolar São .José.

Almejamos ao Frei .Junipero Beier, os nossos 
votos de pronto restabelecimento.

CORREIO
LAGEANO

Jubileu de Diretor ttedaíor Chefe
Prata José P. Baggio N ê v io  S. Fernandes

Redação e Oficina iFone
Rua Mal. Deodoro, 2941 397

I | — Lages, 24 de Fevereiro de 1965 — N° 32Santa Catarina não tem meios paia escoar sna produção
O deputado catarinen

se Valdemar Sales afir
mou no Rio que “o Es
tado de Santa Catarina 
está sem meios de co
mercializar a safra atual 
de b a t a t a s  da melhor 
qualidade, prevista em 
400 milhões de sacos e 
também a de arroz, es
timado em um bilhão de 
sacos” . Afirmou, também, 
que o “plano-pilôto para 
o desenvolvimento da 
produção agrícola do Es
tado foi elogiado pelo 
governo da União e pe
los técnicos da Aliança 
para o Progresso, mas 
que Santa Catarina não 
recebeu um centavo de 
ajuda para realizá-lo”.

O representante catari
nense disse, também, que 
“o arroz produzido ao 
longo de todo o litoral 
encontra dificuldade de 
transporte, devido à não 
conclusão da r o d o v i a  
BR-59, que ligará os por
tos de São Francisco do 
Sul, Itajaí, Florianópolis, 
Imbituba e Laguna”. Con
firmou que são muitas e 
amargas as queixas dos 
produtores catarinenses 
bem como do govêrno 
do Estado.CNP não tem data paia o nôvo pieço da gasolina

U marechal E m i 1 i o 
Maurell Filho, presidente 
do Conselho Nacional do 
Petróleo, disse á impren 
sa que até o momento 
ainda não recebeu qual 
quer comunicação d a s  
autoridades do Ministério 
da Fazenda sôbre altera
ções da taxa cambial, 
para fixação dos novos 
preços de venda a vare
jo dos derivados de pe
tróleo.

lis novas tabelas do 
salário mínimo no pais

O Ministério do Trabalho acaba de divulgar 
os novos niveis do salario mínimo na maioria dos 
Estados do País. São os seguintes: Amazonas, 
Pará, Acre e Territórios: 45.102 cruzeiros ; Ma
ranhão e Piauí: 36 mil; Rio Grande do Norte, 
Alagoas e Sergipe: 37 mil e 82 cruzeiros; Bahia 
(l.a região): 50 880 cruzeiros: Bahia (2.a região): 
37 mil 68o cruzeiros; Mato Grosso e Goiás: 51 
mil 840 cruzeiros: Brasilia; 00 mil 720 cruzeiros; 
Guanabara: 60 mil; São Paulo (l.a região): 66 mil; 
São Paulo (2 a região): 59 mil 520; Minas Gerais 
(l.a região) 64 mil 320 cruzeiros; Minas Gerais(2.a 
região;: 59 mil 520 cruzeiros; Estado do Rio; 6i 
mil 320 cruzeiros; Espirito Santo: 50 mil 880 cru
zeiros; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul (l.a região): 59 mil 120 cruzeiros; Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (2.a região) 
50 mil 880 cruzeiros.

Comarca de Lajes
Estatic de / a n ta  C a ta rin a

Concordata Preventiva de

/elio M elim  & Cia.
AVISO AOS INTERESSADOS

WALDECK AURÉLIO SAMPAIO, comissário 
nomeado e compromissado pelo Juízo de Direito 
da Primeira Vara Civel e Comércio, desta Comar
ca, por onde tramita a concordata acima referida, 
avisa que, nos têrmos do inciso I do artigo 169, 
do Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945 es
tá à disposição de todos os interessados, no Edi
fício do Fórum local, onde será encontrado, das 
nove às doze e das catorze às dezessete horas 
dos dias úteis, e que a correspondência ao mes
mo destinada poderá ser remetida para a Caixa 
Postal-71, nesta Cidade.—

Lages, 12 de fevereiro de 1965
Waldeck Aurélio Sampaio

Comissário

Entíeiilieirc Celso /chie
Encontra-se a passeio, nesta cidade, o eng° 

Celso Schio, renomado técnico na construção de 
silos e alto funcionário do govêrno gaúcho.

O eng° Celso Schio está hospedado na resi
dência de seu sôgro, nosso colega de imprensa 
Altino Valmórbida.

Desejamos ao ilustre visitante uma feliz esta
da na Princesa da Serra.
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(Continuação do número 
anterior)

ser de vasta extensão e 
pela variedade de frutas 
que alí se produzia 

Dias mais tarde, alí 
voltei, para reforçar a 
mesma contemplação e 
verificar, como verifi- 
quei, o deplorável esta
do em que se encontra 
tão aprazível e visitadis 
simo logradouro público, 

Piquei contrisíado pelo 
abandono em que se en
contra a grande relíquia 
histórica, a iluminação 
pública é um mito, só du
rante o dia é que se pode 
admirar a í<ua beleza 
natural, em tão bôa ho
ra transformada, melho
rada e adaptada como 
parque infantil ao recreio 
da petizada.

Fiquei entristecido pe 
lo estado de abandono 
em que se encontra, pois 
já ha alguns dias que as 
aguas do belo lago se 
f ô r a m  ou propositada 
mente para ser renovada 
e, cora isso, ser feita 
uma limpeza em regra, e 
que esta a reclamar a 
higiene e respectiva con 
servação. ou elas fugi
ram pelo vasadouro, dei
xando a vista as misérias 
q u e s e escondiam n o 
fundo do magnífico lago 

É de estarrecer a su
jeira que se ocultava de 
baixo de suas aguas, la
tas velhas, pedras, peda 
ços de madeira, lâma 
fétida em profusão alar
mante, ah se escondia, 
além do capim, que vi 
cejava em vários logares, 
como eloquente atestado 
da falta de cuidado, ago
ra, no estado em que es
tá, urge pois, uma limpe
za geral e seja retirada 
toda aquela sujeira para 
que o magnífico lago 
possa oferecer as condi
ções de higiene a que 
faz jús.

Além do abandono em 
que se encontra o velho 
logradouro, a saúde pú 
blico não pode estar á 
mercê dêsse descaso, pois 
na realidade, com aquela 
lâma fétida à vista será 
um fóco de mosquitos e 
um estimulo á graves 
enfermidades próprias da 
estação que atravessa
mos.

Urge, portanto, da par
te da Camara Municipal, 
óra reunida, seja votada 
uma verba especial para 
que se faça, o quanto 
antes, uma limpeza per 
feita no local, onde outro 
ra foi um lago de aguas 
mansas e convidativas a 
um passeio de canôa e, 
restabelecida e ainda re
forçada a sua iluminação, 
como sua arborisação em 
geral, para que os foras
teiros, quando em visita 
a tão poético logradouro, 
tragam do passeio até lá,

fc li la É  na passarela na presente
uma impressão que nos 
dignifique, nos orgulhe e 
não nos degrade e humi 
lhe, como está aconte
cendo.

O Parque ‘Monas Ra
mos*’, Velho Tanque de 
outróra. na sua eloquên
cia muda é o depositário 
de tantas reminiscências

históricas, portanto digno 
do t..nosso carinho e do 
nosso respeito, por isso 
queremo lo limpo e atra
ente, magestoso e digno 
da grandiosidade do seu 
significado.

Thiago Vieira 
de Castror CARBE

Complexos de inferioridade. Hipnose 
por indicação Medica. Eliminação do vi
cio da embriaguez. Magnetismo. Conflitos 
Sentimentais. Orientação Psicológica.

Anormalidades do carater e da con
duta.

HOTEL PARIS 
Rodoviária — Lages.

Defronte a Estação

Visitem o MUSEU 

THIAGO DE CASTRO

Agência P H lin a  de M i s  5/H.
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acion istas desta 
Sociedade para a Assembléia Geral Ordinuna a 
realizar-se ás 14 horas do dia 19 de março vin- 
douro, em nossa Séde Social à Avenida Presiden
te Vargas nr. 1808, nesta cidade, para deliberarem 
sôbre a seguinte.

Ordem do dia
Apresentação, discussão e aprovaçao do 
relatório da diretoria, balanço geral, conta 
de lucros e perdas e parecer do Conselho 
Fiscal, alusivos ao exercício de 1964; 
eleição da diretoria;
eleição dos membros efetivos e suplentes 
do Conselho Fiscal e 

4 ) outros assuntos do interêsse social.
Aviso

Levamos ao conhecimento dos senhores 
acionistas que se acham à sua disposição, na Sé
de Social em Lages, à Avenida Presidente Vargas 
nr. 1898, os documentos de que trata o Artigo 99 
do Decreto-Lei nr. 2627 de 26 de setembro de 1910.

Lages, 12 de Fevereiro de 1965
Gunter Deeke

Presidente-Interino

1')

2 )
3)

A melhor fôrça motriz

.ÜUa

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
Consagrados pelo uso constante de quase meio século no mundo in

teiro, os motores M ercedes-Benz Diesel -  pioneiros da indústria 

automobilística nacional -  se impuseram como a melhor fôrça motriz 
para qualquer tipo de aplicação veicular. Mais de 5 5 .000  veículos 

Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pe
las estradas brasileiras, atestam essa consagração também em nosso 

pais. Possuindo dimensões e pèso bastante reduzidos que lhes faci

litam a colocação dentro de mínimos espaços, êstes motores podem 

ser instalados em veículos de outras marcas, aumentando o seu valor 

e desempenho, com a garantia da tradicional e mundialmente reco

nhecida qualidade Mercedes-Benz. Veículos equipados com Merce

des-Benz Diesel: utilitário, pick-up e perua Toyota Bandeirante, 
trator CBT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.

« !■  l ü f  tWra-OTyy,

Modelos: OM 324 (4  cil. 70  CV DIN-78 HP SAE -  3 00 0  rpm -  clindrada 3 40  
L ) OM 321 (6 c l. 110 CV DIN-120 HP SAE -  3 00 0  rpm -  cilmdrada 5 ,io ' L) 
OM 326 (6 c l. 172 CV DIN-186 HP SAE -  2200 rpm -  cilindrada 10,81 L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A -iTE

tÁ
C O  R E M A  - Cia. Revendedora de 

Motores e Automóveis
Rua Manoel Thiago de Castro, 174 -  Lages -  S Catarina
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Sinceramente maravilhados vimos as solenida- 
des de abertura da XX Festa da U v a ,  q u e  s e  
realiza na cidade de Caxias do Sul. Realmente, 
não há em todo o Brasil uma festa nesse ramo, 
que possa superar a festa máxima caxiense.

E’ impressionante o número de pessoas q u e  
se dirigem à Caxias para apreciarem êste acon
tecimento.

Dêsde de logo pudemos notar o grande cari 
nho e dedicação do povo de Caxias, pois a cidade 
foi ornamentada de maneira tal que muitos viam- 
se ( brigados, muitas vezes a fazer e admirar a 
grandeza do espetáculo que se lbes apresentava 
às vistas.

Uma grande particularidade que nos deixou 
um tanto emocionados, foi o parque diante do re
cinto da Exposição; corapletamente arborizado e 
dotado de ruas calçadas, coisa que, epor sinal, 
nuncí teremos oportunidade de apreciar em nos
sa cidade, não por falta de terrenos mas sim por 
falta de quem o faça. E’ pena !

Outra demonstração do esmêro daquele povo, 
é o magnífico adorno colocado no centro da cida
de, para o qual nos faltam palavras que o identi
fiquem.

Sôbre a parte principal da Festa, isto é, a 
Exposição da Festa da Uva, vimos a XX grandio 
sidade da produção vinícola, daquela Zona Rio- 
grandense. Por esta exposição, pudemos notar o 
avanço que tiveram as safras atuais, demonstran
do os benefícios do uso de implementos agrícolas 
modernos e de produtos químicos de nossas pró
prias indústribs.

Após termos presenciado aquele espetáculo e 
vermos aquela grande festa, diriamos que Caxias 
do Sul nasceu de um sorriso de Deusjsendo a XX 
Festa da Uva algo que merece ser apreciado, al 
go que merece ser visitado, principalraente pela 
nossa classe que representará a sua parte no fu 
turo da Pátria, a classe dos estudandes.

© /€ n etC A. YVamosy

Duas A lm as
Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada. 
Entra, e sob êste teto hás de encontrar carinho, 
Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho . . .
Vives sozinha sempre e nunca foste amada.

A neve anda a branquear lívidamente a estrada. 
E a minha alcôva tem a tepidez de um ninho. 
Entra, ao m°nos até que as curvas do caminho, 
Se banhem no esplendor nascente da alvorada.

E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, 
Essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, 
Podes partir de novo, ó Nômade formosa.

Já não serei tão só. nem irás tão sozinha 
Há de ficar comigo uma saudade tua,
Hás de levar contigo uma saudade minha !

C U R I O S I D A D E S

V o c ê  s a b i a . . .
Que o sorriso põe em ação 18 músculos faciais 

e a carranca nada menos do que 57?

Que no Estado da Califórnia está sendo cons- 
truido o maior telescópio com radar dos Estados 
Unido, que se erguerá a 48 metros de altura.

Que a primeira bicicleta foi construída na 
Inglaterra em 1880, e era de madeira?

Que com exceção de Alexandria e de Roma 
Antioquia foi a mais notável cidade do império 
romano, pertencendo hoje à Turquia.’

Que os dias mais curtos do ano são 21, 22 e

3a Página

Na escola COMENT A- S E. , ,
Juquinha você é capaz 

de me dizer por que a 
girafa tem o pescoço tão 
comprido?
—É porque a cabeça de
la é longe do corpo

Fnsinamento
Juiz:—Como o senhor 

realizou o roubo?
Réu:—Desculpe, senhor 

juiz, mas é segredo pro
fissional !

C om pra
Uma ratoeira, por fa

vor, rápido .. .
—Uma ratoeira, mas . . .
—Por favor, depressa!
Tenho que pegar o trem!
-  Ah. . .  ratoeira para is
so não temos.

Um amigo meu estava 
sendo examinado por um 
cirurgião que lhe disse 
que, para ficar bom, êie 
precisava fazer uma pe
quena operação na bôca. 
Tendo lhe sido pergun
tado se queria que a ope
ração fôsse feita na ho
ra, meu amigo quis sa
ber:

que após uma longa 
semana, nossos detetives 
conseguiram descobrir o 
nome de uma Srta., que 
era mu i t o  misteriosa, 
mas finalmente o desco
brimos. Será que é você, 
née Marise ? ! ?

que alguém pegou o 
costume de dizer “mas 
olha lá sábe”, que não 
tem mais jeito. Espera
mos que logo se desa
costume de dizer isso ?!?

que certa pessoa ago
ra vai começar o ano 
dando aulas particulares. 
Tomem cuidado, pois ela 
promete ser muito seve
ra.
Será mesmo “Professora 
Maria da Graça”?!?

que a Maria Beatriz C. 
v o l t o u  bem bonitinha 
com o tom amorenado da 
praia de Camboriú.

q u e  retornaram d a 
praia de Camboriú as 
colegas, Carmem Lídia A. 
e a Maria Aparecida M.. 
Esperamos que tenham 
se divertido muito nas 
praias?!?

que existe um convê
nio de sacadas, entre o 
Hotel Lages e certa ca 
sa verde bem em frente 
ao mesmo. Destes convê 
nios é bom, hei Vera 
Marli M.?!?

que alguém queria en
trar para um convento, 
mas a recusaram, não é 
Lúcia M.?!?

rou que gosta muito de 
serenatas, principalmente 
quando tocam " D o c e  
Amargura”. Née Adeli- 
na?!?

que a Rua Frei Roge- 
riorpegou um movimento 
que só vendo.

que a festinha da Rita 
de Cássia foi muito con
corrida.

que o Nilton B. era um 
dos quinze pares. Estás 
com cartaz hein Rapaz?!?

que o Ricardo e a Al- 
ba vão indo t u d o  em 
paz?!?

que o James Bond vai 
indo bem obrigado?!?

que alguém deu em a- 
travessar a rua sem olhar 
para os lados, e quase 
foi atropelada a semana 
passada. Mais cuidado 
ao atravessar a rua Ci- 
dinha?!?

que recomeçamos a 
trabalhar no Bairro Bra
sília.

que os ensaios carna
valescos andam mu i t o  
concorridos.

que em 7 dias voltare
mos.

Paulo

F. $. Matrimoniais
— Até onde isso afe 

tará m eu passatempo 
predileto?

Intrigado, o médico per
guntou:

— Qual é o seu passa 
tempo predileto?

— Economizar dinhei
ro — foi a resposta.

Coisas de 
Mulheres

Mulher a outra: “ Bem 
eu diria que quanto a 
meu marido êle tem maus 
defeitos e bons defeitos.”

23 de Junho?

que alguém pretende 
na próxima assembléia 
de certa firma madeirei
ra da cidade, comprar 
umas ações. Então agora 
seremos acionista do Bat 
tisttela, hein Iara?!?

que com a Ilse e o Be
tão vai indo tudo às mil 
maravilhas. Aproveitem, 
porque as férias estão 
no fim?!?

que alguém no b a r  
Marrocos pediu martini 
sêco, e o cálice veio va
zio (sêco)?!?

que certa jovem decla-

Um amigo meu mantém 
uma coleção de livros de 
registros pessoais detalha
dos desde seu Casamento, 
em 1949. Há pouco tempo, 
sua esposa, transferindo os 
registros para uma escriva
ninha nova. começou a me
xer em alguns das contas 
velhas. No ano referente a 
1949, sob o título “ Despe
sas que Não se Repetem” , 
encontrou o seguinte lan
çamento: “ Uma lua de mel” .

— o —

O meu primeiro dia no 
escritório depois de minha 
lua-de-mel foi árduo. Che 
guei a casa cansado e cora 
fome Sentei me para jan-

Que o piloto Ray Harroun foi o primeiro veu 
cedor da famosa Corrida de Indianópolis nos Es
tados Unidos, no ano 1911 com uma média Horá
ria de 120.015 kilometros?

tar e tratei de comer, 
minando rapidamente, 
levantar os olhos, vi 
minha mulher estava

ter-
Ao

que
cho-

Que os antigos egípcios dividiam os seu 12 
meses em semanas de 10 dias?

Que há casacos de vison que requerem de 60 
a 80 peles, e longas horas de trabalho?

Que uma das empresas do Grupo Kaiser, a 
Willys Mediterrânea, possue uma linha de monta
gem de Jeeps na cidade de Palerrao, na Itália?

Que a primeira vez que foram colocadas fer
raduras era cavalo foi no ano 481, em França?

rando,
— Que aconteceu, queri

da? — perguntei.
— As horas todas que 

passei labutando para fazer 
o nosso primeiro jantar — 
disse ela enxugando as lá
grimas — e a única coisa 
que você sabe fazer é ficar 

■ sentado aí e com er!
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Concorrência Pública 12
O 2 Batalhão Rodoviário, sediado em Lages, Estado de Santa Ca

tarina. torna público que fará realizar no dia 23 de março de 1965, con
corrência pública em conformidade com o que dispõe o presente Edital 
e com o constante do Processo N. 51.916/64 do DNER, mediante as con
dições a seguir especificadas:

1 — Destina-se a concorrência de que trata o presente Edital, à 
alienação por venda do seguinte material:

Caminhão 
- Caminhão 

Caminhão 
■ Caminhão 

Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão 
Caminhão

International KB-6, International K-6, International K-7, International KB-6, International KB-6, International KB-6, International KB-6,

ano 1946. basculante, 
ano 1946, basculante, 
ano 1945, comercial, 
ano 1047, comercial, 
ano 1947, comercial, 
ano 1947, basculante,

____________ _____ , ano 1948, basculante,
International KBR-10 ano 1949, comercial, 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-78 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-83 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-84 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-85 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-86 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-88 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-89 
Dodge, ano 1952, basculante, prefixo C-90 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-92 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-94 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-96 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-97 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-98 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-99 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-10O 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-lül 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-102 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-103 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-104 
Dodge, ano 1954, basculante, prefixo C-106

prefixo C-2 
prefixo C-4 
prefixo C-10 
prefixo C-31 
prefixo C-32 
prefixo C-34 
prefixo C-36 
prefixo C-45

2 — A concorrência será realizada no dia 23 Mar 65, às 1400 ho
ras, na sede do 2' Batalhão Rodoviário, na cidade de Lages-SC, sob a 
presidência do Sr. Fiscal Administrativo do Batalhão, perante a Comis
são designada em Boletim Interno N. 38, de 15 de Fev 65, ocasião em 
que as propostas serão recebidas, examinadas, abertas e lidas na pre
sença dos proponentes interessados.

3 — Para que os interessados a esta concorrência possam a ela 
se habilitar, deverão satisfazer as seguintes exigências regulamentares:

a) — apresentação dos documentos que comprovem a idoneidade 
do concorrente, em envelope lacrado, contendo em lugar bem visível os 
seguintes dizeres; “ CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 
MATERIAIS INSERVÍVEIS EDITAL NÚMERO 2 — PROCESSO NÚME
RO 51.916/64 (DOCUMENTOS DE IDONEIDADE);

b) — apresentação de sua proposta, em duas vias, assinadas no 
fêcho e rubricadas em todas as suas páginas, em envelope lacrado, con
tendo em lugar bem visível os seguintes dizeres: “ CONCORRÊNCIA PÚ
BLICA PARA ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS — EDITAL 
NUMERO 2 — PROCESSO NÚMERO 51.916/64 (APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTA);

c) — para maior clareza, fica estabelecido que o concorrente 
deverá apresentar à Comissão, dois envelopes. Um contendo os docu
mentos de idoneidade e outro contendo as duas vias de sua proposta;

d) — a proposta a ser apresentada deverá, preferentemente, ser 
batida a máquina, sem rasura ou emenda, devendo o preço oferecido 
ser expresso em algarismos e por extenso, sendo também imprescindí
vel a declaração expressa de integral submissão as condições contidas

no presente Edital;
e) — para efeito de possivel convocação, devera o interessado 

registrar o seu endereço completo no rodapé de sua proposta;
f) — para garantia da aquisição a que se propoe fazer,  ̂ deverá 

o interessado depositar, em caução, prèviamente, a quantia de Crí 20 009 
(vinte mil cruzeiros), mediante guia expedida pela Tesouraria do Bata
lhão.

4 — Dentre os documentos de idoneidade, deverão os concor
rentes apresentar:

a) -  Em se tratando de pessoa física (cidadão):
I — guia de depósito de caução;

II — prova de quitação do Imposto de Renda;
III — título de eleitor;
IV — carteira de identidade ou profissional.

b) — Em se tratando de pessoa jurídica (firma):
I — guia de depósito de caução;

II — prova de quitação do Imposto de Renda e demais im
postos e taxas devidos para o seu legal funcionamento;

III prova do cumprimento de Legislação Civil, Comercial e 
Trabalhista vigentes;

IV — carteira de identidade ou profissional do responsável.
5 — A Comissão verificará, em primeiro lugar, antes da abertu

ra das propostas, os documentos comprobatórios da idoneidade de cada 
concorrente;

6 — Julgada a idoneidade, serão abertas e lidas as propostas 
dos concorrentes idôneos, as quais serão rubricadas, fôlha por fôlha, 
peles demais proponentes que estiverem presentes ao ato.

7 — Serão recusadas, pela Comissão, as pre postas que não sa- 
tisfizérem as disposições dêste Edital, devendo tal ocorrência ser regis
trada em ata.

8 O mapa de apuração da concorrência deverá ser feito logo 
após a abertura das propostas, na presença dos concorrentes e por êles 
rubricado.

9 — Da decisão da Comissão caberá recurso, que deverá ser 
encaminhado dentro de 48 horas, ao Senhor Comandante do 2‘ Batalhão 
Rodoviário.

10— Para a retirada do material o proponente vencedor fica obri
gado ao pagamento da importância total oferecida, correndo por sua 
conta, exclusivamente, todas as despesas de transferência ou remoção 
dos mesmos materiais.

11 — Ficam automáticamente cancelados os itens das propostas 
cujas cotações forem inferiores aos valores mínimos estabelecidos.

12 — Os interessados poderão examinar os veículos, objeto da 
presente concorrência, bem como obter os esclarecimentos que deseja
rem na sede do 2‘ Batalhão Rodoviário, todos os dias uteis.

13 — Os veículos objeto do presente Edital serão vendidos e 
entregues no estado em que se encontram.

14 — Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Con
corrência, observada, no que couber, a legislação em vigor:

Quartel em Lages-SC, 18 de fevereiro de 1965

LUIS CARLOS CORREIA
Capitão Chefe do S Sup

Autorizo a publicação: SAMUEL A. A. CORRÊA
Cel Cmt do 2’ B RvGB: prêço de 400 anos para iluminar Corcovado

Muita coisa tem sido 
feita por particulares pa
ra aprimorar os festejos 
do IV Centenário do Rio 
de Janeiro. A iluminação 
do Cristo Redentor, no

alto do Corcovado, por 
exemplo, muitas vêzes 
aumentada para ser vis
ta de longa distância, foi 
oferecida ao Govêrno da 
Guanabara por uma fir

ma especializada, q u e  
cobrou pelo seu trabalho 
e instalação a quantia de 
um cruzeiro. Prêço apre
sentado em fatura, em 
caráter simbólico.

D E U T Z
Refrigeração a ar — 100% nacional 

TRATORES, MOTORES. E GRUPOS GERADORES

Venda, Peças e Serviços naS A C E C I  S/A
Oficina Mecânica especializada na manutenção e reforma de 

TRATORES, CAMINHÕES E MOTORES DIESEL 
vULA CAROL1NA -  o — BAIRRO CORAL

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

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

— Santa CatarinaLages

Esco la  de S a rg e n to s  das firm a s —  In s c riç ã o  para M a tríc u la
O Comandante do 2' Batalhão Rodoviário co

munica aos interessados que se eDcontram aber
tas, de r  a 30 Mar 65, as inscrições para matri
cula na Escola de Sargentos das Armas. 

Condições:
—Pertenceras classes de 1943 a 1948. inclusive
— Reservistas de la e 2a Categoria que te

nham sido licenciados no “ Bom” comporta
mento.

—Pagar a Taxa de Inscrição de Cr$ 1000 
(hum mil cruzeiros).
Maiores informações poderão ser obtidas 

na Secção de Operações e Instrução do 2- Bata 
Ihão Rodoviário. —
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Ç U A R A N Y  2 X  CRUZEIRO 1
Kncerrando as dispu

tas semi-finais do com- 
peoDato da 3a/4a zona 
em nossa cidade, coteja- 
.jaram domingo último no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, as eoui- 
pes do G. A. Guarany 
local e do C. A Cruzei
ro de Joaçaba.

Depois de noventa 
minutos de luta, em que 
o equilíbrio das ações 
foi patente, o elenco bu- 
grino levou a melhor 
por 2 a l, cujo placard 
foi estabelecido não pe
los seus méritos dentro 
da partida, mas sim pe
lo árbitro da partida, Sr. 
B e nj a m in Nascimento, 
que acobertado pelos 
seus auxiliares de late
rais, foi o responsável por 
uma série de asneiras e 
ê r r o s que definiram a 
vitória do Guarany, com 
prejuizo evidente para o 
Cruzeiro.

Dizemos prejudicial ao 
Cruzeiro, porque o qua
dro visitante teve um 
tento legitimo anulado 
na segunda fase, e f o i  
punido com uma penali 
dade máxima quasi a o 
final d a pugna e q u e  
suscitou dúvidas.

Baiano e Zilvio de pe 
nalti marcaram os tentos 
do Guarany, ao passo que 
Marino anotou o tento 
da honra dos visitantes. 
Deixamos de fazermos 
maiores consideraçães à 
cêrca da arbitragem do 
Sr. Benjamin Nascimento, 
porquanto o Guarany. 
como equipe de catego
ria que é, e com um pa
trimônio valioso a zelar.Santa Cruz derrotou o Comercial

Cumprindo o seu últi
mo compromisso no cer
tame estadual, em sua fa
se semi final já como 
campeão da 3 /4 - zona, 
o quadro do Santa Cruz 
derrotou o Comercial, em 
Joaçaba pelo escore de 
4 a 2.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês
Acham-se abertas as matri 

cuias para os cursos de For 
tuguêg, 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
reço para a Caixa Postal n 
«600, São Paulo - SP.

nao precisava ser ampa
rado por sua facciosa 
atuação para derrubar 
um quadro tão frágil co
mo o Cruzeiro, mas que

a bem da verdade sur
preendeu à tôda critica 
presente no Vidal Ramos 
Junior com uma ótima 
partida.Dr. Célio Rogério Ramos

</Hédicc)
Clínica de Senhoras e Crianças 

Cirurgia — Partos 
CONSULTAS: 14 às i6 horas

Consultório: Rua Cel. Córdova, 141 - 1° andar 
Telefone: 267

Residência: Rua Nossa Senhora dos 
Prazeres, 5b — Telefone: 206

S.E. Barbeiros elege sua Diretoria
Conforme oficio que recebemos, a Sociedade 

Esportiva Borbeiros, recentemenie fundada nesta 
cidade, elegeu e empossou no dia 18 do corrente 
a sua primeira diretoria, que ficou assim constituida:
Presidente de Honra — Sr. José Armando Bender
Presidente 
Vice-Presidente 
l* Secretário 
2 ‘ Secretário 
1* Tesoureiro 
2- Tesoureiro

Sr. Ezequiel Esteves de Souza
— Sr. Joel Xavier Leite
— Sr. Aristeu Canuto
— Sr. Sérgio Castro Medeiros
— Sr. Pedro Paulo Garcia
— Sr. Waldir Buck

Conselho Fiscal — Sr. Ivo Abreu. Sr. Joaquim 
Braga, Sr. José Pereira Pinto, Sr. Silvio Oliveira, 
Sr. Ary Buck, Sr. José Raul Garcia e Sr. Antenor 
Cristovam Valério.

Almejamos à primeira diretoria da S. E. Bar
beiros muitas felicidades em sua gestão.
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Concessionário exclusivo:Agência Planaltina de VeículosS/A.
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Grande entusiasmo para as folias de Momo
Entusiasmo conlagiante 

está tomando conta de nos
sa população Com a apro
ximação do carnaval de 
1965, que será iniciado no 
próximo sábado.

Em relação aos anos an
teriores, o carnaval deste 
ano deverá ser um d o s  
mais animados no quecon 
cerne aos folguedos de ruas, 
pois teremos o tradicional

desfile de carros alegóricos 
e blocos à fantasia, acres
cendo-se que todas as so
ciedades recreativas de nos
sa cidade far-se-ão repre 
sentar nos desfiles monstros 
com suas rainhas e prince 
sas.

Todas as providências po
liciais já estão sendo toma
das com vistas à uma fis
calização rigorosa no trân

sito por ocasião dos desfiles, 
bem como na ordem públi
ca 'em geral, evitando-se 
com isso que se registrem 
ocorrências extras» e que 
muitas vezes empanam o 
brilho d o s  folguedos de 
Momo.

Será armado um palan
que na praça João Costa 
para a realização de shows 
carnavalescos noturnos, e

I ao mesmo tempo para que 
a comissão de jurados pos- 

;sa melhor dar o seu Veri- 
ditum quanto aos prêmios 
que serão conferidos às me
lhores escolas de samba, 
carros alegóricos, blocos car
navalescos, isto porque a

S f lG E C I  S/G amplia o seu famoso 
quadro de mecânicos

A conceituada firma 
Sageci S/A - Engenharia 
e Comércio, otimamente 
estabelecida na Vila Ca- 
rol.na, acaba de ampliar 
o seu já famoso quadro 
de mecânicos, com a con
tratação de mais um ex
celente técnico, especia

lista em arte de motores.
Com a inclusão d e 

mais êsse categorizado 
mecânico em suas ofi
cinas, e que veio juntar- 
se a outros profissionais 
de alto gabarito, a Sa
geei S/A 
Comércio,

Engenharia e 
coloca-se àInaugurado o Pavilhão da ALAM

Com a presença de 
autoridades locais, rota- 
rianos, associados d a 
ALAM e convidados es 
peciais, fo i soleuemente 
inangurada no dia de 
ontem, às 15 horas, a 
séde própria (pavilhão) 
da Associação Lageana 
de Amparo aos Menores, 
sita nas proximidades do 
Bairro Popular.

O pavilhão da Associa
ção Lageana de Amparo 
aos Menores, virá preen
cher uma lacuna há mui
to existente em nossos 
meios, pois com isso se
rá ministrada uma me
lhor assistência aos me
nores desamparados de 
nossa terra, através de 
educação moral e esco
lar.

Para a direção do re
ferido educandário f o i 
escolhido em momento 
oportuno e feliz, o Irmão 
João Castro, sacerdote 
dos mais operosos e in
cansáveis em n o s s o  
ensino, com longos anos 
de espinhosa e dignifi- 
cante missão no G. E.

Frei Rogério, do bairro 
do mesmo nome.

O pavilhão da ALAM, 
deverá a c o l h e r  inicial
mente 20 menores aban
donados, sendo que pos
teriormente com a dina- 
mização dos serviços e 
ampliação d o referido 
estabelecimento correcio- 
nal de menores, será au
mentado o número de 
vagas.

Portanto, Lages está 
de parabéns com a inau
guração do pavilhão da 
Associação Lageana de 
Amparo a o s  Menores, 
iniciativa justa e huma- 
nitaria tomada por uma 
pleiade de dadivosos ho
mens de nossa cidade.

Cm  1968 a In d o 
nésia enviará  
hom em  ao 
esnaço

A Indonésia, é o próximo 
país que tenciona entrar na 
corrida interplanetária. Em 
1968, os chefes do governo 
daquele país esperam enviar 
homem ao espaço.A V I S O

A DIRETORIA DO SERRANO TENIS CLUBE 
solicita a seus digníssimos associados e dependen
tes, a apresentação de suas carteiras sociais tam
bém no portão de entrada.

Solicita outrossim, aos que ainda não as pro 
videnciarem para que o façam com brevidade.

A DIRETORIA

disposição dos senhores 
industriais de nosso Mu
nicípio e mesmo da re 
gião para a execução 
de qualquer serviço con
cernente ao ramo, cujo 
serviço por mais emba 
raçoso que seja, encon 
trará naquela poderosa 
firma a solução imedia
ta, dentro do menor tem
po possível.

De parabéns pois, está 
a direção da Sageci S/A

Engenharia e Comér
cio, por contar em suas 
fileiras cora mais u m 
mecânico de escol, espe 
cialista em motores em 
geral, reforçando desta 
maneira o seu inigualá
vel quadro de mecâni
cos, e que têm dado a 
mais exata solução e 
rapidez nos serviços de 
todas aqueles que os 
procuram.

Frigoplan
conseguimosSegundo 

apurar, seia realizada 
em princípios do próxi
mo mês de Março, em 
nossa cidade, uma as
sembléia geral de cons
tituição da Companhia 
Planalto de Frigoríficos - 
FRIGOPLAN.

Municipalidade l a j e  a na, 
mercê de recente decreto 
da Câmara Municipal irá 
contemplar c o m  valiosos 
troféus e outros prêmios 
àqueles que melhor se des 
tacarem na alegoria momís- 
tica de 1965.

CORREIO LAGEANO
L A 6 E I »  24 de fe v e reiro d e 196 5
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Aeroporto de Lages: Convê
nio entre Aeronáutica e o 

Govêrno do Estado
Foi assinado há dias 

na base aérea de Cano
as, Rio Grande do Sul, o 
têrmo de ajuste, sob o 
regime de cooperação 
entre o Ministério d a 
Aeronáutica, através do

Quartel General d a 5* 
Zona Aérea e o Govêr- 
ao do Estado de Santa 
Catarina, para a execu
ção de i n f r a  estrutura 
no aeroporto de nossa 
cidade.

Sr. Antonio Godinho Muniz
Esteve durante alguns dias em nossa cicade, 

e deu-nos o prazer de sua visita, em companhia 
do br. Josino Passos, o Sr. Antonio Godinho Mu
niz, natural dêste Município e funcionário da Es
cola Técnica “Getúlio Vargas” da capital paulista, 
onde reside desde há longos anos.

Em Lages, o Sr. Antonio Godinho Muniz, apro
veitou o ensejo para visitar seus parentes e ami
gos.

Destas colunas, enviamos os nossos melhores 
agradecimentos ao Sr. .Antonio Godinho Muniz e 
ao Sr. Josino Passos pela cordial visita que nos 
fizeram.

A DIRETORIA DO SERRANO TENIS CLUBE, 
avisa aos seus associados que os bailes carnava
lescos'. Tealizar-se-ão nos dias 28 de fevereiro e 2 
de março, respectivaraente domingo e terça feira, 
e tarde infantil terça feira.

As mesas estão a venda na alfaiataria CHIC 
com o Snr. Abdon Siqueira

É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DA 
CARTEIRA SOCIAL.

A DIRETORIA

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, se.npre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serre de Santa Catarina, depois de reiniciar os seus 
vôos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir esta região, 
com PORTO ALEGRE, capital do vizinho Estado do Rio Grande do Sul,

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL que sempre procurou 
servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao público 
viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às !4:?0, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para. Fpolis , itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a 

pioneira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.
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