
Em ritmo acelerado os trabalhos na Reprêsa
do Salto do Caveiras o = r = —A fim de que nossa popu 

laç&o pudesse ter uma idéia 
mais concreta sôbre o anda 
mento dos trabalhos qUe 
ge processam na construção 
no Salto do Rio Caveiras, as 
direções da Companhia Ser
rana de Eletricidade e da 
Empresa de Construções Ci 
vis Ltda., a quein está aféto 
aquele trabalho, colocaram 
no domingo, dia 16 do cor
rente, dois ônibus à disposi 
ção do publico, para que lá 
ge transportassem o maior 
número possível de pessoas 
de todas us categorias pro
fissionais, com a finalidade 
de constatar ín loco os tr\ 
bilhos que lá se processam.

Assim é que, também a 
ro-sa reportagem para lá se 
dirigiu e constatou que nos 
gj população estava interes-

ao local, a fim de poder ter

S a f o t a T '8 PPeCÍSa SÔ-
Notava-se que a todos in

m I^ SaI am 8aber do anda
mento das obras, razão pelo
que eram feitas constante- 
mente perguntas aos enge
nheiros responsáveis por 
aquele setor Drs. Eduardo 

engenheiro da CE 
LESC e Henrique Kotzian, 
liretor Técnico da Empresa 

de Construções Civis Ltda, 
a cujo cargo como dissemos 
estão afétos os, trabalhos totais 
daquela monumental obra. 
cujas perguntas eram res 
pondida com toda a solicitude 
e não mediram esforços pa
ra capacitarem a todos que lá 
acorreram de todas as informa 
ções que se faziam necessárias.

Estes eogeaheiro3 aindi
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Catarinense de Fôrça e Luz, 
que sempre estiveram à pos
tos para dar os informes que 
por ventura interessasse a 
alguns dos presentes.

Realmente podemos dizer 
de viva vóz e com conheci
mento in loco que, aquelas

um avanço digno de todos 
os elogios por parte de to
dos que lá estiveram, ou que 
de qualquer modo analizem 
friamente, com a cabeça fria 
o vulto da obra, pois nin-

rários expostos a todo êste 
rigor, podemos considerá-los 
verdadeiros heróis, razão 
pelo que também aqui dei
xamos à êles o nosso reco
nhecimento de gratidão, pois

guém desconhece que trata-1 trata-se de um trabalho a 
se de um trabalho penoso e | bem da coletividade.

O clichê fixa o q je  era a Reprêsa do Salto no inicio daquc 
la obra, hoje transformadas em gigantescas obras.

sada em ver de perto 
obras em referência, 
era grande o número 
presentee naquele local 
também enorme quantidade 
ue veiculos, que acorreram

Esta ilustração demonstra o que já foi feito em matéria 
de levantamento da barragem que capacitará à instalação de 

novas turbinas para o fornecimento de energia à nossa cidade, pois 
prestes estarão concluídas em definitivo.

A fim de que nossos leito
res pudessem ter uma idéia 
mais precisa dos trabalhos que 

(Cont. a 6a pag.)

us 
pois 

de 
e

eram assessorados pelos Srs. 
Hugo de Cas ro Bráscher 
Diretor Comercial da Com 
pauhia Serrana de Eletrici
dade e Remy Goulart, aito 
funcionário da Companhia

obras tem um ritmo acelera 
dissimo, pois ap3sar do in 
verno cruel que passamos 
êste ano, as mesmas tiveram

árduo para todos aqueles 
que lá labutam.

A nosso ver, aqueles ope-

Expulsão do Brasil de açambarcadores estrangeiros
A Cofap está cogita 11 

tio de propor ao Miflis 
tério da Justiça a expal 
são do território nacio 
nal de todos os n.Jgoc: 
antes estrang Aros de gê 
urros alimentícios rein 
cidentes na prática da 
sonegação, especulação

e in tjoração. Observa o 
órgão controlador do 
abastecimento que firmas 
pertencentes a cidadãos
Je outros países aqui 
radicados apresent rui 
até cento e trinta rein 
cidêncins (vtqu-d 1* frau-
d ;s, desprezando as nos

sas leis. Chamou o presi
dente Max Rego Montei
ro a atenção do seu De
partamento Jurídico pa 
ra o caso dos diritores 
d is sociedade* auôniraas 
que deverão .--er atin
gidos.

Governador Celso Ramos e Deputa
do Aílilio Fontana dia 3 em Lages
0 Sr. W.i do da Cosia 

Avila, presidente d > diretório municipal d. Par-

l'do Social Dc moer t co. 
fecebeu do Sr. Ad í’l a

R-mos da Silv\ presi
dente do diretório regio
nal do mesmo partido, o 
seguinte tei. grama que 

seuuir transcrevemos.

Costa A\ila -S. C.
esse diretó 
Senhor Go- 

essa cidade 
jassagem comi- 
ididato senador 
intana dia 3 vg 
?gada prevista 
1 horas vg ru- 
4 horas capital

6 reunir coiTell- Aderbal Rumos da Silva, vg recepção | presidente diretório re
candidato Pt gional.

Vitima de um derrame cerebral, faleceu hoje 
aproximadamente às 12 horas, na capital gaú
cha. o Professor Francisco Brochado da Rocha, 
ex-Primeiro Ministro e político dos mais concei
tuados no Rio Grande do Sul, de onde era na
tural.

Sofrendo várias intervenções cirúrgicas, inúteis 
foram os esforços para salvá-lo, pois a morte 
veio colhê-lo no auge de sua carreira politica, 
consternando assim a família rio grandense, que 
perde um dos seus mais ilustres filhos.

Ainda recentemente, nos primeiros dias de a- 
gôsto, quando ainda ocupava as altas funções de 
“ Premier” , o Professor Brochado da Rocha, reali
zou uma visita à Lages, quando prestou signifi
cativas humenagens póstumas aos ilustres lage- 
anos Presidente Nereu Ramos e Vidal Ramos Ju
nior, e no monumento do saudoso Presidente Ge- 
tulio Vargas.

O Professor Francisco Brochado da Rocha, 
estava cotado para ocupar importante posição no 
Poder Judiciário do país, quando deveria ser no 
meado Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Açúcar por Trigo
O MA, o Itamarati e o 

instituto de Açúcar e do 
Álcool estudam ura pla
no que vise a exportar 
mais açúcar para os Es
tados Unidos e importar

mais trigo americano 
para o Biasil. Vai ser 
estabelecida uma pro
gramação para o perío 
do 1963/6, atenta àquela 
possibilidade.
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Aureo Vidal Ramos
(NUTA)

Merece o teu voto,
po;s êle representa a continuação da política do saudoso Vidal Ramos

Junior e, na Assembléia Legislativa Estadual honrará e dignificará
as tradições que herdou do seu venerando avô Cel. Thiago de C .jo
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Presado leitor, em que 

pese a pouca ou nenhu 
ma expreesão social, 
econômica e muito me- 
no> política que, mercê 
de injuações alheias e 
contrárias a sua vonta
de, caracterizam a pessoa 
do emitente, no caso o

missivista, rogo te muil pansão eTprogresso efe- 
encarecidamente digne- tivos da comunidade 
se aceitar este bilhetinho, brasileira.

PARA
VEREADOR

JOSE HÉLIO 
GUiDALLl

sem nenhuma coincidên
cia tresandante à Jânio 
e, de posse do mesmo 
dar a êle, a atenção que 
o mesmo requer. Consi
dero te merecedor de um 
antecedido e a tua con
dição de leitor.

Portanto meu caro e 
nobre eleitor:

Avizinha-se mais um 
pleito eleitoral, outra o 
portunidade de demons
trares, mais uma vez 
qce já tens maturidade 
poiilica e, com ela inde 
pendência de atitude, 
prevalência de vontade 
consciência do valor d< 
voto. Se' êrro houve, 
quando pela primeira vez 
; certaste, impondo a tua 
vontade, não coube a tí a 
responsabilidade alguma 
no equivoco, mas sim de 
quem não teve a sereni
dade precisa, a pondera- 
bilidade necessária, o 
estoicismo requerido pa
ra concretizar o teu an- 
cêio de moralidade da 
coisa pública, de recupe
ração econômica, de ex

A situação do Brasil, 
de modo geral é calami
tosa, mas não insuperá
vel.

A pouca vergonha de 
não poucos que se re
presentam à sí ao invéz 
de te representarem pro
curando e dando solu
ções aos teus cada vez 
mais angustiantes proble
mas; o descaramento dos 
que, em teu nome, mal- 
baratam quando não se 
locupletam do erário pú 
blico, legislando aberra
ções que resultam em 
verdadeiras sangrias dos 
cofres da Nação; oficia- 
lizando-se patranhas cu
jo único escopo é obter 
as bôas graças eleitorais, 
visando a perpetuação 
do gôso próprio, num 
revoltante achincalhe à 
tua pessoa e aos teus 
interêsses; o dr-plante 
enfim com quo, acintosa 
mente promovem e en 
dossam esse < xceeando 
desnível econômico o so 
ciai, num escabroso e 
deslavado endeusamento

do vilipêndio, da iniqui
dade, da injustiça!

Tudo isso tu o sabes 
o que significa que sa
berás, também usar a 
única arma de que dis
pões: o voto! Não ende
reçando o à Cacarecos, 
Fedegosos e quejandos 
nulidades, que nada re
solvem.
Faça o expurgo elegendo 
a quem te parecer digno, 
honesto, diligente, patrio
ta.

Omissão é que não po
de ter vez. Em religião, 
omitir-se é pecar. Era 
politica, abster-se de vo 
tar é um crime, - é mais 
que isso, - c suicídio. 
Repetidas, amiudadas 
v°zes, ouvimos o desa
bafo da de>crença e até 
mesmo à< instituições. 
Urge, por isso não con- 
descender, mas evitar e ( 
dirimir esse estado dej 
coisas. !

Restará à ti, à mim, àj 
nós to .*»s. a certeza doi 
dever cumprido.

Muito ( m >ora alguém 
o descumpr i.

Que isso de falho é do 
homem p -is, acertar sem

e r i o
ter errado é assim* 
loteria. SSunto ^

Jogue, mas jognp •. 
po embora a lgL^  llr»- 
sempre o faça n Dem 

GKKSON ANDRade

"p ã jTà:V E R E A D O j?

F elip e  Afonsc 
Simão

'  ;<§h
. . mm

isle í  o leo [candidato à 
ileito i e  se.aviÉba.

1? a
«ara ta w p o i os ii

I
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Máquina

Vende se "uma máquina r i X e n C ^ e ~S e  
critório, marca “ CÔNSUL" f*h®Crever’ P®rà es-
1-0 espaços, em perfeitas cond ições^p  çTcheca 
mento.  ̂ es de funciona-

comj^snr.trcârdoso. Pred‘ °  da Farmácia Ia RA-

P ^n a lto  Lageano
O Snr Pedfo p!“ l „ Í *  b? 0 n V °C Q Ç ão

Planalto Lageano, de acordo oom ^o « t í i  C“ T - G do 
ESTATUTOS deste Centro, convoca á t tS Í * belec,do P^os 
ciados, quites com a tesouraria Qt0d?o 05 seus ass°-
RAL ORDINÁRIA, a realizar se d,a 30 d o ^ EMBL* IA GE- 
domingo próximo - ás 14 horas em n r l !  COrrente mês -
ou uma hora após com qualquer nTmiero n™ c.onvocaÇão, 
*««i«w.5n r nrui numero- na sede da As.
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Grupo Escolar da Praia de Caiorid iniciarias as obras

ou um» uuia «pus com qualquer numero 
sociaçao Rural de Lages, com a seguinte

ORDEM DO DIA:

toria;
a) apreciação da prestação de contas da atual Dire-

b) eleição do novo Patrão e posse da nova Diretoria-
c) assuntos de interesse gerap diretoria,
0BS' '  Q0atrossim av’sa á todos os interessados, que 

acha te  aberta, até ás 14 horas do dia29 
sanado, a inscrição dos candidatos á PATRÃO 
podendo ser inscrito qualquer sócio que satis- 
taça as exigências estatutárias 

Lages, Setembro de 1962.
Pedro Paulo Lisboa 

Patrão

A v i s 0
Atenção srs. madeireiros e proprietários c

terras
Temos mudas de pinus Elliot (pinheiro an> 

ricano) para o reflorestamcnto de suas terras. Pot 
str comprovada sua melhor adaptação no Bra&:l 
que em sua terra de origem, a América do Norte, 
e, por seu rápido crescimento, é o pinho in 
picado para suas matas abatidas.

Adquiram sua mudas à partir do dia, 15 de 
Setembro, pelo telefone 231, ou, no viveiro situa- 
à p)U33 além do Clube Caça e Tiro em frente 
das bombas de agua em Lages, Santa Catarina.

De tipo padrão, com 
linhas funcionais aten
dendo aos requisitos téc
nicos, planejado pelo 
Plano de Metas do Go
verno Celso Ramos pa
ra, atenter às necessida
des das nossas comu 
nas, 0 Grupo Escolar de

UCES estará presen
te no 1° Seminário de 
Estudos da Região Sul

A União Catarinense 
de Estudantes Secundá
rios, dirá ‘“presente” ao 
L Seminário de Estudos 
da Região Sul, patro
cinado pela União Bra
sileira de Estudantes Se
cundários.

O Conclave será rea
lizado na cidade Para
naense de Maringá no 
próximo mês de novem
bro.

A UCES deverá estai 
representada por cinco 
membros de sua Direto
ria, conforme instruções 
da UCES.

Desta maneira os Es
tudantes Secundários de 
Santa Catarina, atravez 
de sua Entidade Mater 
estarão presentes em 
mais um conclave estun- 
dantil de âmbito Nacio 
nal.

Camboriú, que terá, em 
seus dois turnos, capaci
dade para atendimento 
de mais 200 crianças, já 
teve suas obras inicia
das, devendo estar con 
cluido para o próximo

ano letivo.
A solenidade de início 

das obras contou com a 
presença do Governador 
Celso Ramos e de inú 
meras outras autoridades 
estaduais e municipais.

Para Deputado Estadual

ir Wll
Lider A emarista na região serrana

Em breve o lançamento do Asro Wiílys 2600,  ̂modelo 1963
Carro inteiramente idealizado e fabricado por biasilehos

“ Novo carro, totalmente brasileiro, na 
£ta concepção, na sua construção e nos 
ítus componentes, será lançado êste ano 
ft la  Willys Overland” - declarou à im 
piensa o Snr. William M ix  Pearce, dire 
tor geral daquela fábrica de veículos.

“ Para a fab r ic iç lo  do "Aero- W illys

2.60:)” , modelo 1963, - acrescentou - as 
equipes da YVillys foram mobilizadas, 
realizando a inteiro contento os es
tudos. desenhos, projetos, ferramentas e 
matrizes. Creio ser êste um acontecimen 
to marcante, no desenvolvimento da in
dústria automobilística brasileira e penso

que é a primeira vez que a América La
tina produz um carro de passageiros,
com características próprias, n#s suas 
linhos e uo seu conjunto mecânico” - 
concluiu aquela alta ligura da Willys 
Overland do Brasil S/A.

- 1 '*Aéro Willys 2600", raodêlo 19G3, carro inteiramente idealizado e fabricado por brasileiros.
aHprnissimo e confortável ao  coDjunto mecãnico. Êste moderniseimo veículo que será lançado ainda êste ano, já con- 

O clichê fixa o Qa8 eua8 linhas e nu coloCuçâo em todo 0 interior brasileiro, pois sendo um carro de passe geiros, dotado de
lotas- de características Pr?Pu . j  50o unidades, que i & majg jnten8a Segundo conseguimos apurar junto ao Sr. lvo Otto Lohmann, dinâmico
a com uma encomenda ,njc,.a* “ri08’ a sua procura ser» eM|onArJa WillyB ne8ta região, logo que o Aero Willys 2600, modêlo 1963, for lançado,
"na série de requisitos satisiai de Veículos vejCulo, que ficará em exposição em suas dependencias à disposição e admiração uos
‘"•et, r gerente da Agência P a ltíceber o referia*

*>Ua iirma será uma das p 
>cub dignos clientes. ✓
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Em ritmo acelerado os trabalhos na Reprêsa 
- do Salto do Caveiras — — ■ -

(Cont. da 1“ Página)

lá se desenvolvem, toma 
mos a iniciativa de nossa 
parte, de ilustrar com al 
guns clichêi o que real 
mente apreseDta em ma
téria de trabalho aquela 
barragem e outras obras, 
pois com isso acredita
mos que certas contro 
versias ou mal entendi 
dos poderão ficar sana 
d°s em tôrm  desta irn

ciai aumento da capaci 
dade geradora da usina 
local com as obras a se
rem concluídas. Êste au
mento será obtido em 
etapas sucessivas. A pri
meira delas será de 800 
HP, referente à instala
ção de um nôvo grupo 
gerador, aumento êste 
equivalente a 38% da 
potência ora gerada. Em 
seguida, com reforma da 
turbina pequena, obtere

Qual será o levantamento 
total da barragem?

Os trabalhos finais pre 
vêm um aumento de 
3,50m/ Isto quer dizer 
que^já temos concluídos 
4!% idos trabalhos des
tinados à elevação da 
altura^da barragem.

Êste aumento da barragem 
garantirá^água para as tur 
binas?

<-

K

Trabalhos no local da captação d’agua em execução no mês de 
Julho do corrente ano.

rtante obra.
Porém, a fim de nos 

capacitarmos mais e mes- 
n.o dar outros esclareci- 
rrentos mas precisos aos 
nossos leitores, procu
ramos ouvir o Dr. Edu
ardo Roginski, engenhei- 
i ó da CELESC, que fis 
caíiza as obras ora em 
andamento, pois elas so- 
frt m uma vistoria cons 
tante por parte daquele 
urgão, fiscalizador era 
matéria de energia em 
nosso Estado, tendo o 
1 r. Rcginski nos atendi 
do eu. todas as pergun-

m

mos mais 900 HP. Final
mente será instalado um 
quarto grupo de 2150 HP 
e elqyada em 20% a 
potência gerada pelo 
grande grupo atualmen 
te era funcionamento.

Para quando.está previsto 
o funcionamento da nova má
quina?

A turbina da primeira 
etapa estará era funcio 
namento, ainda nos pri 
meiros dias de outubro 
próximo.
O acréscimo de 400 HP so
bre a potência do grupo 
antigo, devido a mudau-

O aumento da barra
gem em execução, nor
teado em estudos detidos 
e meticulosos, leva a con 
cluir ser a acumulação 
de tal ordem que permi
tira fornecer água mes
mo em períodos de pro
longada estiagem.

~âQual o aumento do volume 
d água armazenado?

No momento, podemos 
estimar em acumulação 
um total de 8.ooo.ooom3 
d água, a qual, concluí 
dos os trabalhos, será

m m

■r

m ,t «... v,
.. *

W E +  '

*

■ r ih m388

.

Trabalhos c’ e escavação em local onde será assentado a tubu
lação adutora, isto durante o mês de Julho último.

tas que a êle fizemos 
num espirito de fidalguh 
• cavalherismo que sãt 
i e sua formação.

Qual o aumento da capaci 
ca ie da usina d<1 Salto do 
hio Caveiras depois de con 
c.luidae?

Verif icar-t e-i substan

ça de características téc 
nicas, estará concluído 
em novembro dêste ano.

Quantos metros já foram 
levantados concernentes à 
barragem da usina?

Até o presente momen-

elevada para 45.ooo,oo 
m3 ou melhor dizendo, 
aumento de 562%. Na 
oportunidade cabe desta 
car que a acumulação 
dará ensejo à formação 
de grandioso e belíssimo 
lago, que passará debai- 

to a barragem sofreu um xo da ponta da estrada 
aumento de l,50m. federal, alagando uma

extensão aproximada 
de 20 kilometros.

são gerados

Atualmente, são gera-

Quantos HP 
atualmente?

As atuais máquinas, que estSo 
instaladas, estão sofrendo re
paros para aumentar euag 
capacidades?

Esta pergunta embora 
já fôsse objeto desta pa-

Novameate o,clichê fixa os trabalhos na cap
tação d’água, demonstrando a evolução num curto 
periudo de dois mêses.

dos no eixo das turbinas 
aproximadamente 2ioo 
HP.

Com quantos HP ficará?

Disporemos, inicialmen
te, de 31ooHP para, em 
seguida, lograrmos 36oo

lestra, convida- nos res 
ponder afirmativamente 
uma vez que a pequem 
turbina, que está em fun 
cionamento, será repa 
rada triplicando prática 
mente o seu pontencia 
gerado.

' '' ' ,

l l i i l l l

* -WH

■

taHa C IĈ e *‘xa 3 tubulação adutora as 
. eni aPenas 6o dias de trabalho deinonst 

ri mo acelerado daquelas obras.

HP,quando concluída a re- íorma do grupo gerador
Pequeno. Destaque se oue
alcançaremos 6000HP com t nslalação de um quar-

Além destas máquinas fflon
tadas, poderão ser instala088 
outras máquinas se neces 
rio fôr?
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(Cont. da 6a pag.)

Reprêsa

to grupo gerador de 2150
HP.

Estas turbinas estarão sem 
pre funcionando?

Naturalmente, depen
dendo das causas fortui 
tas.

£  o ®x°epcional cur- 5 ue; cora a boa 'ontade de todos, espe raremos conseguir.
Desejamos agrade- ‘ ?r ^0 Dr. Eduardo Ro ginski, competente e < i-

c|? !? qp enf enl»eiro da t-LLESC, pela amabilida-

Ção, confoime nos foi re
velado pelo Dr. Eduardo 
Roginski em sua inte
ressante entievista à 
nossa reportagem.

E necessário que o po
vo de nossa terra conti 
nue com a mesma pa
ciência que sempre tem

cabendo a esta última 
os encargos t o t a i s  
das obras que ora se ve
rificam na usina do Sal
to do Rio Caveiras.

A mesma dentro da 
possibilidade que o tem
po lhes oferece está 
batalhando incessante-, 
mente no local dos tra-'

vem se desincumbindo à 
contento de suas sagra
das missões.

Por inúmeras vêzes, 
enfrentando os rigorissi-
raos frios e chuvas que 
constantemente assolam 
a nossa região, labutam 
dentro d’água, num tra-

b h h m h i

Bacia de acumulação constituindo um belo lago.

Qual a parte mais morosa?

Lembramos que os tra 
balhos de levantamento 
da barragem teriam si 
do os mais prolongados, 
se não fôsse pela dedica
ção e empenho dos ope 
rários, decorrente do ri
goroso inverno que atra
vessámos, em razão des- 
8; s tarefas exigirem sem 
pie a presença dos ope- 
iáiios dentro d’água. Por 
outro lado, em vista do 
g»ande vulto da obra 
licsnecessário será lem

de com que atendeu a 
nossa reportagem, em 
nos concedendo esta pal
pitante entrevista, na 
qual foi abordada um dos 
mais importantes proble
mas de nosso municí
pio, que é setor de luz 
e íôrça em nessa terra 
e sobretudo na re
gião.

As palavras do Dr. 
Eduardo Roginski ao 
nosso jornal, é um ates
tado eloquente de como 
serão as gigantescas o-

mantido até, aqui aguar 
dando a solução imediata 
do problema da luz em 
nossa terra, fonte que 
f Huramente desempenha
rá papel primordial na 
circulação de nossas ri- 
quesas e com o conse
quente desenvolvimento 
de nossa industria.

Dentro da rapidez que 
vem sendo imprimida 
(àquelas obras pelo Dr. 
Eduardo Rogiuski, que 
atentamente vem super
visionando as mesmas,

Trabulhos na barragem de acumulação.

balhos, atravéz dos seus 
técnicos e operários, pro
curando dinamizar as o- 
bras em referência, com 
a finalidade de entrega
rem ao público o mais 
breve possivel estas ma- 
gestosas obras, que me
receram os aplausos in- 
contidos de todos aque
les que tiverám a felici
dade de apreciá-la no 
dia ltí do corrente.

O Dr. Henrique Kot- 
zian, Diretor Técnico da 
Emprêsa de Construções

balho digno de louvor e 
bravura.

O trabalho insano dês- 
ses laboriosos operários 
aliado à competência e 
zêlo profissional dos en
genheiros que supervisio
nam as suas obras, re
ceberão por certo os a- 
plausos de toda a nossa 
população.

Finalizando, desejamos 
ressaltar a grande cola-

; ?

II * i
i1»

m  I p t
m

I  HP
M êÉÊÊÊÊÈ

—
Local „ „d «  „ r i  assentado a primeira turbina de 801)

bras que estão sendo 
desenvolvidas no haito
do Rio Caveiras, e que 
capacitarão a oferecei 
niTis energia ao nosso
raunicipio, P °s5if “ a0nŝ  
melhores dias d nossa 
industria e a sua expar 
são em nossa cidade.

As obras que tivemosoportunidade de verifi-
car naquele local deve 
r io  ser concluídas prò- 

. para maior
1 «Mo medidos p ifa  de no;;a popu-
oaclusão dos trab 1 gáudio ae

HP. Parte do maquinario que constitui o primeiro grupo a ser instalado.

'ar e apreciar o aspecto 
1 tempo, uma vez que 
'volvendo uma série de
^deiosas organizações,
into no âmbito local 
l|n 1 n * nacional, e de- 
Andando a canalização
e fabulosos investi
rmos, exige o trans- 
",,er de apreciável 
mpo.

J°1a via, esforços não 
«ido medidos para

resta-nos confiarmos na 
sua extraordinária capa
cidade profissional, que 
como engenheiro eméri
to saberá dar conclusão 
imediata a tão impor
tante obra, que reais be
nefícios trará à nossa 
cidade.

Convém destacar aqui 
as atuações da Compa
nhia Serrana de Eletrici
dade e da Emprêsa de 
Construções Civ:s Ltda,

Civis Ltda. juntamente 
com o Dr. Eduardo Ro
ginski tem se desdobra
do em atividade fóra do 
comum, às vêzes ligando 
o dia com a noite, para 
a concretização dessa 
obra era menor tempo 
possivel.

Cabe aqui um louvor 
todo especial, aos traba
lhadores daquelas obras, 
que arriscanuo-se muitas 
vêzes à própria saúde,

boração que vem empre
endendo às referidas 
obras, o Governador Cel 
so Ramos, por intermé 
dia da CELESC, órgão 
controlador, do Plano de 
Eletrificação de nosso 
Estado, nois o atual Go
vernador que é filho des
ta terra, tem procurado 
em todos os momentos, 
vir de encontro às suas 
justas aspirações, bata
lhando pelo seu progres
so e bem estar.

* ii

n!
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Ampla assistência dos ór
gãos técnicos

0  Ministro Renato d:i 
Costa Uma prometeu to
do o apoio de sua Pasta 
a um programa de am
pliação da avicultura no 
País. ‘ Penso em têrmos 
de fazer uma agricultu 
ra moderna com base na 
exploração animal" - 
explicou. A Comissão

Nacional de Avicultura, 
perante a qual falou o 
Ministro, elaborará os 
planos necessários, que 
compreende ampla assis
tência dos órgãos técni
cos do MA aos que se 
dedicam à exploração 
avícola.

Comunicação do 2’ Batalhão Rodoviário
Apresentação

dezembro do corrente 
ano, a Comissão de Se
leção, no 2* Batalhão Ro
doviário, para ser inspe
cionado de saúde.

OBSERVAÇÕES: Todos 
os convocados deverão 
se apresentar com sua 
carteira profissional ou 
de estudante, se fôr o 
caso.

V e n d e -s e
Um trator à óleo Diesel 40 HP alemão ccm es

teira e guincho. Próprio para serraria.
Tratar com o Sr. Neri Ramos, no Edifício 

Gamborgi, sala 1.

7 Todo brasileiro resi
dente no município de 
Lajes, Anita Garibaldi, 
Campo Belo do ;Sut e 
São José do Cerrito e 
pertencente a classe de 
1944 ou anterior, ainda 
em débito com o Servi
ço Militar, deverá apre
sentar-se no período de 
20 de novembro a 10 de

Em jogo do campeo- nato estadual realizado domingo último, em uos sa cidade, Guarany ò flamengo de Curitiban0s empataram em 1 g0]

Candidatura Henriaue 
Arruda Ramos à De

putado Esiuüual
As cédulas do candida

to Henrique Arruda Ra
mos encontram-se à dis
posição dos eleitores nos 
seguintes enderêços: 
Praça João Ribeiro, 28 
Rua Correia Pinto, 98

-  Representantes

Partido Social Democrático
PARA DEPJTADO ESTADUAL

Sa!ve düa 1 de ( utuhro
TRANSPORTES PERIN LTDA. no intuito de prestar suas homena

gens à nobre classe dos Viajantes e Representantes comerciais na dat; 

magna da classe, tem a honra de convidar os senhores R presentantes 

locais bem como os senhores viajantes em trânsito por esta cidade, para 

um “ Aperitivo” a ser realizado na séde do Clube de Caça e Tiro “Luiz 

Ramos Borges” a partir das 10 horas do dia 1* de Outubro.

Lages, Setembro de 1962.

Henrique Arruda Ramos
ANTI -

COM UNISTA

“  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  B A S V I P Í  f
p u t a d o  E s t a d u a lUm homem de princípios

[ pQq II pÇq ;| pÇÕlfDftãJi

l i s # r a i a ador
1 Evandel Xavier Soares

2§SÍ

ura  na 
o w s e n t a n t e  do
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s a  doiUop?rários l  í Í S mlÍ  °  n?me dt-st? batalhador Pelacau-os e namudes, dos desportistas e camponeses.

í oüa vitória já está assegurada, 

Ü  P3is conta com o apoio oficial
I  dos cfiretó-ios trabalhistas de Curitibanos, 
—' Santa Cacilr, Lebon Regis, Caçador,
i d •
^  Joaçaba, São José do Cerrito, Penha, 

i l!hota- Camboriú, Porto Belo, Bom Reti-
i

ro, Fraiburgc, Itapsma e Valões.
■\<

) D a verá receber gran-
L$ de voiaçào nos muni- 
1 cipios de Joinville, lia- 
|  iaí, Guaramirim, Ma
i í

p fra. Lages, Campos No

m
■m

%

 ̂ }r' *

’■ st■

I I
.< Jf

iíiá0Wt™«i, ■ '

t

vos, São Francisco do 
Sul e Florianópolis i i ti

.

'■

V

Ir . L i  t a p i m  Pereira
t* oo ■''vi*'

Io
R

H

J& S3B

Fçfg rfioco pelo sgu dinamismo 
e capacidade, muito f a r á  em pról da coletivid a d e  e  muito b e m  representara nosso

Estado na Câmara hederal.

1

K

j§
i (ô § a | n ^ r ^ ij^ L
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Balî Estadual j I
CHERUBINI

II J < < ís-i
• \' ■■■ > \ .. <' >\ ;

j  \  J
MÈ'> ílpÍ§

l í

t r^ zsz^m rnm a

L a g e s /

Campo Belo do Sul,
Anita Garibaldi,

São Joaquim,
Uiubicí,

Bom Retiro,
Capinzal.
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Pòrto União beneficia- 
se. com inúmeros outros 
municípios catarinenses, 
iom a meta do escolari- 
zação do Govêrno Cata- 
nnense. A  sua infância 
disporá de mais um es 
tubelecimento de ensino,

cuja construção foi obje
to de contrato de em 
preitada entre o Gabine 
te de Planejamento do 
Plameg e a firma cons 
trutora Malzenbacher 
Ltda. O novo prédio es
colar contará com três

410.514.00
253.457.00

Estado de Santa Catarina 
Movimento da Tesouraria durante o mês de maio 
üo corrente exercício

R E C E ITA
Imposto sôbre a Propriedade Territorial 

Urbana e Rural Cr$
Imposto Predial
Imposto sôbre Transmissão de Proprie

dade Imobiliária “ Inter-Vivos” e sua 
Incorporação ao Capital de Socie
dade

Imposto sôbre Indústrias e Profissões 
imposto de Licenças 
linpôsto «ôbre Jogos e Diversões 
Taxa Rodoviária 
Taxa do Assistência Social 
Taxa de Expediente 
n xa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Sew ços 1 iversos 
Taxa de Estacionamento 
Taxa de Limpeza Pública 
T.ixa de Divulgação c Turismo 
Renda Imobiliária 
Serviços Urbanos 
Receita de Cemitérios

u  

1 !

Quota Prevista no Àrt 20 da Constituição 
Federal (Excesso de Arrecadação) 

Alienação de Bens Patrimoniais
Cobrança da Dívida Ativa
ileceita de Indenizações e Restituições
Multas em Geral ‘
Eventuais

SUB - TOTAL
Depósitos

f, f] TOTAL
Saldo do mês de abril

Sol. 187,00 
1.538 288,00 

270.979.00 
15o 950,8o 
394.968 5o 
260 443,70 
17.52o oo 
5o.9Go,oo 
lo 1 lo oo
15.500.00
10.242.00 
8 876,oo

14.682.00
21.244.00 
2 o79,oo

D E S P E S A

drainistração Geral CrS
1 xação e Fiscalização Financeira 

egurança Pública e Assiatèacia Social 
i ( ucação Pública 
: i úde Pública 
; < mento

• rviços Industriais 
ívjda Pública

! t rviços de Utilidade Pública 
i i cargos Diversos 
1 réditos Especiais

SUB - TO TA L  
Uesto6 a Pagar

TOTAL
Saldo para o mês de junho 

Devolução CAUÇÃO

Lajes, tm 7 de junho de 1962.
Ivannir Montenegro 

Contador
VISTO: Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal 
Cláudio Ramos Floriani 

Fiscal da Fazenda Municipal

lo 551. 411,1o 
1.594 53S,lo

12.145.949.20 
lQ.000,00

12.155.949.20

salas de aula, com loca
lização no bairro dos 
Tocos.

Custo de obra: CrS . . 
3.939.731,20. Prazo para 
conclusão: 18tF dias.

Para Deputado Feder d

2.oo7.ooo,oo 
77.117,oo 

11o.45o,70 
93 o61,oo 
91.258,6o 
14.02! , io

6.637.197, >o 
2.57 1 ,»Q

6.S39.768.3o 
5 516.18o,9o

“Í2Ã554) 4972(1

0  Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatisti 
ca está editando ,a Enci 
clopédia dos Município 
Brasileiros, munumental 
obra em 40 volumes, cí< 
quais o XXX il se lefert 
ao Estado de Santa C> 
tarina, valioso documen 
tário da realidade bar 
riga-verde sob tod< >- os 
aspectos da vida cole
tiva.

A venda dessa obra é 
feita através da Inspefo- 
ria Regional d > IBoE, 
em Florianópolis, súa a 
rua João Pinto n‘ 1 v, o 
preço unitário de se - 
centos cruzeiro: (; $ 
600,00).

O S N Y  R E G I S
A região serrana necessita 
de um representante na 

CAMARA DOS 
DEPUTADOS

133.315.00 
188.845 oo 
214 55o.oo 
799 557,oo 
229 53o,10
13 62o,oo 

092 428.7o 
259.342 co 

1.593.844 4o 
88.351,3o 

5 932 827,60

Io.2o6.211,1o
345.200.00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Para Vereador

i L A G E A N O
Elege f ara teu braço forte o famoso 

MICRO — TRATORTobatta
DIESEL

T m Mundo de Eíic encia Técnica a Serviço da Lavoura 
Produz o máximo - custando 1/3 dos demais tratores 

Implementos:
Roçadeirn de Campo - Sulcadeira ^arreta- Enxada 
1*. Capinação - Roda Cônica P/Brejo - Roda Anti Der- 
rapante-Enxada P/Esparramação

Vicente Pascale - Comercio 
e Representações

Rua Correia Pinto n° 122 - Fone-228 - Cxa. Postal 2F 
End Telegráfico - INDU

T l\ ( » TT Q _ Co nta Pnlniií nn

I c ! m  a
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DO MEU CANTO
Nêste labirinto de idé^cia ou falta do critério? 

ias, nêste entrechóque 
de opiniões daqueles que 
se dizem expoentes e re
presentantes do povo 
nas casas do Parlamento 
Nacional, quér na Câma- 
ro Federal, quér no Se 
nado, têm trazido ao po
vo brasileiro um comple 
to desassosêgo, pela fal
ta de critério de muitos 
daqueles que, em vez de 
agirem de acordo com a 
sua consciência e salva
guardarem os interesses 
uu coletividade, agem 
como verdadeiros irres
ponsáveis, em se amol
dando aos seus interes 
ses pessoais ou por in 
junções políticas ou por 
imposições de outrem, 
votando leis e proposi 
ções inadequadas com 
os anseios do povo bra 
sileiro que deseja e exige 
ura reajustamento econo 
mico e financeiro que 
proporcione ao país paz 
e tranquilidade.

Êíte estado de coisas 
que estamos presencian 
do e que tem afligido o, 
país, é resultante da fal 
ta de firmeza e convic
ções e a flexibilidade dos 
congressistas que vota
ram o ato adicional, mu 
dando o regime presi- 
lencialista para o regi 
me parlamentarista, cujo 
adendo veio enfraquecer 
as nossas instituições 
democráticas.

Custa-nos crêr que 
aquêles mesmos deputa 
dos que votaram o ato 
adicional para trocar de 
regime, viessem nova- 
mente votar, apenas pas 
sados poucos meses, pa
ra que o mesmo fosse 
revertido!. . .

Isto seria subserviên

Ao aproximar se o dia 
7 de Outubro, os candi
datos de todos os parti
dos,numa azafama,persua 
siva procuram, por suas 
propagandas, demostra 
rem o que pretendem 
realizar se eleitos forem.

O xalá  que os que since- 
raraente e sem demago 
gía assim procedem, se
jam eleitos para darem 
á Câmara Municipal, à 
Assembléia Legislativa 
do Estado, à Câmara 
Federal e ao Senado o 
melhor dos seus esforços 
e do seu trabalho, sol
vendo uma divida e um

compromisso
nito
nos
algo

contraído 
com o povo, quando do 
suas campanhas eleito
rais, que, se eleitos fo
rem, trabalharão eticien fazer, 
temente, vizando, de pre
ferência, tudo aquilo que 
venha beneficiar à cole
tividade, em todos os 
setores da sua atividade.

Tera-nos surpreendido

haver candidato cnm k 
nit,‘ c , i t ‘ h ê  wtarnp.^ 

° ma,s «em di/er 
dl> <1“ ? PfetenSse eleita fôr ue

Seráara que o muti8mo , 
melh >r solução Par®

ser vencedor nas «mas?
Setembro ,jeLages,

962.
LIV1NI0 GODOY

■■■(*■ »*
' ■’ 1 Símbolo do sucesso

Novas cõres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. 0  seu padrão de automóvel.

[  m in )

Um produto da WILirS-OYtRlIlD
fafcrlcante de relctjlos de alie Qualidade 
S ío Bernardo do Campo 
(slado de Sáo Paulo jL U y L .

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÀO EM :

Agênca Plan&ltma de Veículos S /A
Avenida Pres Vargas, 1898 - End. Tel. “ Planaltina’ - Fone, H-i - C. Postal, 333 

LAGES Santa Catarina

Para Deputado

Capacidade e trabalho
serviço de mossa reyiáfl
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d e m o c r á t i c o

CORREIO LAGEANO
Lages, 26 de Setembro de 1962

Sacerdote Lageano regressa da Europa
Na próxima sexta feira, dia 

28 vigente, chegará á Santos, 
proveniente do Velho Mundo, 
o ilustre lageano Frei Tar
císio (Jairo) Gomes da Silva, 
S. O. Cist., filho do Sr. João 
Bento da Silva e de sua dig
na esposa d. Maria Gertru- 
des Gomes da Silva, residen
tes em nossa cidade, após 
dois anos de estudos na Eu
ropa. Frequentou Frei Tarcí

sio, um ano a Universidade 
de Friburgo - Suiça - e um 
ano a Universidade de Santo 
Ansêlmo em Roma, - con
quistando em ambas o r titulo 
de bacharel em teologia.

À êle pois, que regressa 
da Europa cheio de experi
ência e formaçáo, o nosso 
amigavel acolhimento e boas 
vindas.

Em grande evolução
Quando mais se apro

xima a data do próximo 
pleito, ganha vulto ;ex- 
traordinário em todo o 
Estado de Santa Catari
na, a candidatura do Dr. 
Luiz Benjamim Pereira 
à Câmara Federal.
Por todos os municípios 
onde o mesmo transitou 
em campanha, encontrou 
a mais ampla recepti
vidade em tôrno de seu 
nome, dadas às suas ine-

a candidatura do Dr. Luiz Benjamim per •
x »  , . . ra

gáveis qualidades de ho
mem feito para o traba
lho e para o sacrifício.

j Entre duas coisas prefira a melhor

Consórcio TAC -  Cruzeiro tfo Sul
às 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 Ramcs, 84 ou peio fone 214.

296.809 crianças no 
ensino fundamental 
cor.ium em Santa

Catarina
Os primeiros resultados 

apurados pelo Departa
mento Estadual de Esta
tística acêrca do ensino 
primário em Santa Cata
rina revelavam que
296.809 crianças frequen
tavam estabelecimentos 
de ensino primário ao 
final do ano letivo de 
1961, não computados os 
matriculados em outros 
ramos do ensino primá
rio, ou sejam no com
plementar e no suple
tivo.

A matrícula registra
da daquele ano, atingiu 
a cifra de 342.454, ocor 
rendo, assim, a grosso 
modo uma evasão de 
45.645 alunos, equiv eu 
te, pois, a 13%.

Em relação ao ano an
terior, houve, em Santa 
Catarina, um incremento 
de 3,8% na escolariza- 
ção, percentagem que 
cobriu perfeitamente o 
crescimento da popula
ção escolar (7 a 12 anos), 
de vez que esta se pro
cessou, conforme os re
sultados do último Cen
so Demográfico, na pro
porção de 3,1% em igual 
período.

Como conhecedor pro- 
fundoldos mais variados 
problemas que nos alli- 
gem.o Dr. Luiz Benjamim 
Pereira, por certo saberá 
defender no Parlamento 
Nacional as justas rei
vindicações do povo ca
tarinense, deste mesmo 
povo que ora o está 
aclamando.

Apoiado oficialmente

------ , „  ~ ■. uui£ Rpn-
mim Pereira deverá la 
ceber estrondosa vní! 
ção na serra, oeste nT  
te, sul e litoral catar' 
nense, o que vem atP " 
tar a grande penetração 
da sua candidatura 
em todo o Estado, 
clama por homens Z l  
o representem galharda 
mente na Câmara dn« 
Deputados.

Promoções de Oficiais e Sargentos do 2‘ BtL Rv.
A família rodo-ferro- 

viária do 2' Batalhão Ro 
doviário recebeu, com 
grande júbilo, as pro
moções dos seguintes 
oficiais e sargentos da 
Unidade: ao posto de Ca
pitão o r  Ten João Car
los Pôrto Alegre Rosa; 
ao posto de 1' Ten o 2* 
Ten Plauto José Ferrei

ra Diniz; à graduação 
de 1- Sgt os 2- SgtEdel- 
mi Rodrigues de Lima 
Deodato Gomes e Ma 
noel Alfredo Pereira.

Os promovidos foram 
alvo de significativas e 
justas homenagens por 
parte de seu Comandan
te e companheiros de 
caserna.

t o  a candidatura do Sr. Em iti 
Xavier Soares à Câmari

Vem robustecendo a cada dia que passa a 
candidatura do Sr. Evandel Xavier Soares (Déco) 

Câmara Municipal.

Pessoa largamente conceituada em nossa ci
dade e no do interior município, a coletividade la- 
geana muito lucrará com a sua eleição ao legis- 

uvo lageano, pois são sobejamente conhecidas 
as suas qualidades de trabalho e honradez.

Residente e estabelecido com indústria no 
Bairro de Copacabana, a quem tem dado o máxi
mo de seus esforços em pról de seu progresso, 
os moradores daquele recanto de nossa cidade, 
terão no Sr. Evandel Xavier Soares, o seu legi
timo representante na Câmara Municipal a pugnar 
pelas suas justas reivindicações.
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