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Governador Cekc T .u -  
mos visitará Lages

Dentro de dez ou quinze dias, o Governador Cels ta- 
mos estará em Lages, para presidir a reunião dos pren t.os 
e vereadores da região serrana.

K8itt,.n )
Rua Mjr-t.'ul Diolan

I: Fone 397 I, Como aconteceu com outroc encontros regionais, rea- 
1 * lizado8

Cr$ 10,00 LAG E S, 10 de M arço de 1982 —  N' 109 —

ianlada o til !!o da k n É
Confnrrac tivemos o -Ide nossa terra, princt governo do Estado o 

portimidade de consta- .almente para os serviço d - asfaJtarnpntn 
tar, encontram se bastan- motoristas profissionais da Avenida P r e s K e
ços de asfaltamento da 
Avenida Presidente Var
gas, uma das principais 
artérias de nossa cidade, 
ligando o centro ao pro
gressista. bairro Coral e 
vice-versa.

A realização de tão 
magnifico empreendimen
to, virá em futuro não 
muito longe, resolver ura 
dos maiores problemas

amadores, que assim Vargas está sendo exe- 
poderao trafegtr calma-' cutado de v^nto em pô- 
mente por aqu na aveni- pa, para maior gáudio 
da, sem sofrerem o* in dos profissionais e ama- 
convenientes de avaria dores do volante, e tam 
en  seus veiculo*, prove bém para os habitantes 
uiente do péssimo estado do bairro Coral que terão 
em que a mesma perm a-jligação para o centro da
necia. uma

comum acordo com

9 È 1 3 a
Falando à imprensa de São Paulo, o ex pre

sidente Jânio Quadros 'anunciou que no próximo 
dia 15, fará um pronunciamento expondo as ra 
zões de sua renúncia, num programa nacional de 
televisão.

cidade, atravez de
Agora, numa feliz ini j moderna e asfaltada a ilustre filho desta terra 

ciativa do Prefeito Dr. jvenida.
Wolny Delia Rocca, em j Desta maneira, poderão 1

o 'o s  nossos leitores aqui 
. iatar da disposição com 

que o Prefeito Dr. Wolny 
üeila Rocca, em colabo 
ração com o executivo 
catarinense, tendo à 
frente o ilustre filho des 
ta terra, Governador Cel 
so Ramos, eUão bata 
lhando em pról do pro
gresso de nossa cidade, 
proporcionando melhores

em outras zonas de nosso Estado, a referida reu- 
uião está sendo aguardada com 
ampla espeeo.tiva |<> . . popuh 
ções dos mun oipios .er auos poi m  
é atravez delit que o Governador |
Celso Kami's aquilatara as r» 
necessidades dos mesmo* nu 
tomada de contacto não só com 
os poderes administrativos, mas 
com o próprio povo ims ruas.

À nossa cidade, devirão acor
rer prefeitos e vereadores do to 
dos os municípios «erranos, todos 
imbuidos em resolver com o che
fe do executivo catarinense os 
vitais problemas de suas comu
nas.

Durante a realização do pró
ximo encontro regional do Go
vernador Celso Rumos com os 
prefeitos e vereadores serranos, a nossa cidade será traus 
formada numa verdadeira capital do Estado, pois aqui es
tarão todos OS retárins Ut» KuiuHn „ -  ‘ . . . . . . .tarão todos os secretários de Estado, assessores e outras 
autoridades administrativas que compõem o governo d

ti

Déficit d e  250 b ilh õ e s  p o d e - 
iá e le v a r  extraord inària - 

m ente o  cu sto  d e  v id a
O Deputado Federal Daniel Faraco, atualmente em 

Porto Alegre, declarou no dia de ontem à imprensa daque
la capital, que o déficit da União, previsto para o ano cor
rente, será de 250 bilhões de cruzeiros, afirmando que, se 
medidas sérias não forem tomadas, o custo de vida aumen
tará espantosamente no país, tornando se extremamente 
sombria a apresentação de qualquer prognóstico sôbre o 
futuro do Brasil.

O Deputado Daniel Faraco é o presidente da Comis- 
s de Economia e Finanças da Câmara Federal.

Chegou ontem à Floria ções com os seus cor 
uópolis, o Deputado Fe- religionárlos sôbre o 
deral Joaquim Ramos, momento político cata 
da bancada catarinense rineuse. bem como mau
do Partido Social Demo
crático e irmão do Go 
veruador Celso Ramos

________  Em nosso Estado, o
dias à nossa população. Deputado Joaquim Ra

IV'otor de agua:

Em fase de colocação
•esde quarta feira úl 

thna, vem sendo reali
zado no local das bom 
bas, a colocação do mo
tor de agua de 200 HP, 
recentemente adquirido 
pelo Prefeito Dr. Wolny 

ila Rocca em São Pau
lo para solucionar um 
dos maiores problemas 
dp nossa cidade.

O referido serviço, 
e^á sendo executado 
P *la Diretoria de Obras 
e Viação da Prefeitura 
Municipal, e vem sendo 
c''n8tantemente assis
ado pelo edil lageano, 
Q'Je procura a*sira apres

sar cada vez mais o 
mesmo, afim de solucio 
nar o quanto antes o 
problema de agua em 
toda a cidade.

Isto requer um traba
lho todo especial, pois o 
Prefeito Dr Wolny Del
ia Rocca espera entre 
gar à cidade, uma obra 
que restaure completa
mente o problema da a- 
gua, proporcionando as
sim um bem estar às se
nhoras donas de casa e 
a outras pessoas que se 
utilizam deste precioso 
liquido.

O  ruralismo e a  
reforma agrária

O Ministro da Agricul-1 
tura acaba de solicitar 
da Confederação Rural 
Brasileira o seu parecer 
sôbre o projeto de re-; 
forma agrária que apre 
sentou ao Conselho de 
Ministros. Para examinar 
a relevante matéria já 
se iniciaram estudos na-! 
quela entidade, em cara 
ter de urgência.

A Confederação pro
curará ouvir, também as 
Federações filiadas e 
espera dar ao ministro 
Armando Monteiro uma 
contribuição esclarece 
doía e construtiva, de 
acordo com a declara 
ção de princípios aprova
da pela IV Conferência 
Rural realizada em ja
neiro último.

mos manterá

terá outros contactos d-» 
natureza administrativ', 
e de alto interêsse para 
Santa Catarina cora o 
Governador Celso Ra 

conversa- mos.

CONVITE-M ISSA
A familia do sempre lembrado e saudo

so Vídal Ram os Júnior convida seus pa
rentes e amigos, para assistirem a missa de 
seis meses de s^u passamento, que será re
zada no Altar Mór da Catedral, no dia 15, às j 
sete e meia hora da manhã.

Antecipam agradecimentos.

CONVITE-MISSA
O Diretorio d > Partido Social Democráti

co de Lages, convida seus correligionários e 
amigos, para assistirem a missa de seis me
ses do falecimento do saudoso Vidal R c ir cs  
Júnior, que será celebrada no dia 15. ; s s-ete 
e meia hora da manhã no Altar Mór da c a 
tedral.

O  Cine M arajoara, apresenta am anhã (domingo), às 4. 7 e 9 h.

a espetacular produção em ColorScope

Golias Conlra os Barbados
com  Cheio Afonso e Bruce Cabot 

Um dos m aiores filmas da to ia s  os tem pos
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O Governador e o BID
Afim de tratar de assuntos reUtivjs ao órgão que 

representa, foi recebido pelo Governador Celso Ramos, no 
salão de Despachos do Palácio, o Dr. Bdil Freitas do Val- 
le, representante do Banco Interainericano de Desenvolvi
mento.

Durante o demorado encontro, foram abordados e de
batidos assuntos ligados àquela instituição financeira, uma 
vez que o Govèrno de Santa Catarina, empenhado ativa
mente na realização dos projetos da mais elevada catego
ria e necessidade sociais, requer financiamento de vulto.

Estiveram presentes à reunião o Prof. Alcides Abreu, 
Presidente do Binco de Desenvolvimento do Estado, e os 
técnicos em problemas de desenvolvimento econômico, 
Drs. Wilmar Dallanhol, Victor Fernando Sasse, Marcos 
Gustavo Gros8embacher e o técnico em crédito agrícola, 
Dr. Norberto Brand.

Aplicação da Lei de Di-

El\l S I N O  :

O Governador Celso Ra
mos aprovou nova relação 
de convênios firmados pelo 
Estado, para intensificar o 
ensino gratuito.

Assim pedemos informar 
terem sido despachados fa
voravelmente pelo Chefe do 
Executivo mais os seguintes: 

n° 11 998, com a Congre

gação das Irmãs da Pr°v '' 
íência da Cap, para ensino 
jrimário e normal regional, 
ia vila de Apiuna, município 
le Indaial;

n° 12.723, com a Congrega
do das Irmãs do Divino 
lalvador, para ensino pri-

e Ginásio “ Divina Providên- 
cia’ ’, para ensino normal do 
segundo ciclo, também gra. 
tuito;

n° 679, com a Congrega- 
ção das Irmãs da Divina Pro 
vidência, para ensino primá
rio no Grupo Escolar “J0ã0 
Boos", de Guabiruba, muni 
cípio de Brusque.

Fábrica Je Moveis e tsquaarias -
retrizes e Bases

Esteve reunida no Ga
binete do titular da Pas
ta de Educação e Cultu
ra, a comissão nomeada 
com a finalidade de pôr 
em execução a Lei de 
Diretrizes e Bases do 
Ensino, no Estado.

Dita comissão, com
posta dos Profs. Mota 
Pires, Lauro Locks, Wal- 
mir Dias, Irmã Maria

Tereza e Padre Braun, 
escutou inicialmente a 
palavra do Prof. Osny 
Régis, que disse dos con
tactos mnatidos no Rio 
com a Comissão Federal 
de Educação e que trou
xera as últimas portarias 
e resoluções adotadas 
pela CFE no tocante à 
Lei de Diretrizes e 
Bases.

— D E -

João Pelizzoni & C ia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s /n - C - Postal, 126

L A G E S  - S. Catarina

Agora com suas novas instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS
oe

W  Í.V  ,r- T-r

J O Ã O  P E L L I Z Z O N I
| «. CIA LTOA.

í  -VvJ-VOrj
Roa Jaronamo Coelho, •/»

k C*t.» PovUl life • Tvfeff. -IClO"

mtmc* L A G E S  - Sta. Catarina

Petrobrás tará maior- 
conjunto turístico em 

Quitandinha

\

Símbolo do sucesso
Já está concluído o 

projeto arquitetônico ela 
borado por Oscar Nie- 
meyer para aproveita
mento de uma grande 
gleba ao lado do Hotel 
Quitandinha, em Petro 
polis, composta de cinco 
prédios, sendo o mais 
alto de trinta2'andares e 
cinco pavimentos, total 
mente ou totalizando 
dois mil e duzentos apar
tamentos. A Peírobras 
vai ter ura pavimento j 
com Exposição perma
nente para turistas ve 
rem o trabalho de nos
so petroleo.

Guarda Urbana 
agora no Coral

A Guarda Urbana que 
tão eficiente e assinala
dos serviços vera pres 
t;>. ndo à nossa população, 
inaugurou em dias desta 
semana um pôsto de vi 
güância no bairro^Coral, 
numa iniciativa das mais 
elogiosas de sua inspe- 
toria, doís aquele subur- 
b:o é um dos maH próspe-, 
r< s de nossa cidade, t»n 
t » em comercio e indús- 
tr’a ir. ....  . '. .J '

‘ „  cores' selecionadas cuidadosamente. Interior redesen 
do para ma.or conforto. Potência e desempenho superto" 
Sobno. elegante, resistente. O seu padrão de automôv
Um rodoto da WILirS-OVERUID
fabricante de veículos de alta Qualidade 
Sio Bernardo do Caimu 
talado de Sio Paulo
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; p  ia Lei te M i e s  e t a s

É íü  Jí e inicio t u  a i s
i l a ç ã o  das Matérias

O Depn aento de |Educação da SEC expe
diu radiogr a todos os estabelecimentos de 
ensino secu trio do Estado, comu licando a re 
messa de m !al referente à aplicação da Lei 
de Diretriz*- e Bases de Ensino.

0 S o m

Nos est belecimentos de 
Estado, ficou assim o quadro 
ciclos ginasial e colegial:

ensino oficial, do 
das matérias dos

UI
O Governador Celso 

Ramos esteve quinta feira 
úítima na cidade de Jo- 
íuvile, acompanhdo do 
Dr. Renato Ramos da 
Silva secretario sem Pas
ta, Deputado Osny Regis 
secretario de Educação 
e Cultura, Deputado Le
noir Vargas Ferreira e o

Três milhões e Qui-
Ciclo G inasial: Português, matemática, his

tória, geografia, educação fisica e religião, nos 4 
anos; Iniciação c iên c , trabalhos, canto e educa
ção moral e cívica, no 1* e 2* ano; Ciências, in
glês e francês, no 3‘ e 4- ano; e Latim, no 4- ano.

C iclo C olegia l: (científico): Português, mate
mática, física, química, biologia e desenho, nos 
três anos; Inglês, no 1* e 2' ano; História, no 1* 
ano. Ciclo colegial (clássico): Português, francês, 
inglês e latim, nos três anos; História e geogra
fia, no 1* e 2 ’ ano; filosofia, no 2 ’ e 3‘ ano; e Bio
logia, no 1* ano.

Com pequenas modificações, são estas também 
as matérias adotadas nos estabelecimentos de en
sino particular.

Como se sabe as aulas iniciaram-se no dia 
8 do corrente.

nhantas mil Casas 
Populares serão

construídas
. «

Declarou no Rio, o 
Vlinistro;do Trabalho, sr. 
Franco Montoro, que um 
milhão e duzentas mil 
casas populares'deverão 
sor construídas nos pró
ximos cinco anos, dentro 
do ’ ’Plano Nacional da 
Casa iPropria” , acrescen
tando que o piano geral, 
a ser executado em dez 
anos, prevê a construção 
detres milhões e quinhen
tas mil casas.

ãa

Major Ayrton Spalding 
de Souza, chefe da Casa 
Militar, afiai de assistir a 
aula inaugural do Giná
sio Celso Ramos, proferi
da pelo secretario Osny 
Regis. Alem de presidir 
a aula inaugural do refe
rido Ginásio o Governa

dor Celso Ramos fez u na 
visita à Creche C r de 
Modesto Jjeal, e loc lis 
onde serão situadas fu u- 
rsrm nte a casa Rural e 
Forum tendo regressdo 
m* mesmo dia à capital 
do Estado.

40./• de córte nas despesas de cada Ministério
Em sua reunião, rca 

lizada no fim do mês 
que passou, o Conselho 
de Ministros decidiu rea
lizar um córte total de 
40% nas despesas de ca
da Ministério, ficando a 
critério dos respectivos 
titulares a distribuição 
dessas reduções.

A resolução foi toma
da depois de uma expo
sição realista do Minis 
tro da Fazenda, sr. Mo
reira Sales, sobre a si
tuação económico-finan
ceira do país, à luz dos 
dados constantes do ba- 
| lanço de 1961, encerra- 
|do há dias.

Liderança do P. S. D, na Câmara
Informa-se de Brasília, que a eseolha do futuro líder 

do Partido Social Democrático, na Câmara P ederal, e6tá 
se processando nesta primeira quinzena.

O nome mais indicado é o do sr. Martins Rodrigues, 
secretario geral do PSD e que, durante a crise de agõe- 
to do ano passado, exerceu as funções de ministro da 
Justiça.

VOCÊ MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 

-Ú LT IM O  T IP O - 
OE MIAMI 
A NEW Y O R K !

VOCÊ MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

cr$ 9500, mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos I

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCURSR0
de sua visa
n . " 3
Saídas todos os domingos
de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou os tojos do

VARIG
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Prefeitura Municipal dt Lages1
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados pelo Sr. Preito  
Municipal de Lages em 30-12 31

2847
2848
2849
2850
2851

2855
2856
2857 
2860

2863
2866
2867

João Pedro Arruda - Baixa de Lançamento - Sim 
Sebastião José Vieira - Baixa de Lançamento - Sim 
Antonio Gargioni - Baixa de Lançamento - Sim 
Otávio Pereira Machado Baixa de Lançamento - Sim 
Miria Helena Oliveira - Certidão de tempo de ser 
viço - Certifique se

Carlos Manoel daSilva - Baixa de Lançamento - Sim 
Marcirio Ribeiro Guedes - Baixa de Lançamento Sim 
Manoel Vieira de Liz - Baixa de Lançamento - Sim 

J >sé Augusto Steffen - Transf. de Ponto de Auto
móvel - Sim

MUtei & Filhos - Baixa de Lançamento - Sim 
Maria Benta R Cruz Baixa de Lançamento - Sim 
Beatriz A.P. Senise- Transf. de Titulo - Sim

18 1 62

de Bote

Mer-

20 - Air Franklim de Sousa - Liçença \bertura 
quim - Sim

28 - José Miguel do Nascimento - Lie. Abertura de 
cadinho - Sim 

35 - Construtora União - Requer Lançamento - Sim
45 - Nicanor Madruga do Amaral - Baixa de Lançamento -

Sim
46 - Firma Hotel Brasil - Lie. Abertura de Firma - Sim 
55 - Ernani Serpa - Lie. Abertura Churrascaria - Sim
60 - Helena I. de Carvalho - Baixa de Lançamento - Sim
61 - Carlos Alves Pereira - Lie. Trabalhar c/ Eletricista -

Sim
63 - Bertoldo Muller - Certidão do Lançamento - Sim
65 - Ataliba Paes Branco - Baixa de Imposto - Sim
66 - Antonio Aurélio - Lie. Instalar Circo - Sim 
72 - Kassen Saleh - Baixa de Lançamento - Sim
78 - Arnoldo Heidrich - Solicita Carta de Aforamento - Cer
tifique-se

Encarregada do Protocolo - Cristina Ramos Oriente

LEI n- 44
de 28 de dezembro de 1961

Autoriza o Executivo Municipal a subscrever 
ações do Banco de Desenvolvimento do Es
tado de Santa Catarina S/A.

Wolny Delia Rocca. Prefeitoe^dêTte^Municipi? que

.  c S r S M t ó - S - c , o Do .  « « ■ ' -
Lfcl:

Art, . Flca o
a fiibsorever para o Município de aÇões do
CrS l.<>00.000,00 (hum mdhüo de cruze os). catarina
Banco de Desenvolvimento do Estado de sarna

6 A Art 2- Os compromissos í e c o " * “ 1gspedal 'quererá  
atendidos, no «no om curso por 
aberto por conta da arrecadaçao do

Art 3- - Esta lei entrará em viger na 
publicação, revogadas as disposições e de iggj
Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente lei nesta Secreta 
ria aos vinte e oito dias do mês de dezembro
hum mil novecentos e sessenta e ura.%.

Felipe Afcnso Simão 
Secretario

Decreto n 61

de 29 de dezembro de 1961

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages no 
uso de suas atribuições,

Decreta:
Art. T - Fica aberto, por conta da arrecadação do 

corrente exercício um Crédito Especial de quinhentos mil 
cruzeiros (Cr$ 500.o00,0ü), para atender parte dos compro
missos decorrente da Lei n- 44, de 28 de dezembro de 1961.

Art. 2• - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de dezembro de
1961.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Se
cretaria em vinte e nove de dezembro de hum mil nove
centos e sessenta e um

Felipe Afonso Simão 
Secretário

A p r o v a d o  p e lo  Gov^r 
n ad or Celso Ramos

O Regimento Inter <, 
do Gabimde do i hnijn 
mento d • * Plano de  Mo 
tas do Governo vem de 
ser aprovado pelo chefe 
do Poder Executivo. () 
referendo do sr. Celso 
Kamos está contido t m 
decreto de 23 de Feverei
ro p.p. O R. I. do Gabi
nete de Planejamento do 
PLAMEG tem as assina
turas do seu Serrota'io 
Executivo e do Secreta
rio sem Pasta. São oigã s 
constitutivos do G. P. o 
Grupo de Consulta e a 
Secretaria Executiva, com 
-mas respectivas sub di
visões.

O Grupo de Consulta e 
constituído pelos titulares 
das Secretarias Sem 
Pasta,Executiva,Fazenda, 
Viação e Obras Públicas 
e titulares da Secretaria 
interessado no assunto 
que seja objeto de reu 
nião.

A Secretaria Executiva 
tem por administrador 
um Secretario Executivo, 
nomeado em comissão 
pelo governador do Esta 
do.

V E M A G  oferece agora  a  cam ioneta  que v o cê  tanto d ese jou !

C A I Ç A R A
Tão simples! Tão potente! Tão econômica! Tão moderna!

Para prestar grandes serviços. . .  Preço acessível (muito menos do que você im agina)
EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA
INTERNAMENTE, você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos DKW-VEMAG Ar nnaiiriaRoc •

sao as mesmas que consagraram os veículos DKW: tração dianteim As , <lualldades técnicas
lidade. Motor de dois tempos — econômico Dotente de fácil IhIhífí^qoõ P0[C10nan^° excepcional estabi- 
reforçado, com todas as peças vitais colocadas a salvo das saliências^do terrrnio.UtenÇa°' Chassi u,tra 

Sr. proprietário de veiculo D K W  — VEM AG:
Quando o seu motor tiver já prestado-lhes bons sprviene r.™
uma reforma, escolha a SOLUÇÃU CERTA: procure o'REVENDEDOR *onP°òh’iri\-Z-en™ íe noí’ í"í*ána 
mais próximo e troque-o por um M nnvuiNUtiUUR OFICINA DKW - VEMAG

MOTOR GENUÍNO D K W  — V E M A G
por Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Crí 2 000 00 He - ,
Adquira a sua CAIÇARA P * 20ü0’00 de mao de »toa.

No Revendedor D K W -V EM A G  nesta região:

SERRANA LTDA. _  VEÍCULOS E MAQUINAS
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 -  H oeo aba,™ hac ^

L A G E S  _ _  8 X° d0S Corr6los • Telégrafos)
__  _______ __ Santa Catarina
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iicipa! k Laoes
E ST A D O  DE S A N T A  C A TA R IN A

DECRETO N- 62 
de 30 de dezembro de 1961

O Prefeito j Municipal de Lages, no uso .<<, 
atribuições, R

DECRETA:
Art. 1- - Fica aberto, por conta da arrecadação do 

corrente exercício um Crédito de hum milhão e nnvont» 
mil cruzeiros (Cr$ l.<'90.000,00), para suplementar 
guintes dotações do orçamento vigente:

suas

as se-

0-44-3 CrS
1 02-1 CrS
3 44-1 CrS
8-21 1 Cr$
8-84 1 CrS
9-14 1 CrS
9-14-2 Cr$
9-84-5 CrS
9-U4-1 Cr$

Cr$

I0.00'i,oo 
60 000, oo
60.000. 00

500.000. 00
200.000. 00
40.000. 00 
10 COO.oo
10.000. 00 

200.00o,oo

1.090.00),oo

Art. 2' - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de dezembro 
de 1961.

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secre' 
taria da Prefeitura em trinta de dezembro de hum mil n o 
vecentos e sessenta e um. %

Felipe Afonso Simão —  Secretário

Ginásio Estaduol 
Joinville:

Obras come 
rão logo

de

G «3*

DECRETO
de 30 de dezembro de 1961 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve 

EXONERAR:

De acordo com o art. 74, item VIII, da 
Lei Orgânica dos Municípios.

João Camilo Pereira, do cargo de Intendente Exator 
do distrito de São José do Cerrito.-

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de dezembro de 1961

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Prefei
tura em trinta de dezembro de hum mil novecentos e ses 
senta e um.

Felipe Afonso Simão - Secretário

E xaltadas as  con q u ista s  d a  
in icia tiva  particu lar

BRASÍLIA, Nossapress - O Sr. Moura Andra
de da tribuna do Senado exaltou as conquistas 
da iniciativa particular no Brasil.

«Já foi realizada con 
coerência para as funda 
ções do edifício do Gi 
násio Estadual de Join 
ville, promessa que o 
Governador Celso Ra
mos cumpre com a mo 
cidade estudiosa da 
“ manchester catarinense”

Nos próximos dias, a 
comissão designada pa 
ra estudar as propostas 
emitirá o seu parecer 
Em seguida, afirma ven 
cedora dará inicio irae 
diato às obras.

A noticia foi recebida 
com justificado júbilo n; 
“ terra dos príncipes” , 
especialmente entre a 
queles que, há vários 
anos vinham lutando por 
tão brilhante conquista.

Governador determi
na num so ato a cna- 
ção de 46  Escolas

Na Pasta da Educação, 
o Governador Celso na- 
mos vem de assinar ato 
determinando a criação 
de 6 escolas reunidas e 
40 escolas escolares iso
ladas, nos mais distantes 
rincões de Santa Cata 
rina.

A determinação, por 
si só, traduz bem o in
teresse do governo em 
espalhar escolas em to
do território catarinense, 
procurando cumprir à 
risca que o candidato 
prometeu nas praças pú 
blicas e nos comícios que 
fez. O ato em questão, 
dá, também, a medida do 
permanente interêsse do 
Governador Celso Ra
mos no sentido de que 
seja de uma vez por to
das, erradicado o anal 
fabetismo em Santa Ca 
tarina.

F E S T I V A L  
E S C O L A R

^Q om pxuJotc '
P A R A  C O L A B O R A R  
C O M  O A N O  
E S C O L A R  1 9 6 2 . . .

1961
★ Compre qualquer jôgo (^ionipac/o, 

- Caneta - La p ise ira  - 
- C aneta  E s fe ro g rá fic a  - 
e receba  GRATUITAMENTE 

um magnifico 
ESTOJO ESCOLAR!!

★ C om pre uma cane ta  Çjom pacJcf^  
e receba  GRATUITAMENTE 
uma lin d a  R É G U A !!

O  A N O  T O D O  
V O C Ê  E S C R E V E R Á

m e lk ty v f

y y o t t í p a c  J o í ^ '

G A R A N T I A  E Q U A L I D A D E  P E L O  M E N O R  P R E Ç O

Se você deseja ganhar

— 1 milhão de cruzeiros ------
Exija do seu fornecedor a  N O T A  FISCAL correspond ante às suas com pras e concorra

ao sorteio de Junho de

Seu Talão Vale um
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80

O
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Amanhã: Guarany x Atlético'de, „F! o n an o poho

Um bom amistoso es
tá programado para a- 
manhã à tarde no Está
dio Municipal Vidal lia 
mos Junior, reunindo as 
representações do G. A. 
Guarany de nossa cida
de e do Clube Atlético 
Catariuense da capital 
do Estado.

Êste jogo está sendo

aguardado com ampla 
espectativa por oarte do 
nosso inundo e n> ó livo, 
pois será êste o último 
jogo amistoso antes de 
ser iniciado o cerlame 
de 1062,oportunidade era 
que o grêmio bugrino tes
tará em definitivo a suo 
equipe para os difíceis 
jogos oficiais dêste ano.

Torneio Inicio dia 18
Conforme conseguimos 

apurar, o campeonato ci 
tadino de 1982, será ini
ciado no proximo dia 25. 
O torneio inicio será efeti
vado uo domingo anterior

ou seja no dia 18.
Tomarão parte no cam

peonato deste ano as 
equipes do Guarany. In 
ternacional, Cruzeiro, Pi
nheiros e Independente.

Por outro lado, bá 
também interêsse por 
part'1 de nossa torcida, 
em ver a equipe visitante 
que ê uma das melhores 
da metropole catarinense,

portadora de 1 ons joga 
dores, verdadeiras <stie 
las do soccer ilheu.

Não conhecemo15 as 
possibilidades do conjun 
to visitante, mas acieai

tamos que o Jogo de 
manhã ã tarde será rç. 
vestido de característica *
de equilíbrio, o que lf 
rá um colorido todo < 
peciâ 1 ÔO QiDistoso.

O Internacional am anhã em  ítajci
r»..l  ̂ 4 r1 fa na noim

O quadro do S.C. In 
ternacional estará cote 
jando na tarde de ama 
nhã,na cidade praiana de 
Itajaí, enfrentando o e- 
lenco local do Almirante 
Barroso, uma das boas 
equipes do Vale do Ita- 
jaí.

Êste confronto afigm a-

o Internacional, p< is 0 
Almirante Barroso é pos 
suidor de uma boa e 
quipe, capaz mesmo de 
levar de vencida o qua
dro colorado.

Todavia, o quad o ru
bro lageano encontra-se 
fortalecido pela sua re 
cente vitória sôbre o Ju

Sul e tudo fará para ia- 
zer uma bonita apresen
tação em Itajaí, colhendo 
uma vitória de gala pa- 
ra o futebol lageano.

A delegação colorada 
deixou hoje a nossa ci
dade com destino à Ita- 
jaí, e a sua equipe atua
rá com a sua melhor for

Curso de Auxiliares Técnicos Mercantil Delia Rocca, Broering S /A  oferece

Comunicação
A Direção do Curso de Auxiliares Tccaicos d > De

partamento de Estradas de Rodagem comunica aos interes 
sado8, que estarão abertas as inscrições m  referida curso 
at§ o dia 20 de março.

O curso destina-se à formação de auxiliares técnicos 
de campo, de laboratorio ou escritório, os quais, quando 
graduados, terão assegurado o seu ingresso no Departamen
to de Estradas de Rodagem, uma vez preenchidos os re
quisitos para admissão no serviço público estadual.

O curso tem a duração de um ano. Durante a reali
zação do mesmo, os alunos perceberão ajuda de custo.

Os candidatos deverão atender as seguintes exigências:
1) Ser brasileiro
2) Ser solteiro
3) Ter no máximo 30 anos de idade
4) Possuir certificado de conclusão do curso ginasial
ou equivalente.
No caso do candidato não possuir tal certificado será 

submetido a exame prévio nas disciplinas de Portuguêi- 
Matematica e Desenho.

Os servidores do D. E. R. tem direito a inscrição in 
dependente das exigências mencionadas desde que desem
penhe no referido Departamento, funções compatíveis ccn 
o objetivo do curso.

Maiores esclarecimentos serão prestados na Divisão 
Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem, 6o an
dar do Edifício das Diretorias, em Florionópolis diaria
mente, de segunda à sexta feira das 9 às II horas e das 
13 às 16 horas e aos sábados das 9 às li horas, e no inte
rior do Estado nas sedes das Residências do Departamento 
de Estradas de Rodagem.

A  Direção

-  DE -

PEDRO VANONI
G asolin a  - O leos - Lubri

ficação  e L avaçào
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

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

Lages -  Santa Catarina

3 GRANDES VANTAGENS
— estoque GOODYEAR completo
— condições favoráveis
— serviço rápido e eficiente

Só a GOODYEAR 
garante tanto!

w«W»® 2
K  -

V %

€  M A I O R  R E S I S T Ê N C I A
m. Provada em terríveis testes 

de laboratório

3 V l Z E S  M A I S  R E C A P A G E N S
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

M A I O R  Q U I L O M E T R A G E M
Provada em milhares de testemunhos 
de consumidores brasileiros

gigantes< ! >  g  o o  © /y e  AR

Pronto para servi-lo 
Seu emiqo de sempre 
f.evcndedor Goodyear

Msrccmtil Delia Hocca,Broering S /A
Rua Manoel Thiago de Castro 156 -  Fone, 253 

Caixa Postal, 27 -  Liges -  Sta. Catarina.

-.—ijr, '
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Garanta desde já  
o transporte de sua batata!

Reserve imediatamente seu

COMPRE SEU CHEVROLET ANTES DA COLHEITA... E VENDA SUA SAFRA ONDE E QUANDO QUISER!
Potente e robusto Chevrolet transporta mais cargas com menos gastos... Chevrolet roda sem parar na estrada e também na 
Tazenda transportando pessoal, adubos, máquinas e a safra. O Concessionário Chevrolet de sua cidade tera prazer em mostrar 
que o caminhão Chevrolet é o melhor investimento que V. pode fazer já para sua fazenda! V.s.te-o sem demora antes da colheita.

à

■Ovo CHEVROLET 3 PORIAS • VEICULO OE DUPLA-UIILIDAOE
2 veículos num só -  ao mesmo tempo, elegante carro 
e potente veículo utilitário! Sua ampla caçamba, de 
grande superfície, transporta ate 750 quilos de carga... 
e na cabina, de 3 portas. 6 pessoas viajam folgada
mente, com o máximo confôrto!

P IC I-U P  CHEVROLET PARI SERVIÇOS AUXILIARES
Fácil de manobrar, ágil e robusto, Pick-Up Chevrolet 
ó o veículo mais prático e econômico para serviços 
auxiliares. Ê ideal para transporte de ferramentas, se
mentes, adubos, rações, pessoal e encomendas de 
qualquer volume ate 750 quilos !

V I S I T E  0 O U a i T O  A M T E S  0 C O N C E S S I O N Á R I O  C H E V R O I E T  D E S ! »  C I D A D E  E C O N H E C »  0 N O T Á V E L  C I M I N H Í O  C H E V R O L E T  

UM PRODUTO DA

*
■V
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Dois importantes projetos, e que são de um valor 
realmente digno de nota foram apresentados na Assembléia 
Legislativa do Estado, pelo Deputado Rubens Nazareno Ne
ves, e que vêm de encontro a uma necessidade que se fa 
zia à todo o momento

O primeiro, que autoriza o poder Executivo a criar 
em nossa cidade, uma Escola Profissional Feminina, cuja 
finalidade é preparar moças e senhoras para diversos fins. 
dando-lhes o curso, capaz de exercer m várias atividades, 
todas elas dentro de seus proprios lares, se assim o dese
jarem depois de cursadas, cujo curso sempre tem a sua 
duração da no máximo se.s mèses.

O segundo, é no sentido de passar para o Plano Ro
doviário Estadual, a antiga es rada Lages-Passo do Socor
ro. A mesma serve a uma imensa região e que, era breve 
com o abandono que se encontra não terá condições mais 
de dar acesso de um lado para outro, pois quan 
to mais tempo se levar para o seu atendimento, muito pior 
será depois para recupera la, dando-lhes condições para os 
moradores que se servem da mesma, poderem utilizá-la com 
qualquer tempo.

Eis a integra dos dois projetos:

Autoriza o Poder Executivo a criar, na 
sede do município de Lajes, uma Es 
cola Profissional Feminina

Art. 1’ - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 
na sede do município de Lajes, uma Escola Profissional 
Feminina subordinada à Secretaria de Educação e Cultura

Artigo 2 - A despesa decorrente da aplicação desta 
lei correrá à conta das dotações orçamentárias da Secre
taria de Educação e Cultura

Artigo 3' - Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
A Escola Profissional que se pretende criar através do 

presente Projeto de Lei é uma exigência do alto grau de 
progresso verificado nos diversos setores de atividade do 
populoso município de Lajes e se enquadra no bem inspi 
rado programa de ensino que o govêrno do Estado vem 
executando.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1962.
Rubens Nazareno Neves 

Deputado

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 
incluir no Plano Rodoviário do Estado o 
antigo trecho da BR-2SC compreendido 
entre Lajes e o Passo do Socorro.

Art. P -  Fica o Poder Executivo autorizado a incluir 
no Plano Rodoviário Estadual, o trecho da BR-2 SC Fede
ral (antigo traçado) que, partindo da cidade de Lajes vai 
até Passo do Socorro, num total de 75 Kms

Art. 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 1962.
Rubens Nazareno Neves 

Deputado

S/A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio

AVISO
Comunicamos aos Srs. ãcionistas que, na séde social, 

à rua Cel Serafim de Moura, 176, em LAGES -  SC., estão 
à sua disposição os documentos a que se refere o artigo 
99, do Decreto - Lei, m 2.627, de 26-9-40, referentes ao e- 
xercicio social de 1961.

CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em as
sembléia geral ordinária, às 9 horas do dia 28 de abril de 
1962, em sua séde social, no endereço acima, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Dire

toria, balanço geral, demonstrativo da conta de lucros e 
perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria 
relativos ao exercício social, encerrado em 33 12-1961;

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, ’ seus 
suplentes e fixação de sua remuneração;

c) Outros assuntos de interêsse social.
Lages (Sc.), 10 de março de 1962

Emilio L. Casarin, Idalina M. A. T. Casarin e Adnlín 
Gilberto Toschi P-' e '~rrs

Está se revestindo de 
gr.iodtí biieesso em nos 
sa cidade, o festival 1 s 
colar promovido pelas- 
famosas canetas ’ ’Compa 
ctor” .Procurando colabo 
rarcom o mundo estudan 
til da Princesa da Ser 
ra,aCia deCanetas Com 
pactor está mantendo os 
mesmos preços de 1961 
a l e m  de distribni 
aos seus compradores ré
guas e se tojos escolares 

A referida campanh; 
que está encontrandt 
amplo apoio por parti
do estudantado lageano. 
consiste no seguinte: “ At 
adquirir uma canet; 
Compactor, o comprado! 
receberá gratuitamente 
uma régua.

Por outro lado, com 
prando qualquer jog< 

mpactor, por exemplo, 
caneta - lapiseira e ca
neta esferográfica, o ad 
quirente receberá com 
brinde um magnifico es- 
i.oj • escolar".

Êste festival Jescclii 
' ’orapactor deverá encei 
rar-se ainda êste mês.

Mais um a íirma co
mercial em nossa 

cidade
No proximo mês de abril i 

nossa cidade será enriqueci 
da com mais um estabeleci 
meuío comercial. Trata-se da 
Ferragem Mauá Ltda., que te 
rá como gerente o sr. Livic 
Baggio. pessba altamente con
ceituada em nossos meiot 
comerc ai> e industriais.

A firma em referência «c 
especializará na venda de fer 
ragens, material eletrico, 
material de construção, tintas 
e uma variedade de outros ar 
tigos do ramo.
A Ferragem Mauá Ltda., esta 
rá situada à rua Marechal 
Deodoro, esquina com a rua 
Coronel Cordova bem no cen 
tro da praça no ponto mais 
comercial da cidade 

Tendo em vista a sua inau
guração, a sua direção 
está efetuando varias remo
delações no local, esperando 
oferecer aos seus futuros cli 
entes um estabelecimento con
digno com o nosso progresso 
comercial.

Sr. Pedro Melo
so Fundo onde se enci 
desde há vários dias, 
Pedro Melo, do comerc 
ta praça, e pessoa b 
destacada em nossos 
sociais e politicos.

O Sr. Pedro Melo en 
va-se naquela cidade 
realizando exames na 
dade de Direito, onde 
mo está cursando.

P*

Março de 1932

n  q r Valdo Costa Avila representará 0 
Secretario de Educação* Cultura. Depu.ad, 
Osny Regis na aula inaugu a! do Curso

Como é do conhecimento g rai 
será instalado 2h. feira à noite, no 
Colégio Estadual Vidal Rumos, a 
primeira aula do Curso t i■"uif.o, 
Noturno, recentemente ciw.co pe- 
lo Governador Celso Ramos, con
forme decreto assinado nu pust» 
de Educação e Cultura.

Por motivos vários, o titular da
quela pasta. Deputado Osny de 
Medeiros Regis não poderá com. 
parecer à aula inaugural daqu-de 
curso, e enviou então, um i m,, 
grama ao Sr. Valdo Co6ta Avjlg 
dinâmico presidente rio diretor o 
municipal do Partido Social De
mocrático, para que o mesmo o re
presente na referida cerirnoDiB.

A inauguração, 2a feira à noite, no Colégio Estadual 
Vidal Ram s. do Curso Científico Noturno é uma velha as 
oiraçâo do estudantado de nossa terra, preenchendo uma 
acuna em nossos currículos escolares.

À Diretoria da Fazenda M unicipal, de
acordo com a Lei Tributária Municipal, soli- !

; cita aos contribuintes do Imposto de Licença 
das atividades comerciais e industriais e dos ( 

, demais tributos em atrazo, efetuarem seus 1 
pagamentos no prazo de dez dias, caso con- 1 
tcário, serão levados à execução judicial.

r£ntre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio I I I C  -  Cruzeiro A  Sol
—“  âs suas ordens -------

Diàriamente V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode 
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEÍKO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. Você viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC CHUZEIRO D O  SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência Desta cida-'e, à iua 1 re- 
sidenle Nereu Ramos, 84 nu peio fone 214.
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