
O N TE VI PROMESSA, HOJE REALIDADF

’  EM PLENO R I N C I O N i E Ü
O Prefeito Dr. W olny Delia Rocca está consagrando a sua administração em todos os setores

Não é sòmente em Lages 
que a água, êsse precioso lí
quido indispensável à nossa 
subsistência, constitui-se em 
verdadeiro problema para os 
responsáveis pela administra
ção municipal, tirando-lhes 
na maioria das vezes o sono, 
a paz e a tranquilidade de 
espírito. Èle existe e sempre 
existiu na maioria das capi
tais e cidades brasileiras, 
compreendido por muitos e i 
desconhecido por um grande' 
número de pessoas que se

comprazem em criticar sem 
ter pelo menos uma idéia, 
uma noção aproximada do 
assunto. Enquanto isso, as 
autoridades competentes to
mam iniciativas, estudam, 
procuram meios e formas a 
fim de solucionar a questão 
para, no final, gosar intima
mente da satisfação do de
ver cumprido e da concre
tização dos compromissos 
assumidos para com o povo. É 
o que está acontecendo em 
nossa terra. Problema com j

plexo, de difícil solução, a 
água em Lages, está mere
cendo a atenção do prefeitc 
Dr Wolny Delia Rocca qur 
cercado por um grupo de au 
xiliares dinâmicos e compe
tentes, não mede esforços no 
sentido de resolvê lo satisfa 
tòriameuie visando acima dr 
tudo o bem estar cia popula
ção.
A quisição  d s motor

D iesel
Trabalhando ativa, zelosa

Ano XX |

ORGÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
DMK IOK j REDATOR CHEFE j i .-Un ao e i> r.rO~

JOSÉ P. BAGGIO .JEVIO FERNANDES i Rua M»r«híl f)*rí !«>4

-  Cr$ 10,00 -  LACES, 31 de M arço de 19S2 — N* 115 -

O cliché fixa a grande multidão que esteve presente na tarde do ultimo sabado no aeroporto 
Correia Pinto na recepção feita ao Governador Celso Ramos e sua comitiva, que vieram a Prin
cesa da iTrrCafim  d 7 to m L  parte no encontro regional com os prefeitos e vereadores da re
gião serrana.

■o ilastante da visita do Governador Celso Ramos à sua terra natal, quand o mesmo pos a 
tropas d ,  2- Batalh io Rodoviário que pre n as hon, e,.do.

e eficie demente pelo pro
gresso, pelo bem estar dos 
habitantes do vasto muni
cípio de Lages, tanto da ci
dade como do interior, o Pre- 
ieito Dr. Wolny Delia 
Rocca vem tonando diver
sas providências no sentido 
de resolver <» maneira sa 
t sfatória os problemas mais 
urgentes e complexos exis
tentes. Entre ésses proble
mas figura o da água, cuja 
solução é um des mais ve
lhos e justes anseios de nos
sa população, como é natu
ral. Embora os seus anteces
sores não tivessem poupado 
esforços e nem medido sa
crifícios no sentido de mino
rar tão grave problema, com 
o acelerado ritmo de cres 
cimento da cidade e surgi
mento de novos bairros po
pulosos, a então rêde d’água 
e maquinária para tratamen
to e fornecimento do precio
so líquido tornaram-se insu
ficientes para o perfeito a- 
tendimento do serviço. Dis
posto a resolver o problema 
nos seus diversos aspectos, 
o jovem chefe da comuna a- 
dquiriu um moderno e ‘pos

sante motor Diesel para o 
serviço de recalque de á- 
gua das bombas d) reser
vatório. O referido motor,

(Continua na 7a. página)

O cliché fixa um aspecto da colocação do possante motor d’.i- 
gua em sua base, vendo-se num domingo diversos funcioná-tos 
executando a referida obra, hoje em pleno funcionamento.

Teor do discurso de saudação ao 3  w r-  
nador Celso Ramos proferido pela alu i-. vV -
ma Te^ezinha B írner 
mos antes do inicio

Excelentíssimo Senhor Cel
so Ramos, Digno Governador 
do Estado de ^anta Catarina; 
Demais autoridades;Senbores, 
senhoras;

Queridos professores; meus 
colegas.

' Coube-me a elevada hon
ra de Vos saudar em nome 
dos alunos do Grupo Esco
lar Modêlo “Vidal Ramos’’.

A vossa entrada em Lajes 
é para nós, duplamente 
triunfal, pois, não é, sòmen
te, a visita do Governador 
do Estado, mas, o que mais 
nos orgulha e enobrece é 
receber a visita de um Go
vernador do Estado, lageano, 
filho de Lajes, desta “Prin
cesa da Serra’’ que vem sen
do, já de tradição, o Berço 
dos mais ilustres e grandes 
homens, na sua história e 
mesmo na História do Nosso 
Grandioso Brasil

Um Governador di Estado,

do G. E. M. Vidal R - • 
do encontro regiona
Lageano, são palavras qti •, 
por si só, encerram e tradu
zem a grandiosidade d'»s 
nossos sentimentos, na ju-- 
ta e sincera homenagem que 
vos preetamos, neste me
mento.

Representando o “Grupo 
Escolar Modêlo Vidal Ramos 
Grupo êste que, por fel)/, 
coincidência, trás um Dome 
que é a afirmação das mi
nhas palavras, nome trsdi- 
cionai que engalana de gló 
ria a nossa Lajes querida, 
vos saúdo, efusivamente, e 
com os olhos dirigidos para 
Deus, rogo a Èle para que 
vossa gestão no Governo do 
Estado, seja enriquecida cora 
suas bênçãos, seja árdua no 
cumprimento do dever, mas 
honrada e produtiva para a 
garantia do bem estar e fe
licidade do povo caturi 
n. nse
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Indústria e Comércio 
Madeiras Battistella S/A.

A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, 
na séde social, à Avenida Marechal Floriano, 947, 
nesta cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, 
os documentos de que trata o artigo 99 do decre
to lei nr. 2.627, de 26 de setembro de 1.940, relati 
vos ao exercício de 1.961.

— Convocação —
São convidados os senhores acionistas para a 

assembleia geral ordinária a realizar-se na séde 
social, à Avenida Marechal Floriano, 947, nesta ci
dade de Lajes, Estado de Santa Catarina, às 16 
(dezesseis) horas do dia 31 (trinta e um) de mar 
ço do corrente, a fim de atenderem à seguinte

ORDEM DO DIA
a) - Leitura, exame, discussão e deliberação 

sôbre o Balanço Geral, Demonstração da Conta de 
Lucros e Perdas, Relatorio da Diretoria e Parecer 
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 
1.961;

b) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
e Suplentes e fixação dos respectivos honorários;

c) - Outros assuntos de interêsse social.

MOTAS EM ARQUIVO (N°
Por Danilo Thiago de Castro 

Maio da 1910

Lajes, 19 de março de 1.962. 
Enio Mario Marin - Diretor

Trasladaçcco de Ossos:
I Do cemiterio do Guarda- 
i roór no distrito da Coxilha 
Rica, para o da Cruz das 
Almas, nesta cidade, alguns 
membros da família do fina
do sr capitão Luiz Ramos Fi 
zeram trasladar os ossos do 
seu venerando ch< fe sendo 
a urna funeraria colocada no 
tumulo da sra. d. Miria Ger
trudes Vieira Ramos, esposa 
do dito finado.

O ato realisou-se á 25 do 
corrente, na presença dos 
nossos amigos major Honora 
to Ramos filho, e capitão 
Cândido Vieira genro do sr. 
capitão Luiz Ramos que vie
ram de suas fazendas para 
assistir a trasladação.

A n iv e rs á r io s
A 10 o nosso amigo sr. ca

pitão ArÍ6tiliano Laureano 
Ramos; o sr. capitão Mario 
Loureiro do Amaral e o jo- 
ven Leopoldo filho do sr. ca
pitão Cristiano Brascher Ju 
nior.

A 13, o sr. Ator Augusto 
Pimentel.

Amanhã (16) completarão 
mais um aniversario a se
nhorita Juventina Godinho, 
filha do nosso amigo capitão 
João José Godinho e o me-

do nosso 
Fortunato

nino Eurico, filho 
amigo capitão 
Dias Batista.

Depois de amanhã (17) 
completarfi mais um aniver

sario natalício a senhorita 
Ernestina Vieira de Castro 
filha do nosso ilustre diretor 
tenente coronel Manoel Thia- 
go de Castro.

Cine Teairo Tamoio S/A.
AVISO

26-09-40

em As- 
de abril

Comunicamos aos Srs. Acionistas que, na séde social, à 
Rua Marechal Deodoro, n' 370, em Lages. Estado de Santa 
Catarina, estão à sua disposição os documemtos a que ge 
refere o artigo 99, do Decreto-Lei. u- 2 627, de 
referentes ao exercício social de 1961.

CONVOCAÇÃO
A ssem bléia Geral Ordinária

Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem 
8embléia Geral Ordinária, às 14 horas do dia 20 .... „ 
de 1962, em sua séde social, no endereço acima, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - 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 Dir-toria. 
relativos ao exercício social, eucerrado em 31 de dezem 
bro de 1.961

2 - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
3 - Honorários da Diretoria.
4 - Outros assuntos de interêsse social. 

OBSERVAÇÃO: Chamamos a atenção dos Srs. Acioni tas 
com referência ao artgo 5o § único dos Estatutos sociais.

Lages, SC, 22 de março de 1 962
Empreza M. Augusto de Souza LTDA.

Mario A. de Souza - Diretor Presidente 
Constantino Bertuzzi - Diretor Gerente

Ai
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Como é do conhecimen
to geral, foi realizado 
domingo último, em nos
sa cidade, o encontro re
gional do Governador 
Celso Ramos com os pre 
feitos e vereadores da 
região serrana, discutin 
do com os mesmos os 
pontos específicos de ca
da município.

Entre os municípios, 
que tiveram p irticipação 
no referido encontro, 
destaca se o de Anita 
Garibaldi, cuja delega
ção foi liderada pelo 
prefeito Maury Goulart, 
secundado pelo sr. Eu 
elides Granzotto, alto 
prócer politico daquela 
novel comuna e outras 
pessoas de grande des
taque nos vários setores 
da mesma.

Integra d a s  reivindi 
c a ç õ e s

No setor de Viação e 
Obras Públicas, a comis
são liderada pelo pre
feito Maury Goulart, so
licitou do Exmo Sr. Go 
vernador Celso Ramos, 
a ligação da estrada que 
sai da cidade de Lagoa 
Vermelha, passando por 
Anita Garibaldi e daí pe 
la costa do Rio Canoas 
até atingir a BR 36, Es 
trada Presidente Nereu 
Pamos, na altura de 
Êão José do Cerrito.

Foi reivindicada para 
aquela nóvel comuna, 
luz e força, atravez da 
Usina de Santa Cruz, de 
Campos Novos, e que 
muitos benefícios virá 
trazer à população de

Faleceu em Salvador, 
na Bahia, o Sr. João 
Teixeira Carrilho, irmão 
do Desembargador Ma
no Teixeira Carrilho, a- 
dvogado do fôro local.

O extinto era funcio
nário aposentado do Mi
nistério da Agricultura, 
e era pessoa largamente 
conceituada na capital 
baiana.

Quem não anun~ 
cia se esconde

Para seus anúncios pro~ 
cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

R »  f t  i l u i i f  em nossa i a f t

Anita Garibaldi.
Uma d is  solicitações 

que mereceu o pronto 
atendimento por parte 
do Governador CeGo 
Ramos, foi a verba de 
um milhão de cruzeir as, 
a ser destinada ao Co
légio das Irmãs, tra li 
cional estab decimento

de ensino daquele mu
nicípio.

Finalmente foi solici
tado ao Sr. Governa or 
do Estado, a construção 
de um prédio, onde fu- 
turameDte irá funcionar 
o Banco de Desenvolvi
mento do Est ido de 
Santa Catarina, e ainda 
a Casa do Colono e As
sociação Rural Le Anita 
Garibaldi.

Desta maneira nota se 
que a delegação forma- 
«•'a pelo prefeito Maury 
Goulart, Sr. Euclides 
Granzotto e outros, teve 
uma ativa participação 
nc encontro regional <ie 
domingo último, e que 
muito proveito trará fu 
turamente a àquele mu
nicípio, pois as suas so 
licitações tiveram a mais 
absoluta acolhida por 
parte do Governador 
Celso Ramos.

x p  » l i a s  “Seara d» Bä f
B a la n c e  do Ano de 1961

RECEITA
Subvenções Federais
Pagamento feito pelo SESI
Renda de uma festa na Praça S. C ampos
Doação em Dinheiro
Subvenção Estidual
Idem Municipal
Rifa de uma cesta e um perú

Cr$

Saldo de I960 
SOMA GERAL

SOMA CrS
CrS

784 0 0 0 ,00
150.000. 00
1 04 .000 .  00

28 .000 . 00 
16 0 0 0 ,00
12 . 0 0 0 .  0 0  
l O  O Q i l.OO

l.lo4.ooo,oo
16 .0 0 0 , 0 0

CrS 1 .120.000.00

DESPESA
Pago a Wilson Xavier - Mão de Obra Cr$ 
Idem a Ruy Zapellin - Material 
Diversas Despesas
Pagamento feito a João Francisco da Silva
Idem a Dante Maroto
Idem a Oscar Schweitzer
Compras feitas em P. Alegre, conforme notas
Pago à Força e Luz
Compra de 1 fogão Walter esmaltado
Pago a firma ' arlos Hoepcke
Pago a Sebastião Nunes - 1 pia'de Cosinha

Soma Cr$
Saldo em caixa em 31 de Dezembro de 1961

331.271.00 
165.24o, oo 
99.5oo. >o 
66.0Ö8 )0
60.000 oo 
52.oou.oo 
47.5üb,oo 
44.82á,oo
33.500.00
32.224.00 
23 .0 0 0 ,00

955.132,00 
164.868 oo

Soma Geral CrS Ll20.ooo,oo
Todos os comprovantes das despesas efetuadas acham- 

se na Tesouraria a dispoai?ão das senhoras associadas.
Auta de Castro Silva - Presidente 

Lucinda Koeche Schmidt - Tesoureira 
Izaltina Muniz de Cordova - Secretária

Símbolo do sucesso

Movas còres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.

\wms)
Cm produto da W I L L Y S - O V E R U I D  
fa bric a n te  de veículos de a lia  dualidade 
S ío  Bernardo do Campo 
Estado de Sâo Pa ulo

>"• ; 
• I
+-■ = jr  o

■'rM

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência Planaltina da Veículos S /A
Avenida Près. Vargas, 18aS - End. Tel. “Planaltina’’ - Fone, 444 - C. Postal, 333 

LAGES Santa Catarina
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PRODUTOS DE PINHO S.A.
Relatório da Diretoria

Ifn'cuTpptaento'‘às prescrições de lei e determinações estatutárias. t e ™ * * ™ * * ^ f e X t W o s ^ ^ x e r c f c ^ T  
Geral e demonstração da conta de ‘‘Lucros e Perdas”, bem como o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de

Lages, 15 de março de 1962
1961.

(Constantino Busato)
Dir. Presidente

(W ilson Francisco Schreiner Busato)
Dir. Gerente

(Antônio Busato)
Dir. Secretário

Balanço Geral encerrado em 30 de Novembro d? 1961
~ ’ P AS S I VOA T I V O

IMOBILIZADO
Benfeitorias 19.255,10
Terrenos 947.910,10
Móveis e Utensílios 20.221,20
Semoventes 63.707,10
Pinheiros 316.148,30
Veículos 7.274.749,80
Serraria Santa Rosa 703.270,80
Fábrica de Beneficiamento 1.394 972,90
Reavaliação Ativo Imobilizado 2.550.000,00 13.290.235,30

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Devedores por Duplicatas 508.160,00
Devedores sem Duplicatas 2.104.402,30
Contas Correntes Operários 270.351,90
Madeiras em Estoque 2.678.995,50 5.561.909,70

REALIZÁVEL \  LONGO PRAZO
Depósito Compulsório-Lei 1474/51 150.272,10
Participações Sociais 100.000,00 250.272,10

DISPONÍVEL
Caixa 1.576.424,00

PENDENTE
Seguros a Vencer 18.740,00

TOTAL GERAL DO ATIVO Cr$ 20.697.581,10

NÃO EXIGÍVEL
Capital 9.000.000,00
Fundo Reserva Legal 147.558,00
Provisão Contas Ativas 200.000,00
Fundo Encargos Sociais 363.717,90
Lucros em Suspenso 2.803.637.60 12.514.913,50

EXIGÍVEL a curto  prazo

Credores em C/ Correntes 3.074.990,90
Títulos a pagar 536 605.00
Títulos Descontados 400.000 00
Títulos em Cobrança 83.160,00 4.094.755,9o

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Credores em C/ Correntes 3.146.353,90
Obrigações Sociais 941.557,80 4.087.911,70

TOTAL GERAL (DO PASSIVO Cr$ 20.697.581,10

Demonstração da Conta de «Lucros e Perdasw
Encerrada em 30 de Novembro de 1961

D é b i t o C r e d i t o
Madeiras - Custo
Secção de Aproveitamento - Custo 
Fretes
Trator - C/ Fretes 
Caminhões - C/ Fretes 
Despesas Gerais 
Serraria - C/ Produção 
Retificação do Ativo:
Provisão para Contas Ativas 
Distribuição do Rédito Livre: 
Fundo de Reserva Legal

4.421.422.30 
1.803958,00

685.948,90
17.688,00

937.541,40
2.696.919.30 
1.306.859,90

200.000,00

5%’8/ Cr$*2.951.195,60 
LUCROS EM SUSPENSO 147.558,00
Saldo à disposição da Assembléia 2 803.637,60 2.951.195.60

TOTAL Cr$ 15.021.533,40

Madeiras - Vendas 
Secção de Aproveitamentos - Vendas 
Fábrica - C/ Produção 
Comissões Recebidas 
Juros e Descontos 
Rendas Diversas 
Provisão para Contas Ativas:
Reversão da provisão sôbre contas ativas

8.894.595,60
5.005.935,80

393.240,90
50.000,00
3.116,30
7.427,50

667.217,31

(Constantino Busato)
Dir. Presidente

TOTAL Cr$

(W ilson F^ c » c O ntSchpeiner Busato"

15.021.533.'

(Ernani Rosa) Bacharel Ciências Contábeis e Atnariais CRC (sc) 24/09

Parecer do Conselho Fiscal
TI O C o n f l p l h r »  j _ r~»*~k _____

(Antônio Busato)
Dir. Secretário

mirado o S l l S S E  “ ’e PR0DOT0S «*  MNHO S, f ^ L Deilh„ a
oao de parecer que oa mesmo, devem aer aprovado, pe,a

Lages, 15 de março de 1962
Pregentino Luiz Parizzi . Sizenando Ribeiro Godinho -  . J

A nlom o d a  Paixão d e Castro Andrade
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VISTA
MELHOR

... e  anule a  
co n ta  com um 
/ e m  verm elho

promoção 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL

Escolha o padrão de seu agrado, 
encomende sua ROUPAAt (enorme co leção  de padrões Renner, composta de centenas de desenhos, cô- 

í-.es e  tecidas diferentes, está completa no seu REVENDEOOR RENNER. A li  V . ^ E N N E R ^  S O B " M E D I D A  
pode rá  escolher livrem ente, de acordo com o seu gôsto - com a liberdade de e QSSjne 0 pedido com a bela caneta 
•seleção que só os grandes magazines lhe podem proporcionar. que receberá de brinde . . .

C A S A  R E N N E R
RUA CEL. CÓRDOVA, ED. CARAJÁ
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Prefeitura Municipal le  Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N° 50
de 27 de fevereiro de 1962 

Inclue Estrada no Plano Rodoviário 
Municipal

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Municíph 

que a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguin
te

LEI:
Art. Io Fica fazendo parte integrante do Plano Ro

doviário Municipal, estabelecido pela Lei n° 78,de 7/3/50, a 
estrada que, partindo da estrada Gurgelmin, no distrito de 
Bocaina do Sul, passando pela fazenda do Snr Bernardo 
Silvério, pelas terras de Matheus Muniz, Anastácio Vieira 
de Araújo e de José Adriano, até a divisa com o distrito 
de Otacilio Costa, passando por êste, até entroncar na es 
trada Estadual Lages-Rio do Sul, aproximadamente no Km 
55.

Art. 2o - Fica o Executivo Municipal, autorizado a ad 
quirir por doação, compra ou desapropriação, a área de 
terras necessária à execução da presente lei

Art. 3o - Fica o Chefe do Executivo Municipal, auto 
rizado a abrir crédito especial, para fazer face as despê 
sa6 decorrentes da presente lei.

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário 
Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro de 1962 

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei, aos vinte e se

te dias do mês de fevereiro do ano de hum mil novecen
tos e sessenta e dois na Secretaria da Prefeitura Municipal 

Felipe Afonso Simão - Secretário

Sr. Indalicio Pires Produtos de Pinho S/A.
E’ cora prazer que as 

sinalamos era data de 
hoje, a passagem de 
mais um aniversário na 
talicio do sr. Indalicio 
Pires, nosso assiduo co
laborador e pessoa que 
desfruta de largo circu
lo de relações e amiza
des era nossos meios so
ciais.

Como insigne poeta e 
escritor, as colaborações 
do Sr. Indalicio Pires, 
tem encontrado a mais 
ampla aceitação em nos 
sas páginas e nos se
tores culturais oa Prin 
cesa da Serra.

ao feliz nataliciante 
enviamos as nossas con
gratulações, com votos 
de ininterruptas felicida 
des.

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente são convidados os senhores acionistas 
da PRODUTOS DE PINHO S/A a comparecerem à Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar se no diu )4 de abril de 
1%9 às 16 (dezesseis) horas, na Sede Social, a rua Her- 
cílio’ Luz, n. 251, a fim de deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
Io) Aprovação e discussão do balanço geral, demons

tração da conta de lucros e perdas parecer do Conselho 
Fiscal e demais documentos referentes ao exercício finan
ceiro encerrado no dia 3o de novembro de 1961

2o) eleição do Conselho Fiscal para o próximo exerc - 
cio

3°) alteração parcial dos estatutos sociais.
4o) assuntos diversos.

Lages, 28 de março de 1962

Wilson Feo Schreiner Busato 
Dir. Gerente

Mercantil Delia Rocca, Broering S /A  oferece

LEI N° 51
de 27 de fevereiro de 1962

Eleva para até trinta e se is mil cruzeiros a  
nuais, a arbitragem das Bolsas Escolares 

concedidas pelo município

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art 1® - As bolsas escolares autorizadas pelo art. 2° 
da Lei n°. 86, de 16/5/56 serão arbitradas pelo Prefeito 
até a importância de trinta e seis mil cruzeiros (Cr$ .
36 000,00). anuais.

Art 2o - As despesas decorrentes do artigo anterior, 
será atendida pela dotação 3 94-15 do Orçamento Vigente.

Art.. 3° - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro de 1962 

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do 
ano de hum mil novecentos e sessenta dois.

Felipe Afonso Simão - Secretário

R elação dos contribuintes em Divida com a 
Fazenda Municipal, correspondente ao Im
posto de Licença do exercício de 1962, cobrá
veis durante o m ês de Fevereiro.

Acacio da Silva Furtado, 
Acacio Ramos Arruda Filho, 
Acy Viano Varela, Alberto 
Werner, Abilio Antunes de 
Liz, Abrão Alves de Oliveira, 
Aderbal Ramos Arruda, A- 
derbal Lucio de Oliveira, Al- 
cebiades Pezzi, Ademar Lau- 
rentino, Adelia Amaral Oli
veira, Adalgiza Lopes, Adal
berto Dias Batista, Adair Se
bastião de Oliveira, Adair 
Vieira de Quadros,Adir Wer-

lich de Abreu, Ademir Viei
ra de Quadros, Adão Alves 
da Silva, Aníbal Zanquetta, 
Afonso Ribeiro Neto, Aureo 
Ribeiro Ramos, Afonso Au
gusto de Campos, Agenor 
Lima de Souza, Aldo Ribeiro 
Ramos, Agnelo Arruda, Ahyr 
Waltrick de Cordova, Aldo 
Rosa Ramos, Antonio Ca
margo Ribeiro, Aldo Muniz 
Paes, Alba Medeiros Paes.

LAGEANO !
Se queres ver a tua cidade limpa e pro 

gressista, quita os teus impostos no prazo cer 
tona tesouraria da Fazenda Municipal.

3 GRANDES VANTAGENS
estoque G O ODYEAR co m p le to  
cond ições fa v o rá v e is  

•serv iço  rá p id o  e e fic ien te

Só a GOODYEAR 
garante tanto!

* *- q- r?
MAIOR RESISTlNCIA
Provada em terríveis testes 
de laboratório

3 VÊZES M A IS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

s .
^  MAIOR QUILOMETRAGEM
~  Provada em milhares de testemunhos 
^ de consumidores brasileiros

GIGAIÍTES<g> G  O  O  D / Ï E A R

Pronto para servi-lo 
Seu amigo de sempre 
Revendedor Goodyear

Marcantil D alla Rocca,Broaring S /A
Rua Manoel Thiago de Castro. 156 - Fone, 253 

Caixa Postal, 27 - Lages - Sta. Catar,na.
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CORREIO T * CEANO 7a
£1-3-Pz

como já tivemos oportunidade de frizar 
anteriormente, tem uma potência de apro
ximadamente 200 HP para funcionar dire
to com uma dat> bombas de recalque.

C onstiução de m ais reservatórios

Outra feliz iniciativa do jovem chefe 
do execuiivo la. eano, é a imediata cons
trução de mais um reservatório - junto à 
caixa d’ agua.

Para isso, o Prefeito Dr. Woloy Delia 
ivocca, com as plantas em mu r e depois 
de estudadas em seus mínimos detalhes, 
determinou atravt z da Diretoria de Obras 
e \ iação, a abertura de concorrências em 
diversas firmas construtoras para q ie de-

Em pleno . . .
(Confirmação da la página)

O nóvel município de Cam 
po Belo do Sul, que tem co
mo prefeito o Sr. Alfredo Jo 
sé Ribeiro, participou ativa
mente do encomro regional 
de domingo, úitimo, om nos
sa cidade, com o Governa
dor Celso Ramos e os pre
feitos e vereadores dos di
versos municípios da região 
serrana.

A comissão que participou 
do referido conclave, foi co 
mandada pelo próprio prefei
to, sr. Alfredo José RibeL* 
ro e mais outros elementos 
de real destaque no rnuDici- 
pio de Campo Belo do Sul.

R eiv in d ica çõ es
p le itea d a s

Como um dos municípios 
mais novos de nosso Estado, 
com alguns mêses de exis 
tência, Campo Belo do Sul 
pleiteou inúmeras reivindica 
ções, as quais receberam 
a melhor boa vontade 
por parte do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, que 
prometeu atendê-los dentro 
de suas possibilidades.

Foi solicitada ao Sr. Gover
nador Celso Ramos, a cons
trução de um moderno gru 
po de alvenaria, a fim de 
satisfazer ao grande número 
de crianças daquele munici 
pio.

Igualm 'iite foi plc ,do 
junt ; > Gov.' an r  Celso 
Ramo . a construçí > d ■ uma 
m-»d i • o bem ) sr ii ida
Casa do Colono, e abertura 
de div. .- as estradas, pass iq- 
do <ts mesmas para o Plano 
Rodoviari > Estadual.

Enfim, a comissão de Cam
po Bei" a«' Sul que domingo 
esteve em oossa cidade, piei 
teou diversos outros me 
lhoramentos para o seu mu
nicípio, inclusive luz e for
ça, e que vizam únicamente 
o bem estar de sua po 
pulação.

1 ois de examinadas em t«>c < seus
; spectos, com ojtit t rr . cons
trução, enfim out letalhes, ,òsse en
tão deíermin ido o inicio das obras, sem
pre que, na medida das finanças muni
cipais.

Com isso, ficará em definitivo resol
vido o caso d i água em nossa cidade, e 
os bairros também receberão êste pre
cioso liquido por êles tão almejado, gra
ças à dinâmica administração do Prefei
to Dr. Woiny Delia Kocca, que muito 
tem feito pelo progresso de nosso muni
cípio.

Hospital Infantil em Florianópolis
Já S3 encontra em fase 

bastante adiantada as obras 
do Hospital Infantil de Flo
rianópolis, anexo à Materni
dade Carmela Dutra e que 
virá atender a uma necessi- 
de há muito sentida.

Iniciativa do Lions Clube 
de Florianópolis que além 
da planta do hospital, doou 
a importância de um milhão 
e cem mil cruzeiros arreca
dados entre os seus associa
dos tem sua conclusão pre
vista para fins dêste ano.

A planta do Lions foi re
vista posteriormente e apro
vada pelo Departamonto Na
cional da Criança

Para a execução da obra, 
além da importância arreca
dada pela entidade que teve 
a iniciativa da realização, o 
govêrno federal contribuiu 
com dois milhões e cem mil 
cruzeiros, tendo o estado 
contribuído com três milhões 
de cruzeiros.

O hospital infantil terá 26 
leitos para escolares e pré 
escolares, 8 incubadeiras pa
ra prematuros, 15 lactantes, 
e demais instalações espe

cializadas para pediatria, es
tando a construção a cargo 
da Diretoria de Obras Públi
cas da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas do Estado.

S u b s c r i c i o  d e  d e õ e s
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. — PETRO 

BRÁS - avisa que, a partir de 2 de abril até RO de 
junho vindouro, efetuará, nesta cidade, por inter
médio do Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A a subscrição pública de suas ações 
preferenciais.

A referida subscrição é facultada a tod >s 
os interessados, desde que se observem as com i- 
ções estabelecidas no artigo 18 da Lei ir 2. 0t 1, 
de 3 de outubro de 1953.

O valor das ações subscritas deverá s r 
integralmente realizado, no ato da subscrição, eia 
dinheiro ou em obrigações ao portador com cs 
cupões de juros de n s 15 e seguintes.

Prefeitura Municipal 
de Campo Belo do Sul

E stado de Santa Catarina

PORTARIA N° 1.
Alfredo José Ribeiro - Prefeito Municipal de Campo Belo 
de Sul, no uso de suas atribuições:

RESOLVE: , _
Designar o sr. Oscar Amâncio Ramos para exercer 

interinamente o cargo de Secretário Geral desta Prefeitu
ra, até posterior deliberação, ficando o mesmo, investido 
dos direitos de: Responder pelo expediente normal desta 
Prefeitura no impedimento do titular, assim como organi
zar, orientar e fiscalizar tôdos os serviços internos e ex- 
ternos que estejam sujeitos a admidistração do Município
de Campo Belo do Sul.

Comunique-se
Campo Belo do Sul, 7 de fevereiro de 1.962.

Alfredo José Ribeiro 
Prefeito Municipal

Fábrica de Móveis e Esquadrias
FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

1 0 A 0  P E L L I Z Z O N I
t CIA LTDA.

P u a  J e r o n i m o  C o o lb o ,

Catia Pa.ui. 120 - Tstoff. »ICAO"

LAGES - Sta. Catarina

— D E  —

João Pelizzoni & Cia. 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
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Cai por terra o impeachment contra o 
Governador CELSO RAMOS

Conforme radiograma que recebemos da capital do Estado, a Comissão especial d A 
bleia Legislativa incumbida de apreciar o pedido de •iiBpeachment contia o Governadoí 
mos, requerida pela UDN, rejeitou o mesmo por quatro votos contra um.

A referida Comissão estava formada por dois representantes da União Democrática Na
cional, notando-se assim que um dêles votou favoravelmente ao Governador Celso Ramos.

Esta noticia foi recebida com vivos aplausos em todo o Estado de Santa Catarine.

Estudante do Colégio Estadual Vidal Ramos

Contemplado com Cr$ 30.000,00 no con
curso Prêmios Escolares Philips 1962

Realizou-se ontem à tarde 
na conceituada firma A ELE- 
TROLÁNDIA, a entrega do 
prêmio de CrS 30.000,00, que 
coube ao estudante Aristides 
Soares do Colégio Estadual 
Vidal Ramos, como contem
plado no concurso “Prêmios

Escolares Philips 1962’’, ins
tituído pela S A Philips do 
Brasil e distribuído pelos j 
seus revendedores de todo o 
país.

Êste concurso visa premiar 
com a referida importância, 
com o fim de custear os

reune

seus estudos, ao aluno que 
por seus méritos aplicativos 
e disciplinar mai6 se tenha 
destacado durante o ano de 
1961.

Por ocasião da entrega do 
citado p r ê m i o  que 
foi feita pelo sr. Joacy Ri
beiro, proprietário de A ELE 
TROLÂNDIA, revendedora 
Philips nesta cidade, encon
travam-se presentes os srs. 
Ishar Ribas, gerente da filial 
de Curitiba da S.A. Philips 
do Brasil, Joel Gomes Pi
nheiro, inspetor comercial 
daquela importante organiza 
ção, Julio César Malinverni, 
representante do Colégio Es
tadual Vidal Ramos, e a mãe 
do estudante Aristides Soa
res.

Na oportunidade falaram 
em nome da S.A. Philips do 
Brasil, o sr. Ishar Ribas e o 
estudante Aristides Soares, 
que agradeceu emocionado o 
prêmio que lhe coube.

Jornalista Leonor 
Barros da Silva

Esteve durante alguns dias 
em nossa cidade, a jornalista 
Leonor Barros da Silva, inte
grante da Revista Brasileira 
dos Municípios, excelente ór
gão municipali8ta que se e 
dita no Rio de Janeiro.

A jornalista Leonor Barros 
da Silva está percorrendo 
todo o Estado de Santa Ca 
tarina à serviço do seu veicu
lo noticioso. 2a. feira, à noite 
ilustre mulher de imprensa, 
que é também uma eximia 
declamadora foi homenagea
da pelo Clube da Soroptimis- 
ta, com um jantar que teve 
lugar no Grande Hotel Lages.

A jornalista Leonor Barros 
da Silva, que esteve em vi
sita à nossa redação, dese
jamos-lhe uma feliz atividade 
em nosso Estado.

M n  R tp l  lo H  rtint-se II) 7
No próximo sábado, dia 7, em Florianópolis, 

estará reunido o diretório regional do Partido So
cial Democrático, sob a presidência do Dr. Ader- 
bal Ramos da Silva, presidente em exercício dês- 
se partido em nosso Estado.

Nesta Convenção, será realizada a eleição do 
novo diretorio regional do PSD, bem como serão 
discutidos outros assuntos de interesse do pesse- 
dismo catarinense.

M ais Escolas: Blitz Governamental
Foram criadas mais três escolas isoladas, pelo Gover

nador Celso Ramos e funcionarão nas seguintes localida
des:

Lagoa * (distrito e município de Penha). Passo de Li
meira - (Bom Retiro) e Morro Redondo (também no muni
cípio de Bom Retiro). Por outro lado, o Chefe do Execu 
tivo Catarinense criou um grupo escolar na cidade de Blu 
menau.

Elevadores SUR para 
o Grande Hotel Lages

Como é do conhecimento público, está em fase de 
construção a nova ala do Grande Hotel Lages, tradicional 
estabelecimento hoteleiro de nossa cidade, que terá nove 
pavimentos, com sete apartamentos por andar.

Esta nova ala do Grande Hotel Lages, terá assim um 
total de 56 apartamentos, todos êles dotados do máximo 
conforto, banheiros individuais, telefone e água quente 
com central térmica O andar terreo será ocupado com 
salas de estar e para reuniões.

Dois elevadores SUR serão instalados na ampliação 
do Grande Hotel Lages. Com vistas às instalações dos re
feridos elevadores foi assinado recentemente o respectivo 
contrato entre as direções dos Elevadores SUR e do Gran
de Hotel Lages, êste último representado pelo sr. Hélios 
Moreira César, um dos sócios proprietários do referido es
tabelecimento hoteleiro.

O CINE MARAJOARA, apresenta am anhã (domingo) às 4 7 e
9,15 horas

a sensacional produção da Paramount em Technicolor e VistaVision

O Corsário Sem Pátria
com Yul Brynner, Claire Bloom, Charles Boyer e Charlton Heston 

Uma produção Cecil B. de Mille

CORREIO L
Lages, 31 de M arço de 1962

Enlace Matrimonial
Realizou-se quinta feira última, às II horas, na Cate

dral Diocesana, literalmente tomada, o enlace matrimonial 
do distinto jovem Dr. Helio Borges Beller, médico atual
mente residindo no novel município de Fraiburgo, neste 
Eãtado, filho do Sr. Oscar Beller e de sua digna esposa d 
Evelina Borges Beller, com a prendada srta Vera Lucia 
Furtado, dileta filha do Dr Orly Machado Furtado e de sua 
exma. consorte d. Nisia Lopes Furtado, todos êles perten
centes à alta sociedade lageana.

Após a cerimônia religiosa, os senhores convidados e 
padrinhos, foram recepcipnados com um farto jantar no 
Clube 14 de Junho, divinamente ornamentado.

Em seguida o nóvel casal, seguiu em automovel pa
ra o sul do país em viagem de núpcias

Noticiando êste marcante acontecimento social, destas 
colunas enviamos aos nubentes as nossas felicitações, ex
tensivos aos seus diletos pais.

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio T 1 C - Cruzeiro do 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-CRUZEIRO 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-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramos, 84 ou pelo fone 214.
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