
Alto diretor do AGRIMER 
no dia 11 em Lages
Regressando de sua viagem a Blumenau, on

de participou de um conclave de gerentes regio
nais do conceituado Banco Agrícola Mercantil S/A, 
o Sr. Eiuardo Leo Knebel, gerente da filial local 
dêsse estabecimento, nos trouxe a agradavel no
ticia de que no próximo dia 11, estará em Lages, 
o Dr. Emilio Otto Kaminski, da alta direção do 
AGRIMER.

O Dr. Emilio Otto Kaminski, que já foi Secre 
tário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, 
e presentemente é um dos maiores financistas da
quela Unidade da Federação, virá a Lages, com 
a finalidade de sentir de perto os problemas da 
economia da região.

Na oportunidade, aquele diretor do Banco 
Agrícola-Mercantil S/A, reucir-sc-í com as classes 
produtoras da região, estudando in loco os proble
mas financeiros de maior extensão na atualidade, 
bem como assentando medidas tendentes à con 
cessão de crédito rural, ampliação de crédito em 
outras atividades etc.

A vinda do Dr. Emilio Otto Kaminski à nossa 
terra, está despertando grande interesse em todos 
os setores produtores do Município e comunas vi
zinhas, pela importância dos assuntos a serem 
ventilados.

Assim, foi coroado de inteiro êxito o convite 
formulado pelo Sr. Eduardo Leo Knebel, para que 
se processasse a visita daquele alto mandatário do 
AGRIMER no próximo dia li de Julho.
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C8 crio» grupo k t r a M o  para
Dispondo sôbre a distribuição e venda de bor

racha sintética e criando um grupo de trabalho 
para exame da política nacional de borracha, o 
Presidente da República assinou decreto que diz 
em seu Art. L: «Observando o que dispõem os Art. 
13 e 14 da Lei 1.181, de 30 de agosto de 1930, e 
Art. L do Decreto n' 50.422, de 7 de abril de 1961, 
o Banco de Crédito da Amazônia S/A. facultará à 
Gia. Pernambucana de Borracha Sintética, COPER- 
GO, a distribuição e venda direta da borracha 
sintética de sua produção à firmas ou consumido
res credenciados pela Comissão Executiva de Bor 
racha».

Diz mais adiante o decreto em seu Art. 2* que 
«No caso previsto no artigo anterior a Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha ao fixar os pre
ços das borrachas sintéticas de fabricação nacio
nal. nos têrraos da legislação em vigor, estabele
cerá a percentagem de dois por cento sôbre o 
valor de venda, excluídos quaisquer tributos da 
matéria prima, destinada ao consumo interno, per 
eentagem essa que será recolhida ao Banco de 
Crédito da Amazônia. Os recursos provenientes do 
recolhimento de que trata o Art. 2- reverterão ao 
Fundo de Fomento à Produção da Borracha, a que 
se refere o Art. 4' do Decreto 50.422 de 7 de abril 
de 1961.

Fica instituído junto do Ministério do Planeja 
mento e Coordenação Economica um grupo de 
trabalho encarregado de proceder ao exame da 
política nacional da borracha, grupo êsse compos
to por üm representante do Ministério de Plane 
jamento, da Coordenação Econômica e do Minis 
tério da Indústria e Comércio.

Inauguração de Retrato
Amanhã, quinta-feira, 24 do corrente, será 

inaugurado solenemente, na sede da Associação 
Rural de Lage9, o retrato do ex presidente, enge
nheiro Agrônomo Clóvis da Costa Ribeiro.

Esta inauguração segue praxe da Associação 
Rural, sendo que já figuram na parede da sala 
de reuniões os retratos de todos os presidentes 
anteriores.

O presidente atual da Associação Rural con
vida a todo9 os ruralistas para prestigiar a inau
guração do retrato do Dr. Clóvis da Costa Ribei
ro.

I Lages, 23 de Junho de 1965
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Deputado Ivo Silveira dirige-se ao 
Diretor do Ginásio Diocesano

O Deputado Ivo Silvei 
ra, presidente da Assem 
bléia Legislativa e can
didato pessedista ao go 
vêrno do Estado, enviou 
ao Revdo. Frei Junipero 
Beier, diretor do Colégio 
Diocesano, o seguinte te
legrama:

Novo código eleva 
para 40 milhões o 

ativo eleitoral 
brasileiro

Perante um grupo de 
senhoras, o Desembarga
dor Colombo de Souza, 
d o Tribunal Regionai 
Eleitoral afirmou em Bra
sília que o nôvo Código 
Eleitoral elevará para 40 
milhões os eleitores bra
sileiros.

Salientou ainda a in 
vulgar atuação da mu 
lher brasileira na vida 
cotidiana da nação e que, 
através do voto obriga
tória para todas as mu 
lheres maiores de  18 
anos, será incentivado o 
processo de fortalecimen
to democrático do Brasil.

Finalizou afirmando 
q u e  a arregimentação 
política feminina exerce- 
tá. sem dúvida, papel re
levante na missão de es 
clareciraento político do 
povo brasileiro.

Apraz me comunicar a 
vossa reverendíssima 
que vg em convenção 
realizada nos dias 12 13 
do corrente vg o Partido 
Social Democrático me 
fez candidato ao govêr 
no do Estado pt Inicio

hoje a campanha eh itoral 
pedindo a Deus que me 
inspire em favor do po
vo catarinense pt

Cordial abraço lvu Sil 
veira.

A .  SP. A .  E .
Deverá ser realizada no próximo sábado, às 

16 horas, no Colégio Santa Rosa de Lima, uma 
importante reunião oiganizada pela Escolinha Raio 
de Sol e cora apoio de inúmeras pessoas e auto
ridades locais, com a finalidade de ser fundada 
na oportunidade, a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais.

Para esta tão importante reunião, em que se 
objetiva um fim comum e humano, são convidados 
todos os senhores pais e amigos de crianças excep 
cionais para que compareçam ao referido encon
tro, para que a APáE se torne uma realidade, 
em beneficio dessas crianças.

Alistamento elei
toral encena-se 

amanhã
Deverá encerrar-se na 

data ^de amanhã, às 18 
horas, o prazo para alis
tamento eleitoral para os 
eleitores ainda em falta 
com aquele serviço.

Por outro lado, ;o pra
zo para transferência de 
zonas, encerrar-se-ão no 
dia 25.

Portanto, hoje e ama
nhã, poderão os eleitores 
alistarem se n o Cartório 
Eleitoral da 21a Zona, 
bastando se apresentar 
munidos de identificação 
e 3 fotos 3x4 iguais e 
recentes.

O Presidente Ahmed Ben Bella foi derrubado 
do govêrno da Argélia pelo Exército comandado 
pelo Coronel Huari Bumedien. que anunciou em 
nome do Conselho Nacional da Revolução, do qual 
é presidente, a adesão de tôdas as forças vivas 
argelinas.

Bumedien salientou que a Argélia continuará 
no rumo do socialismo, respeitando ao mesmo tem 
po. seus compromissos internacionais.

Financiamento para geladeiras somente 
depois dos carros

O Sr. Idelmar Bittencourt. Presidente do Gru
po de Trabalho que no Conselho Superior rias Cai
xas Econômicas estuda planos de financiamento 
de automóveis e outros bens de consumo duráve
is desmentiu a notícia segundo a qual a indústiia 
de refrigeradores jájestivesse autorizada a produzir 
uma geladeira popular para ser distribuída ao mes 
mo sistema dos carros «Tèimoso» e «Pracinha»

A informação, divulgada em Brasília diz que, 
diante do exito alcançado na procura de automó 
ves populares, a indústria nacional está preparan
do para lançar proximamente, ura nôvo tipo de ge
ladeira, de sete pés que custará 129 mil cruzeiros 
e que será também financiada pela Caixa Econô
mica.

Tipógrafo precisa-se
Estamos necessitando de um tipógrafo 

que saiba compor e impaginar. portador de 
bons antecedentes disciplinares, para serviço
neste jornal. . .

Inútil se apresentar sem os requisitos acima.
Os interessados devem  dirigir se à reda

ção dêste bi-semanário em seu horário nor 
mal de trobalho, para melhores informações.
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W illys fabricará carro especial para a Caixa
Econômica Federal’

A Comissão do Plano 
do Automóvel Popular e 
a Willys concluiram seus 
entendimentos para a fa
bricação de um carro es 
pecial, a ser vendido pe
la Caixa Econômica Fe
deral, mediante financia
mento, à pessoas que, de 
out a forma, jamais po 
deriam ser possuidoras 
de veículo. Com essa 
iniciativa, o Governo Fe
deral visa atender ao an 
selo daqueles que i is 
põem de limitado poder 
aquisitivo mas capazes

de realizar uma razoável 
poupança mensal, para 
amortizar o financiamen
to concedido pela Caixa, 
sem sacrifício de seu pa
drão de vida.

Carro mais econôm i
co do Brasil: “Teimoso"

Pelos estudos realiza
dos, verificou se que a 
construção de um novo 
modêlo de carro implica
ria, para qualquer indús
tria, em r.ovos investi
mentos de grande mag

nitude. Por ensa razão, 
os estudos se orientaram 
para a elaboração de um 
projeto de veículo espe 
ciai que, partindo de ele 
meutos básicos já exis
tentes, pudesse manter as 
características de segu 
rança e desempenho, mas 
bem diferente de qual 
quer carro de série, sem 
ornamentos, sem croma- 
dos, mediante a elimina
ção de numerosos itens 
não essenciais e a subs
tituição de outros, por 
peças mais econômicas,

para se obter apreciável 
redução nos custos.JCriou- 
se, dessa forma, o carro 
mais econômico do Bra 
sil.

Problema vinha 
senco estudado

Trabalhando n ê s s 
campo desde ha algum 
tempo, com o objetivo 
de conseguir um modêlo 
mais barato e econômico 
a finalidade do Govêrno 
veio coincidir com os es 
tudos realizados pe l a  
Willjs que. assim, pôd
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Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S/A.
Avenida Presideate Vargas, 1898-E nd.T el. Planaltina - Fone,,414-Cx. Postal, 333 - LAGES - SC.

logo apresentar às auto 
ridades um projeto d.- 
automóvel, dentro d a s  
e s p e c i f i c a ç õ e s  do 
GEI MEC.

Mais leve: perto de 
liO sim plificações e 

m odificações

Êsse veículo é o ‘ Tei 
moso ’, pesando cêrca de 
65 quilos menos que o 
“Gordini'1 de série, dis
pondo, pois, de maior 
potência em lelação ao 
pêso. O motor é o mes 
mo, de 4U H.P., Je o sis
tema de eixos e trans
missões;; também, isto é, 

marchas á frente e a 
ré. As simplificações e 
modiíicaçães, em núme
ro de 110, permiLiiam 
uma apreciável redução 
nos custos. Mas, o veícu
lo mantém as suas ca- 
racteiísticas de seguran
ça e desempenho.

“Teim oso” poderá ter 
com plem entes de apa  

rência.

Na Europa, em vaiies 
Daíses, os veículos popu 
ares são fornecidos sem 
uxo, sem cromados e 

acessórios. Os compra 
dores, aos poucos, vão 
acrescentando os com- 
jlementos de aparência. 
Ja m e s m a  f o r ma ,  o 
Teimoso” poderá s e r  

complementado pelos se
us possuidores, dando ao 
carro as características 
de luxo.

1 000 por m ês

A Willys comprometeu- 
se a fornecer 1.000 dês- 
ses veículos por mês à 
Caixa Econômica Fede
ral, que os entregará, 
através dos revendedo
res Willys, aos contem
plados indicados pel ai s  
agências da Caixa, nos 
vários pontos do país. 
Esses veículos terão os 
mesmos direitos á revi
são que os demais car
ros da linha Willys.

■ATENÇÃO

Para os seus serviços 
de impressos em geral

procurem A PÉROLA 
DE LAGES.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— S<» Esconde —

Para seus ãnuncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 2 9 i
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de gente e de luz
i i  , ,  , lcxir leoni

clube 14 de junho
Comemorou a sociedade lajeaaa em sábado, 12, o 45 aniversário do 

clube tradicional da bela cidade serrana.
Çm companhia dos amigos sr. e sra. Sebastião Souza, privamos do 

convívio daquela sociedade nêste final de semana.
Na residência dos queridos amigos sr. e sra. Dr. Renato Valente fo 

mos recebidos
E logo após, no restaurante do Clube 14, com 

parecemos ao jantar de posse da nova diretoria, 
presidida agora (e pela 3a vêz) pelo Sr. Romeu 
Vieira da Costa.

Principiava o despedir da diretoria atual que 
no biênio 1963 1965, têve como pulso e céiebro 
maior, o Dr. Renato Valente.

noite de ga la
as 23,30, o desfile de Miss Santa Catarina 1965 

Sônia Maria do Pinho, abriu aquela que êste ano 
se constituiu em A Noite de Ouro para o Clube 14.

Após, a diretoria de até então deu posse a nova.
Flores de todas as côres foram oferecidas às 

figuras femininas de destaque.
Encantadora, Ada Maria Valente, acendeu a 

velinha simbólica do grande bolo comemorativo.
Ouviu-se o côro de muitas vozes e pela sra. Edith 
da Costa foi apagada a vela.

Esposa do Sr. Presidente, a sra. Edith da Costa é tão simpática e 
agradável quanto sua antecessora.

m úsica
NORBERTO BALDAUF foi a melhor surprêsa musical já ouvida por 

nós, a melhor assistida e inesperadamente aplaudida quando, o entusiasmo 
levava a tal.

Voltamos a rever os amigos sr. e sra. Dr. Jorge Barroso Filho, sr. e 
sra. José Paschoal Baggio, sr. e sra. Edgar Werner, sr. e sra. Cel Samuel 
Augusto Alves corrêa. sra. Genoveva Baggio Donato. sua filha a querida 
Maria Schirley, sra. Lara Vieira, sr. Moacir Noveletto e os novos, sr, e sra. 
Romeu Vieira da~~Costa e sr. e sra. Dr. Paulo Peregrino

Infelizmente também o que é bom termina. So que felizmente termi
nou quando a noite de 12 era manhã fria e nublada de 13 de junho.

A lembrança de gente e de luz, torna sem valor real qualquer intem
périe.

— o —

LA IR  LEONI
Correspondente em Curitibanos

pinheiro tênis clube
Sábado, 5, no salão próprio do clube, foi eleita a nova diretoria, 
omposta:

as-

Emilio Driessen
Dr. Orozimbo Caetano da Silva
Antonio Rols
Nelson Hartmann
Dr. Osny Dolberth
Rogério Heck
Edgar Ko Freitag
Dr. Helio Amaral
Dr. José Hydegaldes Bernardoni
Dr. Ilse da Costa

6im composta:
Presidente: 
r  Vice 
2‘ Vice:
T Secretário:
2' Secretário:
1* Tesoureiro;
2' Tesoureiro:
Diretor Social:
Orador:
Cônsul Jur.
grêmio das gardênias

Filiado ao Pinheiro Tênis Clube nasceu o grêmio com nome de flor. 
E também terminada a gestão da diretoria fundadora a nova eleita 

composta:
Maria da Luz Driessen 
Daura da Silva 
Iedda Hartmann 
Aríete Dolberth 
Ana Bernardoni 
Nelly Ko Freitag 
Vera Mareia Broéring 
Liége Amaral e Verinha Costa.

vem assim

Presidenta: 
la. Vice:
2a. Vice: 
Secretária: 
la. Tesoureira:
2a Tesoureira: 
Oradora:
Diretoras Sociais:
Conselho Fiscal

Alva Maria Tortato — ElviraAnita Formighiéri — Coracy Pires de Almeida 
Reichert — e Icléa Zanelatto

De nôvo nos foi confiada a crônica social do Grêmio das Gardênias.
Tal renova-se em júbilo. , T1. . , „MO __in
Explicamos porque. Foi de uma sugestão de nossa amiga Liége Amaral q I 

cipiou nossa função jornalística. .
E é nosso o desejo, de juntas, continuar em meio das gardênias,

king’s men na passarela

Em 26, finalmente, o aguardado desfile de moda masculina e penteados femininos. 
Hoje, trazemos a relação nominal dos desfilantes através criações de LOJA 1

NER E AVENIDA. „  _ n . fiprsonJoão Henrique Arndt — Percy Gans — Roberto Hartmann — Romeu Dias — Gerson
Guérios — Emilio Driessen Junior - José Enriconi - Derby Waltrick e Edison Guérioa.

de J. C. Macedo Soares
A sociedade não deve ser organizada sôbre elementos matériais, intrumentos de traba

lhos, meios de produção que evoluem e transformam à vista. Mas deve fundar-se sôbre as 
exigências e aspirações da alma humana que é a centelha divina crepitando eternamente no 
mundo.

Em breve, voltaremos.
—0—

N£$TE CANTINHO DE 
PAZ í . .

Didy Splendore. Domadora do Lions Club 
de São Pauio (Sumaré) hoje, o nomeem destaque 
de nossa coluna literária.

‘ Eu disse a mim mesma. . . " é o titulo inspi- 
rado que a domadora poetisa escolheu para rotu
lar seu livro.

Didy Splendore. adotando o “Nós Servimos” - 
lema do Lions Club. ofereceu a renda da edição 
primeira como cooperação ao erguimenlo do ‘ Hos 
pitai Lions Club ", então em construção na Moóca

Ao dedicar o ceo de sua lira doirada aos três 
filhos, escreveu . . .

“O que de mais b Io < nc mirei na vida, foi 
a humildade dentio da sabedoria, a pureza dentro 
do lôdo e a Fé que remove montanhas”.

Nêsse pensar filosófico está a grandeza da al 
ma poeta de Didy Splendore.

Da autora, escolhem >s

A vida dentio da vida
Sinto o aroma da terra molhada.
Quando a chuva para cair está.
Água bendita que rola na calçada,
E juntando-se vai para o mar !

Sinto o sol que do amor,
Rouba o pióprio calor.
Vive tão alto, embora 
Seu brilho a terra devora.

Sinto o sôpro da morte fria,
Que rouba e deixa vazia,
A vida dentro da vida,
Numa tortura infinita.

Sinto a mão que me estende,
Me ama e me compreende 
No desespêro, na dor !
Na alegria e no amor!

Sinto tudo e nada sinto 
Quando olho para o infinito;
Gela minh’alma então !
É a chegada da solidão.
Olho tão para o alto e vejo tudo . . .
Não, não é aqui o meu mundo !

R e t a l h e i . . .
Meu coração no entanto não se cansa:
Amam m°tade os que amam com espTança, 
amar sem esprança é o verdadeiro amor.

Eugênio de Castro

A morte que há de vir vem muita lenta 
E eu tenho pressa de chegar ao fim.

Hermes Fontes

É o mero amor dos sem nada. 
que o pão do sonho sustenta

José Régio

NO M Í N I M O  S E R Ã O  M Ã X I M A S !
Os m°smos sofrimentos um em mil vêzes mais 

que as mesmas alecriae (Lamartine)

A solidão põe-nos ao abrigo dos frívolos Rar
earmos, dos desprêsos injustos e das opiniões in- 
juriósas da inveja (Zollikofer)

Frequentemente fechamos os olhos para ver 
as mais belas coisas (E. Pcntich)
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Candidato do PSD visita a CHESí
seguimento do programa 
de eletrifioação pré esta
belecido, o Deputado Ivo 
Silveira. Presidente da 
Assembléia Legislativa e 
candidato do Partido So
cial Democrático esteve

S. Sa. manteve amplo 
conctato cora todos os 
administradores regio
nais, informando se do 
andamento de diversas 
obras e colhendo dados J 
e informes para a elabo-1 
ração da sua plataforma

Aproveitando a oportu 
nidade em que os Admi
nistradores dos diversos 
setores da Centrais Elé 
tricas de Santa Catarina 
S/A., estavam reunidos 
com ^Diretoria tomando 
conhecimento e receben 
do instruções para o pros

O Ministro da Fazenda 
recebeu ontem os estu
dos finais da Comissão 
de Reforma Fiscal que 
serão encaminhados, sex- 
ça-íeira, Jao Presidente 
da República que enca
minhará projeto ao Con
gresso Nacional propon
do à reforma global do 
sistema de impostos no 
Brasil.

O projeto revê as alí
quotas vigentes para di
versos impostos e adota

em visita a CELESC. Re 
cebido pelos Diretores,

uma nova distribuição de 
renda entre os Estados e 
Municípios. A solução 
para o Imposto de ven
das e consignações pre
vê que êsse tributo seja 
cobrado apenas toman
do-se por base o valor 
que a mercadoria tenha 
alcançado na operação 
anterior. A medida será 
tomada para evitar a 
multiplicação de cobran
ça do tributo sôbre um 
mesmo produto.

de govêrno. O deputado 
lvo oilvena, mostrou-se 
um perfeito conhecedor 
d » plano de Eletrificação 
pcsto em prática no Go 
vêruo C t l í O  Ramos adu
ziu, às explicações quej 
ia recebendo, detalhes j 
que mostram o conhecí-i 
mento que tem da maté-' 
ria. À s.Jda, o candidato 
pessedista manifestou à 
reportagem o seu desejo 
de visilar tôdas as fee 
cretarias e Órgãos do 
(iovêrno, capacitando se 
assim, «in loco», do an
de mento dos diversos se
tores administrativos.

Cursos gratuitos por 
correspondência 

Português, Correspondeu

Projeto de reforma 
fiscal com Castelo

Mazzoclií, Ltlli S/fl. !aá. Cuiii-
C o n v o c a ç ã o

Pelo presente, convocamos os senhores acio 
nistas para a Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 30 de junho de 1965. às dezes
seis horas, na sede social sita no Bairro Moiro 
Grande s/n., nesta cidade de Lages, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1 — Autorização ptra integralizar cotas de
capital na firma Transportadora Ma'etti 
Ltda.. em organização;

2 — Outros assuntos de interesse social.

Lages, 2 de junho de 1965 
Almir Mazzochi Diretor Gerente

Posto F o x
-  DE -  

PEDRO VANON1

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Ccrreia Pinto - Esquina Emiiiano Ramos - Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

Aumento do custo de v'da 
em Sdo Pculo

O custo de vida para 
a classe operária, em São 
Paulo, no mês de maio 
último aumentou em 3,19 
por cento. A informação

foi dada pelo Departa
mento de Estatística e 
Documentação Social na 
Prefeitura de São Paulo.

5 trilhões de cruzeiros serão 
investidos no Brasil este ano

O programa de Investimentos elaborado para 
o presente exercício pelo Ministério do Planeja
mento, prevê um total de 5 trilhões de cruzeiros. 
O setor privado deverá investir cêrca de 2 trilhões 
objetivando aumentar em 6% o Produto Nacional 
bruto.

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUE3 TUPINAMBÁ)
Consultório: Praça loão Costa, 10 

Io andar
Lages Santa Catarina

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 
Fioal, também por Correspon 
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende ! 
rêço pára a Caixa Postal n | 
8600, São Paulo - SP.

Cpizacão Eraanl Rosa
d e  i C E V S Ç C i r  F U i l C N t a i

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Ccntabilidada — Auditoria — A dvocacia
Escritórios:

Rua Pies. Kereu R anos, 294 - Fone 355
L A J E S  —  S A NT A  C A T A R I N A

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

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  Hua Cruz e Souza, 560 - Fone, 111 -  f á  íe l.  l a c i l  -  Caixa Posla1, 219 ~ ~ —

Lases - /anta Catarina'i

Gêneros alimentícios no varejo e 
atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 

e Venda de Produtos Coloniais, 
Mel, Cera, Fumo etc.

P ara  suas cargas e encom endas
Transportadora R O D O  L A C E S
—  Com filiais nas principais cidades do país —

Segurança e Pontualidade

i i h  Marechal Florirão 388-lone 380 - Caixa Posial 12 -  Laaes-S.C.
IBS
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A 4a' Zona em números
1 . 0 t „ C lassificação1 Santa Cruz
- \ asco da Gama e Internacional 
3* Nevada
4- Peri Ferroviário e Guarany

0 pp 
2 pp
4 pp
5 pp

0 4 „ Ataque m ais positivo1 Santa Cruz 6 gols
»-■ Vasco da Gama 5

3‘ Nevada 4 »
4 Internacional e Peri Ferroviário 3 »
5‘ Guarany

Defesa m enos vazada
2 »

1 Santa Cruz e Internacional 2 gols
Guarany e Vasco da Gama 4

o
»

3- Nevada 5 »
4' Peri Ferroviário 6 »

Próxima rodada:

Fm Lages; Internacional x Santa Cruz 

Em Caçador: Vasco da Gama x Guarany 

Em São Joaquim: Nevada x Peri Ferroviário

C ontagem  em  branco n© 
clássico CtJA-NAL

Encerrou se com um 
justo marcador em bran
co, o tradicional clássico 
Gua Nal, realizado no úl
timo domingo, no Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior, em prosse 
guimento à mais uma 
rodada do campeonato 
estadual.

Êste empate teve sa
bor de vitória para o 
elenco colorado, que a 
última hora viu se des
falcado de diversos jo 
gadores, que por medi
das de indisciplina foram 
punidos pela diretoria in 
lernacionalista.

Montando uma equipe 
à base de .improvisação, 
onde inúmeros elementos 
tiveram suas posições al
teradas pela direção té
cnica rubra, esta equipe

rendeu o suficiente para 
alcançar um resultado 
honroso para as suas 
côres.

Por outro lado, êste 
placard, não foi nada a- 
gradável ao Guarany, que 
necessitava de uma vitó 
ria para a sua completa 
reabilitação, o que fez 
com que a sua posição 
na tabela de pontos fi
casse numa situação al 
go incômoda, ao lado do 
Peri Ferroviário, na últi
ma colocação.

O Guarany, na reali
dade, em que pese o bom 
desempenho do quadro 
colorado, já rendeu me 
lhor do que nas suas a 
tuações anteriores, fi 
zendo com que já se fi 
zesse sentir o dedo da 
nova direção técnica, a-

■nn

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

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

I d

BB5 

rí

'n ttil

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 pêso sôbre os eixos. Chassis

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 30  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor.eixo tra
seiro de grande resistência e tôdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L/LK/LS 1111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rêde de Concessionários Diesel do País

C O R E M A - Cia Revendedora de 
[ Motores e Automóveis 1

Rua M anoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina
-"i

CONCESSIONÁRIO DA M ER C ED ES-B EN Z DO BRASIL S.A.

Agora colaborando com o plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71 
mos os veículos M ercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com  
reduzidas-

Visitem a Corema, sem compromissos.

. oferece 
despesas

gora confiad?i ao famoso 
track Clouson.

Na arbitragem dê-te en 
contro, emboca com fa
lhas de pequena monta, 
foi satisfatóiia a atu; ção 
do Sr. Aristeu Canuto. 
que deru* n^tra ser assim 
um dos melhores media
dores do nosso quadro 
de árbitros, principalmen
te pela sua hon stiriade, 
característico principal 
do seu modo de agir

Anulou certo um tento 
colorado, consignado em 
condição irregular.

A renda não nos foj 
fornecida, presurnind1 -se 
que t*-r ha ultrapassado a 
quantia de hum milhão e 
trezentos mil cruzeiros.

Santa Cruz mantém 
a liderança

0 Santa Cruz manteve 
a liderança do certame 
estadual da 4 zona, ao 
superar pela contagem 
mínima, o Nevada de 
São Joaquim, num jogo 
que foi ardorosamente 
disputado, dada à enor
me resistência oferecida 
pelna equipe visitante

Peri Ferroviário 1 x 
Vasco da Gama 1

Fm seu estádio, em 
Mafra, o Peri Ferroviário 
aiuda não conseguiu o 
sabor de uma vitóiia no 
atual campeonato, pois 
empatou em 1 gol com 
o Vasco da Gama de 
Caçador, que conseguiu 
assim ura bom resultado 
num cotejo sustentado 
como quadro visitante

Felé no Céu
Passaram anos o 

anos, com Pelé jogando 
dia e noite, dentro e fo
ra do Brasil. Lá pelo ano 
dois mil e tantos, c usa- 
do, bateu na porta do 
céu. sendo recebido por 
São Pedro.

— Bom dia.
— Bom dia, filho.
— Sou um homem can

sado. que espero viver 
agora calmaraentv* depois 
do tanto que fiz lá na 
terra.

São Pedro, ajeitando 
os óculos, prestando a- 
tenção indagou:

— Espera ai. você não 
é o Edson Arantes do 
Nascimento?

— Sim, São Pedro.

— Então meu filho, 
vai correndo mudar de 
roupa, pois já está no 
segundo tempo e o Infer
no está ganhando de 3x0.
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Rodovia Concepcion — Ponta Porã
Encontra-se era fase de 

construção a Rodovia en
tre CONCEPCION (Para
guai) e PONTA PORÃ 
(Brasil), a cargo da Co
missão Mista Brasil ;Pa- 
raguai (CMBP) de que é 
o Cel Eng Bertoldo che 
fe Derengowski e dele
gado paraguaio o Cel 
Eng Blás Morínigo, am
bos formados pela anti
ga Escola Técnica do 
Exército. Essa Comissão 
foi constituída em virtu 
de do acordo firmadofem 
Foz do Iguaçu, a 6 de 
outubro de 1956, entre os 
Presidentes do Paraguai 
e do Brasil.

A organização da 
CMBP compreende uma 
Chefia, o Departamento 
Técnico e o Departamen
to Administrativo, funcio
nando no edifício sede 
do Ministério de Obras 
Públicas e comunicações, 
em Assunção, Capital do 
Paraguai '

Em 1057 ficou estabe
lecido que a CMBP teria i 
por missão inicial a de 1 
prosseguir nos estudos i 
para a ligação rodovia- i 
ria entre Concepcion e ; 
Ponta Porã, e elaborar o 
projeto definitivo, ado 
tando se características I 
técnicas das Normas Bra- ; 
sileiras para estradas de 
rodagem de la. classe, j

Para elaboração do 
projeto foi aproveitado 
um trecho inicial de 40 < 
km entre Concepcion e i 
Horqueta executados por I 
administração direta, pe- | 
lo Ministério de Obras < 
Públicas e Comunicações < 
(MOPC), do Paraguai. En 
tre Horqueta e Pedro < 
Juán Caballero (Ponta < 
Porã) os esiudos e o Pro I 
jeto básico atingiram < 
uma extensão de 173 km. ( 
O projeto completo ficou 1 
concluído em março de ( 
1960.

O planejamento da ; 
construção previa o em- ( 
prego de um batalhão de t 
engenharia do Comando 1 
de Engenharia da FFAA [ 
do Paraguai, de que é 1 
Cmt o Gen Dom Juán ( 
Manuel Careaga. Foi de- ( 
signado o 4 Batalhão de i( 
Engenheiros que tinha 11

sua sede em Horqueta 
Atualmente sob o cornan 
do do Ten Cel Porfírio 
Pereira o 4' BE Para
guaio tem sua nova sede 
em Cerro-Corá, juula- 
mente com a seção da 
Construção da CMBP, a 
qual dispõe de uma resi
dência no Km 45 em 
Cuero Fresco.

Trabalhos executa
dos - Os estudos e o 
projeto foram concluídos 
em 1960, numa extensão 
de 173 km. Foram des 
matados 144 km e pre
parados 112 km de ca 

jroinhos de serviço e me
lhorados 61 km.

ínfraestrutura - Fo
ram escavados e trans
portados 800.01)0 m3 de 
terraplenagem numa ex
tensão de 70 km; cons
truídos 69 boeiros tubu 
lares de concreto arma
do. com 1.260 metros li
neares de tubos assenta 
dos. No mesmo período 
f» ram construídos 33 pon
tes e pontilhões de ma
deira sôbre os cursos d’ 
água atravessados, com 
vãos variando de 3 u£20 
metros, sendo de assina
lar-se que sete pontes, 
além d : 35 boeiros de 
vão inferior a 2 metros 
foram construídos em 
1964.

No ano findo o volume 
escavado atingiu 240.000 
metros cúbicos e a ex
tensão de plataforma pre
parada foi de 15 km. sen
do melhorado o leito da 
estrada, em mais outros 
15 km, mediante a colo 
cação de várias cama
das de solo selecionado. 
Furam construídos 22 bo
eiros tubulares de con
creto, com 500 metros 
lineares de tubos, com 
diâmetro de 0,60 a 1,00 m.

Os trabalhos ;de terra- 
plenagem e construção 
de obras de arte correu 
tes no trecho Horqueta 
Ponta Porã era 87 km de 
plataforma, totalizaram 
1.010.000 ra3 de escava
ção e transportes e a 
construção de 91 boeiros 
com 1.80o m lineares de 
tubos para obras corren-

T

Sindicato da Industria de Serrarias. 
Carpintarias e Tanoarias de Lajes 

E D I T A L
Na conformidade com os Estatutos dêste Sindicato 

de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, coe 
voco a Assembléia Geral Extraordinária dêste Sindicato 
realizar-se no dia 26 de Junho de 1965, às 14 horas, à ru 
Presidente Nereu Ramos, 103-2’ andar - sala 206. Para es 
colha dos nomes que deverão compor as listas tríplices 
que se refere o artigo 666 da CLT, a fim de serem desig 
nados os vogais e respectivos suplentes da Junta de Con 
ciliaçao e Julgamento de Lajes.

_ ^ primeira reunião realizar-se-á em primeira convo 
caçao na hora acima determinada, em segunda, uma hor 
depois

Lajes, 19 de Junho de 1965

Cândido Maria Bampi
Presidente

I tes.
Características técni-

| cas - O traçado e o per
fil longitudinal da Rodo
via Concepcion Ponta Po 
rã obedecem às Normas 
Brasileiras para projetos 
de rodovias federais de 
la classe. Foi adotada 
entretanto uma platafor
ma de la abertura, de 
10 m de largura sendo 
7 m de pista e 1,50 m de 
acostamentos laterais, 
Sondagens prévias são 
realizadas para o conhe 
cimento de natureza das 
camadas do terreno a- 
Iravessado e para deter
minação das cotas de 
lençol freático.

Com a finalidade de 
proporcionar maior capa 
cidade de suporte ao lei
to da estrada, a terra
plenagem de gpreparo da 
infra-estrutura obedece a 
um planejamento qualita
tivo, com a utilização de 
solo selecionado, nas ca
madas superiores de pla
taforma. Para isso a 
CMBP dispõe de um La
boratório de Solos que 
acompanha os trabalhos

Comunhão Pascal 
dos Bancários de 

Lages
Realizou-se dia 17 últi

mo, por ocasião da festa 
de Corpus Christi, a so
lene comunhão pascal 
dos bancários de Lages, 
realizada à missa das 9 
horas, na Capela do Co
légio Santa Rosa de Li
ma.

Após êste ato religio
so que contou com o 
comparecimento de inú
meros bancários lageanos 
e suas exmas. famílias, 
foi servido um café de 
confraternização à todos 
que participaram da re
ferida Páscoa.

onvite
Uma Comissão do Hos

pital Infantil Seára do 
Bem, convida a todos os 
associados do Clube 14 
de Junho, Clube l - de 
Julho e Serrano Tenis 
Clube, para um grande 
baile à caipira, que se 
realizará no próximo dia 
30, nos salões sociais do 
Clube 14, com renda to
tal revertida em benefi
cio daquele nosocômio.

Nota: Traje a carater

P o r  determinação 
do Exmo. Sr. Juiz 
de Menores, é ve
dado o ingresso de 
menores de 14 anos.

A Comissão

de movimento de terra.
Dêsse modo, procura- 

se fazer ;com que, nas 
bases dos atêrros seja 
lançado o material de ca
pacidade inferior de su
porte, reservando se as 
camadas de solo de me 
Ihor qualidade para cons
tituir o sub-leito e o lei 
to da plataforma. Embo
ra com maior custo de 
transporte, com êsse pro
cedimento se obtem a 
imediata utilização da 
plataforma mais facil 
conservação da mesma e 
considerável economia 
no dimensionamento da 
futura pavimentação.

Ao atingir Pedro Juán 
Caballero e Ponta Porã 
na fronteira Brasil Para
guai, pretende a CMBP 
evitar cruzar o períme 
tro urbano, desbordando 
as duas cidades gemina
das. Com o afastamento 
da diretriz da zona ur

bana, objetiva a Comis
são assegurai largura a- 
dequada paia a faixa de 
domínio; facilitar a livre 
expansão de Pedro Juan 
Caballero; possibilitar 
área suficiente na linha 
de fronttira pura o trá
fego internacional, sem 
interferência do tráfego 
local, o que se faz sem 
maiores restrições, pois 
apenas uma rua separa 
as duas cidades, tal co 
mo em Livramento-Rive- 
ra (Brasil-Uruguai) e, fi
nalmente, materializai- o 
sentido internacional da 
rodovia em construção, 
ao ligá-la diretamente à 
BR-463 e por intermédio 
destas às BR-267 e BR 
374, integrantes do Plano 
Nacional de Viação e 
dar lhe o justo destaque 
na travessia da fronteira, 
como obra de aproxima
ção entre os países con
fiantes Brasil Paraguai.

LA 6 E f»  23 d e J iin h c  cie

Sr. leio UíierlG áa Silva Is
Ocorreu na data de ontem, a passagem de 

mais um aniversário natalicio do Sr. João Gual- 
berto da Silva Filho mais conhecido como Gual- 
bertinho, velho colaborador da imprensa lageana, 
ex oficial do 2- Tabelionato de Notas, e elemento 
de larga atuação na vida social e política de nos
sa terra.

Pessoa há muitíssimos anos radicada na Prin
cesa da Serra, vem prestando à coletividade la
geana os mais assinalados serviços, o que lhe va
leu recentemente, receber da edilidade lageana, o 
honroso título de Cidadão Lageano.

Portador de uma série de predicados que lhe 
enobrecem o carater, aliado ainda à sua incessan
te atividade de espirito altamente filantrópico, vem 
proporcionando melhores dias à classe pobre de 
nossa terra, que diáriamente acorrem à sua resi
dência.

Noticiando êste acontecimento social, destas 
colunas desejamos ao Sr. João Gualberto da Silva 
Filho, os nossos votos de perenes felicidades.

[m exposição na Firmo M l  o 
novo SIM CA13

Está para chegar a es 
ta cidade, o novo carro 
Simca, modelo 1935, que 
ficará em exposição na 
nóvel firma AMAPAL, de 
A. Macedo Automóveis, 
Peças e Acessórios, sita 
à Rua Hercili a Luz, con 
cessionária Simca em La
ges.

O novo modêlo Simca, 
ano 1965, que obedece à 
novas côres e linhas mo
dernas, é um veiculo que 
proporciona mais confor
to, pois possue assentos 
extremamente ma c i o s ,  
maior torque, mais espa 
ço interno, janelas am

plas, quebra-sois estofa
dos que protegem o mo
torista e passageiros, ga
rantindo-lhe visibilidade 
perfeita, bem como outros 
requisitos que fazem do 
Simca 1965, um veiculo 
de classe inconfundível 

Assim, aconselhamos a 
todos, para que façam 
uma visita às instalações 
da conceituada í i r m a 

(AMAPAL. de A. Macedo - 
Automóveis, P e ç a s  e 
Acessórios, e certifica
ram-se do que o Simca 
1965, lhe oferece através 
de suas linhas modernas 
e novas côres.
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