
Visitou Lages
Fontana (

Estiveram 3a. feira em nos
sa cidade os senhores, Atílio 
fontana e Dr. Osny de Me 
deiros Regis, respectivamen 
te candidatos a Senador 
peputado Federal.

S. Excias. foram recepcio 
Dados no Grande Hotel La
ces, pelos membros do Dire-

5-

| tório do Partido Social De
mocrático. representantes 
dos Distritos e candidatos à 
vereança municipal e repre
sentantes de outros municí
pios.

Na oportunidade fez uso 
da palavra em nome do Di
retório do P. S. D. o Dr. 
orge Barrozo Filho que em 

vibrante oratória, saudou os 
Mantes e salientou a a- 

ção de Atiiio Fontana na 
tida pública e mòrmente na 
Pasta da Agricultura no Go
verno C. R. Prosseguin- 
o falou o orador do entra - 

v&mento político em face da 
demagogia e da atuação de 
•olíticos profissionais, que 
azem de seus cargos uma 
tmte inesgotável de corrup- 
ÇSo. Abordou ainda S. Excia. 
‘•questão do 13’ salário e o 
aomento do custo de vida,

relação aquêíe.3016 êste em

reformasa de°ba8ear 8Unt0 das
das por oportuni*’/*10 apreB°a 
liadores dõ pí ? i  n e e8p°- 
disse da necessito a oradcr 
realizar nmT de 86
uma reforma £ * * * '  “ a8

s s S K í  P ?reinante no país °rrupção

Concluindo, 0 Dr. Jorge 
Barrozo Filho foi categóHco
presentes31* 308 Can^ i o s
em 7 1 L  qu? u8e a vitória em ( de outubro próximo
depender do povo lageano
oi P,0df nam in clu ir suas 
caminhadas cívicas com tran
quilidade e certeza absoluta 
de eleição garantida, pois, o 
Partido Social Democrático 
Te Ijages, aprendeu com 

Nereu Ramos e Vidal Ramos 
Junior a não comandar der
rotas

A seguir fez uso da pala
vra o Deputado Osny de Me 
deiros Regis, que salientou 
aspectos da vida particular 
e pública, do candidato a 
Senador Sr. Atiiio Fontana,

0 Deputado 
Candidato

Federal Atiiio 
ao Senado

C O R R E I O  L A G E A N O
Orgão Independente e Noticioso

Ano XX d ir e t o r
JOSÉ P. BAGGIO

REDATOR CHEFE 
NEVIO FERNANDES

Redação e Oficina 
Rua Marechal Daoiera 294 Fone 397
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pequeno comerciante e fi
nalmente a grande industrir 
lista, sendo considerado no 
ano passado Capitão da In
dustria no Brasil. Disse ain
da o orador que Atiiio Fon 
tana, já socializo» suas in 
dustrias, superando assim, 
aquêle espírito capitalista, 
que infelizmente ainda cam
peia por êste Brasil afóra.

O Deputado Osny de Me 
deiros Regis, com vibrantes 
palavras agradeceu aó Par-

V - .................

disse o orador que Atiiio 
Fontana passou de lavrador 
a simples operário, daí a

lelação dos candida os 
pessedistas à  Câmara 

Municipa 1
Com vistas ao pleito de 7 de Outubro, o Par- 
Social Democrático, acaba de divulgar a no- 

Jtoata dos seus candidatos à Gamara de Verea- 
®or®s, que são os seguintes:

Felipe Afonso Simão 
Manoel Antunes Ramos 
Pompeu Sabatini 
Nilton Rogério Neves 
Cláudio Ramos Floriani 
Teimo Arruda Ramos 
Ari Cândido Furtado 
Rui Zappelini 
julton Amaral 
Evaldo Henkemaier 
-latir Ogibe Varela 
Carlos Bello Wagner 
•José Helio Guidalli 
Fvandel Xavier Soares 
■̂ elson Brascher 
^ancisco Rafael da Silva

tido -ocial Democrático de 
Lages a indicação de seu 
nome para a Câmara dos 
Deputados Federais.

S. Excia. coccitou aos Pes
sedistas lageanos, a cerrar 
fileiras em tôrno dos candi
datos a Vereânça Municipal, 
afim de conseguir a maioria 
na câmara para dar uma co
bertura eficiente a adminis 
ção do. Dr. Wolny Delia 
Rocca. S. Excia encerrou 
com estas palavras: “Lages 
precisa eleger os candidatos 
do Partido Social Democrá
tico em 7 de outubro, para 
a paz, a tranquilidade e a 
segurança do povo brasilei
ro.”.

Passada a palavra ao Sr. 
Atiiio Fontana candidato ao 
Senado da República, em vi
brante improviso ressaltou os 
nomes dos lageanos que se 
destacaram na vida política 
do Brasil.

S. Excia. pela simplicidade 
que o caracteriza conquis
tou desde logo a simpatia e 
a admiração dos presentes^ 
Entre as assunt os abordado 
pelo referido candidato, des
tacamos: a desvalorização de 
nossa moeda; tendência ao 
regime comunista, e desen
volvimento dos países de

mocráticos.

apresenta amanhã (domingo) 
P às 7 e Q W a s0 Cine M arajoara T » ' . •.»"»”■

• -------------------------- ----- ~ ~  “

0 Diário de Minha Mãe
--  - -  ,  e Carlos Baena

S. Excia. foi incisivo ao 
afirmar, que nosso país está 
marchando para o comunis 
mo, em função da miséria 
que reina em nosso país, e 
do desinterêsse de nossos go
vernantes de sanar tal situa
ção. Disse ainda da necessi
dade de se evitar a infiltra
ção comunista em nosso 
país, pois que o nosso povo 
jamais se adaptaria a um re
gime de força, onde os ho
mens Dão passam de maqui
nas controladas pelo Estado.

Falando de sua recente 
visita aos Estados Unidos S. 
Excia salientou o progresso 
extraordinário daquele país, 
cem por cento democrático, 
cujo nivel de vida e de pro
gresso não admite em hipó
tese alguma a infiltração co
munista.

Encerrando sua eloquente 
m(ão S. Excia. o Deputado 
tilio Fontana, recomend u 

ao povo lageano e de outros 
municípios que se fizeram 
representar, cerrar fileiras 
•m tôrno dos nomes de Osni 

He Medeiros Regys e Aureo 
Vidal Ramos afim, de asse
gurar a liberdade e a con 
tinuidade do regime demo
crático.

Devemos ressaltar destas

colunas a pessoa do Sr. Val- 
do Costa Avila, digno presi
dente do diretorio municipal 
do Partido Social Democrat-

co, que foi um dos responsá
veis diretos por aquela home 
nagem tributada ao Deputado 
Atiiio Fontana e Deputado 
Osny de Medeiros Regis. O 
Sr. Valdo Costa Avila vem se 
desincumbindo maravilhosa
mente de sua ardua missão 
como timoneiro do pessedis- 
mo lageano, cuja presidência 
vem exercendo desde o fa
lecimento do saudoso Vidal 
Ramos Junior.

Acompanhado de Secretários de Estado e as
sessores, esteve em dias desta semana na cidade 
de Joinville, o Governador Celso Ramos, que 
inaugurou na Manchester Catarinense diversas o- 
bras afetas a sua administração.

O Governador Celso Ramos e sua comitiva 
foram condignamente recepcionados em Joinville, 
por parte do povo e dos poderes constituídos 
daquele município.

Deputado Joaquim Ramos destaca-se
Segundo anuncia a imprensa do país, o Deputa

do Joaquim Ramos, de nosso Estado, será um dos 
prováveis Ministro sem Pasta, recentemente cria
do

Há tempos, o Deputado Joaquim Ramos foi 
convidado para exercer as altas funções de Se
cretario do Conselho de Ministros, porém não po
de aceitar em função de sua campanha à reelei
ção, pois estaria incorapatibilizado de concorrer, 

Agora, porém, volta à tona o seu nome para 
ocupar um dos Ministérios sem Pasta, havendo 
mesmo noticias concretas, que passado o pleito de 
7 de Outubro, será concretizada a sua nomeação 
para aquele nóvel e importante cargo no Conse- 
iho de Ministros.

MAQUINAS, MATRIZES E
Para forrar botões e fivelas

“FABRICA ARSA ’

APRESTOS

Rua Leme da Silva, 162 - Tel. ; 03-5824 
Bairro da Moóca - S. Paulo
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Com o titulo acima, inici-
íimos, hoje a publicação 
dos comentários sobre o 
“Programa A hora da Sau 
de”, da autoria do nos
so prezado colaborador 
sr. Thiago Vieira de Cas 
tio. através das ondas 
sonoras da Rádio Clube 
de Lages, sob os aupi- 
cios do popular “Conjun 
i.i Serenata”, feito todos 
os sabados,ás 9,30 horas.

C omentário (1)

Por Thiago Vieira de

Castro.

Com muita atenção, és 
21,30 horas de sabado 
passado, dia 18 de Agos
to, ouví, com carinho e 
emoção, através das on
das sonoras da popular 
Rádio Clube de Lages, o 
bem organizado progra
ma da “Hora da Sauda
de”, sob o patrocínio do 
Conjunto Serenata, tão 
expressivo e bem orga
nizado por um dedicado 
conjunto artístico, presi
dido pelo espírito incan

, : LOR

ü

D D

(N É C O )

H o r a
sável e empreend* dm 
de Joaquim Melim Filho, 
êsse eterno enamorado da 
divina arte que imortali
zou o gênio creador de 
Carlos Gomes.

Sinceramente, louvo a 
bela iniciativa e faço vo
tos para que este esfor
çado pugilo artístico nos 
proporcione, sempre, mo
mentos tão agradáveis, 
como este, de sabado 
transacto que, ouví, reli 
giósamente, trazendo ao 
nosso meio ouvinte, as 
musicas do passado, 
desse passado longincuo 
e saudoso, para que não 
morram no indiferentis 
mo e no esquecimento 
as mais belas e evoca
tivas tradições da nossa 
terra e da nossa gente, 
tradições, tão grátas aos 
nossos corações.

Sob o pálio de tão vi 
vas recordações pelas 
emoções que sentimos, 
em horas como esta, a- 
grádaveis, emotivas e 
tão expressivas como a 
que nos proporcionou o 
Conjunto Serenata, sen
timos vir á tona, após 
sacudida a poeira dos 
anos que se foram, pá 
ginas espársas do nosso 
passado, que já vai lon
ge, deixando o nosso es
pírito era suspenso, na 
doce recordação daque
les áureos tempos que 
passou, desbotadas nas

brumas do indiferentis
mo e do esquecimento,
mas, vivas, ainda, na r 
• >rdação daqueles que 
ieram* desses tempos 

m em oráveis e, ainda, 
boje, guardam como re
líquia preciosa, a traoi 
,i(, uoh usos e costu- 

i ies d;i nossa gente de 
n tão, cujos m i esteiros 

desfilavam, pelas ruas e
*/»

praças, era noites enlua 
radas, cantando, ao vin 
lão, ternos e doces qnPj 
xumes de sua alma ena 
morada. Continue sem 
pre, Conjunto Serenata 
na sua expressiva e pa 
triótica caminhada qUe 
não lhe faltará, nunca 
os nossos aplausos e ; 
solidariedade da nossi 
evocativa emoção.

M o  Soc o Cemocrático
PÁRA DEPUTADO ESTADUAL

M

Henrique Arruda Ramos
ANTI

COMUNISTA

1 ;:-r. -  -T . inr

Si

üí

Estes trabalharão Santa Catarina
Para Senador

P

&
' >  foi

K|

%

£ D

Para Suplente de Senador

D
Renato Ramos da Silva

II

A T ÍL IO  F O N T A N A
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Aristides de Moraes Gomes
Em Lages o t a r a i  lair Dantas Ribeiro

No Correio do Povo 
Rural de 10 do corrente 
deparei cora um iuteres 
.ante artigo do sr. José 
('ollares, sôbre o pêso 
plevado dos gados do 
Município de Lajes do 
E»tado de Santa Catari
na.

Está certo e é assunta 
antigo. A cêrca de i00 
anos os estancieiros mais 
caprichosos da Região 
Serrana, hoje Planalto 
Médio, iam comprar tou
ros reprodutores em La
jes e Vacaria.

Eram franqueiros cor 
pulentos de áspas enor 
mes e grossas, de cou 
ro frouxo e barbeb 
grande ; e os caracús 
também corpulentos. Lá 
por 1.900. o conceitua
do tropeiro para Pelotas 
i el. Luiz “̂Gonzaga de 
Azevedo, comprou “ da 
família Amado. uma]ex- 
traordinária tropa d< 
bois, invernadas nos 
campos do HervaPSêco 
no Município de Pal
meira.

Esta tropa fora trazi-

Quando " iada‘
Prtximo a C?Sz a i. 5S0U 
estancieiros daqut íoram 
apreciá-la 4“L.roram

Dai’ rae "" le v o u
ver e queriaer os calções dos bois
™eu pai. me mostrou em
diversos dêles.

Disseram êles que^o 
gado era de elevado pê
so, e de admirável gor
dura, que um terço da 
tropa era de calções.

Esta tropa viajou qua
se trinta dias, até Pelo
tas, e causou admiração 
lá, e 'foi vendida por 
alto preço na época.

Mas diziam os serra
nos, que os gado era 
daqui muito maiores que 
os de baixo da Serra, 
zona de Rio Pardo até a 
fronteira.

Talvez porque aqu 
nos campos grossos at- 
vaquilhanas produzian 
mais tarde e se desen 
volviam mais. A palavra 
com os técnicos estu 
diosos.

Cruz Alta, agosto do 
1962.

Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

“ vT;Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

Era visita de inspeção 
a.° 2 Batalhão Rodoviá- 
iio, esteve em nossa ci
dade, nos dias 29 e 30 
de agosto p.p., o Exmo. 
^r. Cmt. do III Exército, 
Gen Jair Dantas Ribeiro, 
acompanhado de seu As 
sistente Secretário Maj 
Armando Gomes de 
Mello.

Apesar de sua curta 
permanência naquela 
Unidade de Engenharia 
de Construção de nosso

Brochado a-
gradece ao

Governador 
Celso Ramosr—n—\: 12 ’j

Pela sua recente par
ticipação na reunião de 
Governadores realizada 
com o Presidente João 
Goulart e Primeiro Mi
nistro Brochado da Ro 
cha, o Governador Cel 
so Ramos recebeu dêste 
último o seguinte despa 

jcho: Ao encerrar a reu
nião de Governadores, 
testemunho a V. Excia. 
os seus agradecimentos 
e acolhida que dispen
sou ao convite e a va
liosa contribuição pres
tada aos trabalhos, en 
sejando que a referida 
reunião atingisse os seus 
elevados e patrióticos 
objetivos. Rogo Vossen 
cia tornar êste agradecí 
mento extensivo aos seus 
brilhantes assessores 
Atenciosas saudações 
Francisco Brochado da 
Rocha - Primeiro Minis
tro.

Exército, teve aquêle 
destacado chefe militar 
oportunidade de obser
var alguns canteiros de 
trabalho e algumas das 
realizações rodoviárias 
do Batalhão. Em exposi 
cão apresentada pelo 
Gel Floriano Mõller, Co
mandante do 2o Batalhão 
Rodoviário, e seus as
sessores imediatos, foi 
o Gen Jair colocado a 
par de todos os detalhes 
da organização e das a- 
tividides de construção, 
de instrução e de assis
tência social do Bata

lhão.
S. Excia. declarou-se 

bastante entusiasmado 
com o que lhe foi dado 
ver por ocasião da vi
sita que realizou às de
pendências da sede da 
Unidade.

Em à noite do dia 29, 
no Clube dos Oficiais, 
com a presença de au
toridades civis do Exe
cutivo, Judiciário e Le
gislativo de Lages e da 
oficialidade do Bata
lhão, foi oferecido um 
jantar ao ilustre visi
tante.

Orçamento do Es
tado para 1963
O Governador Celso Ramos acaba de enviar 

à Assembléia Legislativa, a proposta orçamentaria 
para o próximo ano, onde exmina também a si
tuação econômico financeira de nosso Estado.

A mensagem governamental a ser apreciada 
pelo legislativo catarinense, é orçado em 13 bi
lhões e 500 milhões de cruzeiros, com igual quan
tia para a despesa.

Somente Cr$ 657.9oo.oo 
T r a to r  Novo :

URSUS
45 H. P. DIESEL !

Com levante hidráulico - cap. 1.000 kgs 
Polia motriz - 0, 50 ctms de diâmetro 

Tomada de força - 545 R P M.
Peso total 3.300 kgs.

Entrega imediata - posto São Paulo
Vicente Pascale - Comercio 

e Representações
Rua Corrêia Pinto n° 122 - Fone-228 - Cxa. Postal 28 

End Telegráfico - INDU 
LAGES- Santa Catarina

PFROLA DE LAGES
A maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

r  serviço de impressos, dispondo para lanio de prolissionais especiie
Papelaria em geial -  Completo sortimento de material escolar

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - S. Catarina

íT«‘® ‘í

-[- r a nT  porTa d o r a  R o d o l a g e s
. . F|orjan0 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal. 73 - LAGES - Santa Catarina

Avenida M a r e c h a l  r  ’ mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais
Transportas em geral de cargas, o „ Porto Aiegre, S8o Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, Sfto Joaquim, Pelotas

em Curitiba, r̂rlndee Londrina.
Agencias joaçaba. ■» ^  seguintes localidades de Santa Catarina:
Servindo C l i n  T„a eadinho. Residência Fuck. Santa Cecília. Ponte Alta do Norte. Ponte
jur t ^ Monte Castelo, ,̂ayy = Xanxerê. Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirao. Sao Jose do SerMai^, C anom has,M °^vog Chapeeo.Xaxim^Aanx^^^ ^  ^  ^  „ eUia Capâo Alto c  „elo do Sul,
«roa R°oSda S ° ” ea. Patof}- ^ “^ V t^ G a ribaldi. Celso Ramos. Ponte do Rio Pelotas » Rio Negro, no Paraná
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Regulamentada a profissão de cor
retor de imóveis

0  ‘‘Diário Oficial” da 
União publicou a lei do 
Congresso Nacional pro

mulgada pelo senador 
Moora Andrade, que re
gulamenta a profissão

Para Deputado Federal

dos corretores de imó
veis. O presidente João 
Goulart não a sancionou 
nem a vetou, deixando 
simplesmente que o pra
zo regulamentar expiras
se, de forma a facultar 
a promulgação da mes
ma pelo Congresso Na
cional.

LUIZ BATTISTOTTI
Será o legitimo representante da classe 

ir cdeireira na Câmara Federal.

Déficit de 63 será 
superior a 305 

bilhões

A Secretaria da Câma 
ra dos Deputados ulti
mou os preparativos dos 
autógrafos da Lei de 
Meios, acertando os nú
meros definitivos do dé
ficit para o exercício de 
1963: Receita CrS . . . . 
'9o.ooo.oo9.ooo,oo; Des
pesa, CrS . . • ..................
895.834.199.75o,oo; e Dé
ficit, C r S ...........................
3o5.834.19o.75o.oo.

Criada a comissão 
Nacional de Energia 

Nuclear
Com inúmeros vetos, o 

Presidente da República 
sancionou, as leis do 
Congresso Nacional que 
dispõem sôbre a política 
nacional de. energia nu
clear, criando a Comis
são Nacional de Energia 
Nuclear e que institui o 
Código Brasileiro de Te
lecomunicações.

VIVE
Foges, já não fulguras 
És carne aspera e bruta

Mira o firmamento 
Observa a natureza 
O Sol, em resurgimento 
A Lua, em sua beleza 
Mira os passa ros, as flores 
Suas cores e fragancia 
Veja um ninho de amores 
Na reflorida infancia

Acalma-te- põe-te a sonhar 
Deixa a carne por instante 
Vai ao Céu, a terra, o mar 
E serás deles amantes

E então, quando isto fizeres 
E voltares ao teu sêr 
Gosa, si assim o queres 
Dê a carne o prazer

V I L E

\

Posto Fox
-  DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

ficação e Lavaçâo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis

clientes
Rua Correia Pinto  -  Esquina Emiliano Ramos  -  Fone, 319 Lages  -  Santa Catarina

i
í

1

I

1

Para Deputado Estadual

Esta candidatura já está vitoriosa, 
pois é apoiada^nos municípios 

de Lages, Campo Belo do 
Sul, Anita Garibaldi, São 
Joaquim, Urubicí, Bom 
Retiro e Capinzal.

>

Ladir Cherubi ni
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N° 8l
de 23 de maio de 1962

Autoriza abertura de concorppnniQ nn 
exploração do serviço da Estação R o d o v S a C°determ° ' 
ocalizaçao, declara área de utilidade pública etí * f

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municinai t » 
Faço saber a todos os habitantes \*L — '

pio. que a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a^sè  
«ruinte

LEI:

Art. 6 - A escritura Pública do terreno, será outorga
da diretamente à Prefeitura Municipal de Lages, bem co
mo as construções que igualmente serão executadas em 
seu nome.

Art. 7‘ - A concessão a que se refere o artigo quarto 
será pelo prazo improrrogável de trinta anos (30 anos), a 
contar da data da assinatura do contrato, quedeverá ser 
feita por instrumento Público.

Art. 8' - Nos primeiros quinze (15 anos), ficará a con" 
cessionária isenta de qualquer imposto Municipal, referen" 
te a eploração dos serviços própriamente dito.

Art. 1 - Fica declarada de utilidade Pública efeito de 
aq.nsiçao, por compra, doação, permuta ou desapropriação 
uma gleba de terra com a área superficial de quarenta e 
oito mil metros quadrados (48.000 m2) aproximadamente 
localizado nesta cidade de Lages, zona A.P Urbana entre 
as Avenidas Presidente Vargas, Belizário José de Oliveira 
Ramos, Duque de Caxias e uma rua projetada

Art; 2'.-  Fica o Executivo Municipal, autorizado abrir 
concorrência Publica, para a concessão da Estação Rodo
viária desta cidade, mediante preenchimento dos senuintes 
requisitos:

A) Concurso de ante projeto, com especificação su
mária de construção, compreendendo plantas baixas, sec- 
ções e croquis perspectivo, obedecendo o seguinte progra
ma mínimo de necessidades.

1 — Movimento diário de cem ônibus;
2 Estacionamento simultâneo, de dez (10) à quinze 

(15) ônibus.
B) Concorrência para execução das obras, compreen

dendo:
Projeto definbivo, memorial descritivo e especifica 

ções. tomando-se por base o ante projeto vencedor do 
concurso.

Art. 3' - Para julgamento dos itens do artigo segundo, 
eerá con9tituida uma Comissão Técnica, composta de três 
(3) Engenheiros e Arquitetos, nomeados a critério do Exe
cutivo Municipal.

Art. 4 - 0  Vencedor da Concorrência de constru
ção, a quem fica assegurada* o direito de concessão, pro- 
cedeiá a construção das obras de conformidade com o pro
jeto aprovado pela Comissão de Técnicos-

Art. 5' - Ficará a cargo exclusivo da concessionária 
o financiamento da construção e demais serviços comple

mentares, inclusive o pagamento do preço do terreno.

Art. 9- - Ao concessionário será facultado sub-locar 
para outras atividades comerciais, dependências especiais 
do prédio, dêsde que as mesmas não prejudiquem o fun 
cionamento normal da Estação Rodoviária.

Art. 10’ - Ao Poder Executivo Municipal assiste o di, 
reito de fiscalização dos serviços de construção da obra 
bem como a posterior conservação do prédio, com tôdas as 
suas dependências, inclusive instalações e benfeitorias que 
no final da presente concessão deverão estar em perfeito es
tado de conservação, habitalidade e funcionamento.

Art. 11. - Será fixado pelo Executivo Municipal, no 
contrato de concessão, o prazo para inicio e término das 
obras.

Art. 12' - O contrato de concessão sómente poderá 
ser transferido mediante consentimento expresso do Chefe 
do Poder Executivo Municipal, que deverá préviamente, 
solicitar por lei especial, autorização da Câmara Municipal.

Art. 13’ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de maio de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura, em vinte e treis de maio do ano de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

[ Felipe Afonso Simão
Secretário

õapagina

O referido cantor já rea
lizou algumas audições 
na popular emissora da 
Rua Presidente Nereu 
Ramos, devendo daqui 
seguir para outras cida
des de nosso Estado, on 
de irá apresentar em vá
rias emissoras, o seu já 
vastíssimo re ertório.

Desejamos ao cantor 
Carlos Barrios uma feliz 
estada entre nós.

Cantor Carlos Barrios
Encontra-se novamen

te entre nós, onde per
manecerá até princípios 
da próxima semana, o 
festejado cantor mexica
no, Carlos Barrios, que 
há alguns anos atráz rea
lizou uma longa tempo
rada na Radio Clube de 
Lages.

0 passado de ambos é ima carantia para o eleitor

Para Deputado Fedsral

Deseio ilt tem sen il é

o

Osny Regis

Para Deputado Estadual

Aureo Vidal Ramos (Nuta)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



1 o r>2 V ORREIO LAGEa NO (ia

Mc lo Horizonte- O Co 
vernador Magalhães Pin 
to continua fazendo in
cursões na ár 'a janista

fim do credenciar como 
candidato a Presidência 
da República nas elei 
ções de 05. O chefe do

dos diversos Estados a Executivo mineiro pen

sa com êsse expediente 
encarnar o espirito o- 
posicionista do janismo 
i n t e r p r e t a n d o 
também os sentimen
tos do seu partido, a 
UDN.

M a

PARA VEREADOR
Quadro do Laçado 
r es Re ponta atí o a  Tra 

_ dição com nova Di 
retoria

R cebemos e agrade
ce nos o seguinte oficio: 

Leges, 5 de Agosto 
de 1 5,6 2 .

Ilmo. Sr.
Diretor do Jornal 

Correio Lageano” 
Nesta.

“O

r || /  »■

Prezado Senhor 
Participamos a V. S , 

que em reunião realiza d 
em mesa sede campes- 
tre, localizada em Coxi- 
lha bica. em data de 4 
de Agosto de i9ii2, pro
cedeu se a eleição pna 
a os -olha dos membros 
que regeríam os destinos 
desta Agremiação Tra
dicionalista durante o 
período de 1962 à 1963, 
na q i il foi el ita a No
va 1) re toma, que ficou 
assim constituída:

Patrão - Di alma Poeira 
Capataz - Luiz Renato 

Ramos
Patêo dc Honr., - Jo 

sé Pin'o sombra
Atenciosas Saudações. 

D:jaima Bocira

Recebemos do Clube *p deJ ulho- 0 se?uinte
oficio, o qual m u i t o  a g i a d e c e m 0 s .

Lajes, 1 de Julho de 19b- 

Of. - 1/62.
Diretor* do Jornal Correio Lajeano 
Nesta
Sr. Diretor:
Temos o prazer de levar ao vosso conheci

mento que em Assembléia Geral Ordinária, reali- 
zada em 16 de Junho p. p eleita a nova Di 
retoria dêsie Clube, bem como seu respectivo 
Conselho Fiscal, que regerão seus destmos no
biênio 1962 1964. _

Ficaram  assim  lorm aaos:
DIRETORIA

Presidente: Dr. Getúlio Antunes Vieira; Vice- 
Presidente: José Vieira Lemos, 1 Secretário. Dra. 
Wilma Machado Carrilho; 2' Secretário: Dr. Cláu
dio Pavão; Tesoureiro: José Monteiro de Castro 
Arouca- Bibliotecário: Cláudio Bianchini Avila; 
Orador: Dr. Afonso Alberto Ribeiro Neto.

O NSbLHO FíSCAL 
Dr. VVolny Deliu Rocca, Dr. Aron s ipel e Dr 

A ( cti P(» r > Alegre.
Esperan io c mtinuar merecendo vossa já tra 

dicional cooperação, aproveitemos do ensejo pa
ra apresentar-v < s nesses 

Cordiais Saudações
Cdúij» Antunes \ ieiia - Presidente 

W i | mu Mach a d ”-ri °

PARA VEREADOR

41-

!rei para o Legislativo Municipal para 
esolver problemas e não criar problemas'

Fetrão
Luiz R. Ramos 

Capataz

[fines É iieis e EsoilÉ:
FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

F r a T Q O A O  PELLIZZONI
& CIA. LTDA.

R u a  J o r o n i m o  C o e l h o ,  • / «  
Calta PotiAi. 120  - T#*g,. “LEÀO"

LAG ES * Sta. Catarina

— D E -
João Pelizzont £• Cia. Ltda.

Rua Gerônimo Coelho, s/n - C. Postal, 126 

L A G E S  - Sta Catarina

Agora com suas novas instalações, convida es para uma visita 
ím m compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda ZAPPELINI

Se você deseja ganhar

------ 1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às s»-tq _

co  sorteio de Dezembro de compras e concorra

Talão Vale um
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80 ilháo
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anda de Música do 2o Batalhão Rodoviário
\\) dia 25 de agosto 

.(<p. por oca si io da so
lenidade de imuguração 
da Praça “Ten. Ary 
Kauen", fez sua primeira 
apresentação pública a 
iecém-criada Banda de 
Música do 2 Batalhão 
Rodoviário.

0 novel conjunto mu 
sical congrega militares

? ,cjY is do nosso 2- Ba 
Rodoviário, f tw

T u L entre ,,s último",
m  pS 3 £  c,Mv' t “ a
Goulait, Uiroeu p,„°”
S iíía ldeT Germano da bilva Jayme Costa e
Natalicio Pereira. A di
reção da Banda está a 
cargo da maestria do

Subten. José Vieira dos 
Santos, do 18 Regimen 
to de Infantaria, de Pôr-

to Alegre, posto à dispo
sição do Batalhão por 
atendimento do Exmo.

Joio José Viero João Martin8 de Aqijino

e senhora e senhora
Participam o noivado de seus filhos

NILVA MARIA e EUSTACIO 

ocorrido em 27-8-62.

Rua Hercilio Luz, 358 Rua Equador, )86 
Lages S. C. GB

C i e  Excursionista Princesa da Serra
Edital de Convocação

De ordem do Senhor Presidente convoco os Senhores 
Associados para Assembléia Geral Ordinária, de acordo 
com os Estatutos Capítulo XIV, artigo 59, letra B, a rea 
lizar-se no dia 30 de setembro, do corrente ano, em sua 
séde social provisória à Praça Siqueira Campos s/n', para 
tratar da seguinte ordem do dia:

a) Discussão e aprovação das contas da Diretoria e 
parecer do Conselho Fiscal.

b) Eleição da Diretoria para o biênio 1963-1964.
A Assembléia se reunirá em primeira convocação às 

09 .50 horas, com o mínimo de 2/3 (dois terços) dos asso
ciados. Em segunda convocação 1/2 (meia) hora após com 
qualquer número de associados.

Lajes (SC) 29 de agosto de 1962.
VISTO:

Vicente Schaefer - Presidente 
Cicero Varela - Secretário

Símbolo do sucesso

Sr. Cmt. do III Exército, 
Gen. Jair Dantas Ribei
ro, à solicitação do Cel. 
Floriano Mõller, Coman
dante do 2' Batalhão 
Rodoviário.

Como auxiliar presti- 
moso do Subten. Vieira* 
vem prestando dedicada 
colaboração na formação 
da Banda o 3- Sgt. Val- 
domiro Belli de Souza, 
do 2 Batalhão Rodoviá
rio,

Após a solenidade do 
dia 25, a Banda de Mú
sica do 2 Batalhão Ro
doviário desfilou garbo- 
samente pelas ruas prin
cipais da cidade de La
jes, recebendo manifesta
ções,[aplausos de carinho 
e de estímulo por parte 
do bom povo lajeano.

Desfile Esco
lar Co "Dia 

da Pátria'//

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

{w iu rsi

Um oroduto da WILLrS-OVERLâlD
Fabricante dt veiculas de alta Qualidade 
Sfto Bernardo do Campo 
Estado de Sío Paulo

C O N H E Ç A - O  E  P E Ç A  U M A  D E M O N S T R A Ç Ã O  E M

Al encia Hlanaltin^ d© Veículos S/ a
t /  3C i s q » .  F n d  T el. “ Vanaltina" - F o n e , 444 C. Posta  tida P res V arg as, 1898 F n d . Catarina
LAGJ b

Já  cor lirmaram sua 
participação, no desfile 
escolar do “Dia da Pá
tria”, os seguintes Esta
belecimentos de Ensino: 

j Escola Agdcola “Caeta
no Costa”, Escola Nor 
mal e Ginásio ‘‘Sta. Ro
sa de Lima", Grupo Es
colar “Vidal Kamos”, 
Grupo Escolar “Maria 
Quitéria", Escola Evan
gélica e Grupo Escolar 
“São José”.

Êste ano, emprestando 
maior brilhantismo àque
le desfile cívico, teremos 
a participação de vários 
Estabelecimentos Escola
res Municipais, já tendo 
manifestado sua adesão 
as Escolas Reunidas 
“Professor Trajano”, 
“Nossa Senhora das Gra
ças”, do “Morro do Pos
to” e a Escola “Frei 
Rogério”.

Quem não anun~ 
cia se esconde

P ara seus anúncios p ro 
cure C O R R E IO  L A G E A 
N O , Rua M arechal D eo- 
doro , n° 294

Para Deputaco Estadual vote no

General José Pinto Sombra
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CORREIO LA6EAN0
Lages, Io de Setembro de 1962

Semana da Pátria
O 2° Batalhfto Rodoviário promoverá, em Lages, a 

“Semana da Pátria", em comemoração ao transcurso de 
a data magna de nossa Independência, obedecendo ao 
seguinte programa:

Dl \ 3 DE SETEMBRO - 2» FEIRA

Palestra, na Rádio Clube, às 18,30 horas, pelo Cap 
Joáo Luiz Pascal Roehl sôbre o tema “Os precursores 
da Independência".

DIA 4 DE SETEMBRO - 3a FEIRA

Palestra, na Rádio Diário da Manhã, às 18,30 horas, 
pelo Cap Tibério Kimmel de Macedo, sôbre o tema “José 
Bonifácio, o Patriarca da Independência".

DI \ 5 DE SETEMBRO - 4° FEIRA

Palestra, na Rádio Clube de Lajes, às 18,30 horas 
pelo Cap Wagner de Góes Nogueira, sôbre o tema “Pedro 
I, o executor da independência”.

DIA 6 DE SETEMBRO - 5a FEIRA

Palestra, no Rádio Diário da Manhã, às 18,30 horas, pe 
lo Cap Luiz Carlos de Seixas Queiroz, sôbre o tema “A 
Independência do Brasil".

DIA 7 DE SETEMBRO - 6a FEIRA - “DIA DA INDEPEN 
DÈNCIA"

A) Às 08,00 horas no Quartel do 2o Batalhão Rodoviá 
rio:

á) Hasteamento da Bandeira, pelo Comandante do 
Batalhão;

b) Leitura de Boletim alusivo;
c) Canto do Hino Nacional;
d) Desfile da Tropa.
B) Às 09 30 horas, nas ruas centrais de Lages, grande 

desfile militar escolar, com a participação do 2° Batalhão 
Rodoviário e de Estabelecimentos de Ensino Estaduais 
Municipais e particulares, de Lajes.

! Entre duas coisas prefira a melhor

| Consórcio TSC - Cruzeiro do Sol
I

| _ âs suas ordens =
Diariamente 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 Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

Discurso do Frefeilu Dr. Wolny Delia Rocca, na 
inauguração da Praça “ len Áif Rauen"

Excelêntíssimo Senhor Co
mandante do Segundo Bata
lhão Rodoviário.

Bem poderá Vossa Exce 
lência, Snr. Coronél, avaliar 
da emoção cívica com que, 
neste momento de mais alta 
significação para a história 
da cidade de Lages, aqui nos 
reunimos para homenagear 
um herói catarinense.

A solenidade que ora 
realizamos Senhor Coman-. 
dante, fará despertar, evo
cando a memória do Tenente 
-Vry Rauen, tão heroicamen
te sacrificado pelo cumpri

mento do dever, a admiração 
de todos os lageanos. Quero 
também Senhor Comandante, 
associar-me às comemora
ções da Semana de Caxias, 
aquele que foi, é, e será o 
Marechal Luiz Alves de Li
ma e Silva - Duque de 
Caxias, e que por suas vir
tudes cívicas e morais, como 
soldado e cidadão, deixou o 
seu nome gravado na histó
ria da Patria.

O Povo de Lages, atravéz 
dos Poderes Executivo e 
Legislativo, nesta oportuni
dade. cumprimenta o Glorio
so Exército Brasileiro, por 
intermédio do Comando do 
Segundo Batalhão Rodoviá
rio, com a certeza da nossa 
profunda admiração

Hoje pela manhã, recebeu o 
povo de Lages, pelo 6eu 
Prefeito uma das maiores 
manifestação de apreço por 
parte do 2- Batalhão, e que 
nos honrou sobremaneira, ao 
servir como paraninfo de 
entrega da Medalha de Prata 
com que foi agraciado o 
Excelêntíssimo Senhor Gene 
ral José Liberato Souto 
Maior.

Oficial dos mais brilhantes, 
teve a sua vida militar consa
grada aos altos interesses de 
brasilidade. As suas ativida
des militares, soube acres
centar tempo para minorar o 
sofrimento dos humildes, e 
da desinteressada coopera
ção à administração lageana.

Aqui fica portanto, Senhor

Comandante, nesta solenida
de a nossa exaltação ao Te
nente Ary Rauen e ao gran
de e imortal Patrono do 
Exército • Duque de Caxias.

Finalizando, tenho a honra 
de convidar Vossa Exclência 
Senhor Coronél Floriano 
Mòller, Comandante do 2'

Batalhão Rodoviário para 
que, juntamente com o Se- 
nhor Manoel Antunes RamC8 
Digníssimo Presidente dà 
Câmara de Vereadores, deg- 
cerrem a sflâmulas do Municí
pio e , do Batalhão que co
brem a placa que imortalizará 
em Lages o nome glorioso 
do.Tenente Ary Rauen.

Madeireiros e Associação Comercial 
realizaram importante reunião
Em atenção ao oficio que lhe havia sido dirigido 

pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Constru
ção e do Mobiliário de Lages, o Sindicato da Industria de 
Serrarias, Carpintarias e Tanoarias de Lajes reunido em 
conjunto com a Associação Comecial de Lajes, no dia 29 
de agosto p.p., e em resultado da mesma reunião, decidiu 
a entidade madeireira de nosso município enviar àquele 
Sindicato de Trabalhadores o seguinte oficio:

Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpin 
tarias e Tanoarias de Lajes

Lajes, 29 de Agosto de 1962.
Ilmo. Sr.
Presideute do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús

trias da Construção e Jo Mobiliário de Lajes.
Lajes

Senhor Presidente:

Com referência ao pedido de aumento salarial atravéz 
do oficio n- 44 dêsse Sindicato, cumpre-nos informar que, 
a 17 do corrente mês, êsse Sindicato esteve reunido em 
Assembléia Geral Extraordinária, para tratar especialmente 
do aludido aumento, ficando deliberado da conveniência de 
êste Sindicato Patronal, convocar uma reunião conjunta 
com a Associação Comercial de Lajes, para o dia 29 
dêste mês, para deliberar relativamente ao assunto 
em referência.

O não comparecimento hoje à reunião dêsse Sindica
to, a qual contava com a presença do Sr. Delegado Re
gional do Trabalho e da Previdência Social no Estado de 
Santa Catarina, resulta de termos recebido o vosso convite 
atravéz do oficio n 44, posteriorraente a deliberação to
mada em nossa Assembléia de 17 do corrente mês, ocor
rendo, assim, a coincidência de data

Realizada que foi hoje às 2o horas a Assembléia Ge
ral Extraordinária, e, na forma da convocação, fazendo-se 
presente a Associação Comercial desta cidade, comunica
mos que após apreciados todos os aspectos do objetivo 
em tópico, conciuiu-se da rtal necessidade de um aumen
to que viesse a beneficiar aos operários de todas as cate
gorias profissionais, e i6to, por ser uma medida de equidade 
e justiça social

Dentro dêsse principio de melhoria salarial ampla e 
geral, e mesmo na salvaguarda de condições que permi
tam ao parque industrial de nossa região competir econo
micamente no mercado, frente as demais indústrias e âm
bito nacional, e ainda, por imperativo de assegurar um efe
tivo emprego aos trabalhadores,resolveu a Assembléia con
junta julgar prejudicial aos interesses recíprocos “emprega- 
dos-empregadores'’, tôda equalqner medida de modificações 
salariais de âmbito regional, recomendando urgentemente as 
seguintes providêncius: junto ao Sr. Presidente da Repú
blica, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro do 
Trabalho e Delegado Regional do Trabalho de Santa 
Catarina.

a) - Elevação dos atuais niveis salariais no âmbito 
nacional em consonância com o aumento do custo de vi
da, mesmo extemporâneo, em relação no preceito constan
te da Legislação do Trabalho;

b) - Adoção de medidas que visem estimular a produ
ção Agro-Pastoril e Industrial capazes de criar condições 
que torne efetiva a lei da oferta e procura;

c) - Urgentes providências na contenção da alta do 
custo de vida.

Sendo o que se nos oferece para o momento, apro
veitamos do ensejo para reiterar nossos protestos de ele
vada estima e distinta consideração, apresentando nossas

Cordiais Saudações

Waldomiro Koeche 
Presidente

Cândido M. Bampi 
Secretário

CÂNDIDO BA M PI
Para Deputado Estadual -  Um homem de princípios
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