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Eli Eiics o Secretário ds flonculturo
s * £  £ l! 5í

qui veio representar o Exmo i  í ;  ado: <lUe a- 
so Ramos, na abertura da \ i l í  Pvn! e? ador Cel' 
ria de Lag< s. hoje inaugurada Exp°Slçao Pe^ á -

ra deve”  tomar part^em  quasMoí d& Agricultu' 
daquele certame, organhSdo u p U  ° programa 
rsl de Lages e a feHzTooperaçâo d a f ‘̂ hh 5"- sociais de nossa terra. P Ç Üas entldades

Desejamos ao Dr. Luiz Gabriel digno Sp 
cretario da Agricultura de nosso Estado uma ven
to*0^  estada na terra de Correia Pinto.

de 1962 — N* 190 —

Deputado Osny de Medeiros Regis
restre, chegou: à nossa 
cidade, procedente da 
capital do Estado, o De
putado Osny de Medei 
ros Regis

a r

. r  •

Secretário de 

Educação em 

Lages
Com o fito de assis

tir a XIII Exposição Pe
cuária de Lages e a i- 
nauguração do Grupo Es
colar Melvin Jones, do 
Bairro do Morro do Pos 
to, encontra-se em nossa 
cidade, o Deputado Ru
bens Nazareno Neves, 
Secretário de Educação 
e Cultura do Estado.

Ao Deputado Rubens 
Nazareno Neves, que de 
verá demorar-se por al
guns dias em Lages, de 
sejamo-lhes uma feliz es-

Em nossa cidade, o tacla na Princesa Uu Ser- 
Deputado Osny de Me- ra- 
deiros Regis que no 
último pleito por grande 
soma de sufrágios, 
foi eleito para a Câma
ra Ft-deral, deverá as- 
sitir a XlIIa Exposição 
Pecuária de Lages, que 
hoje se iniciou.

Ao Deputado Osny 
de Medeiros Regis e 
sua exma esposa d. Ma 
ria Helena Camargo Re
gis, desejamo lhes uma

nossa

Acompanhado de sua 
Itxma. esposa d. Maria _
|Helena Camargo Regis, feliz estada em 

: viajando por via ter- terra.
)eputado Reinaldo Cherubini venceu com 

la raça Devon o grande campeão em 
Lagoa Vermelha

Realizou-se dia 111sas raças são ali mantidas 
[iltimo, a grande Exposi-jpara venda ao publico, 
io na cidade de Lagoa Jrazão pelo que, grande é

Repórteres do Pala- 

cio do govêrno farão 

cobertura da XlIIa 

Exposição

Procedentes de Flo
rianópolis encontram-se 
nesta cidade, o Sr. Salim 
Miguel, Redator Chefe do 
Serviço de Relações Pú 
blicas do Palacio do Go
vêrno, o cinegrafista Nil
son Cardoso e ofotógra 
fo Paulo Dutra, que aqui 
vieram com a incumbên
cia de realizar a cober 
tura da Xíll Exposição

Como é do conheci
mento de todos, foi inau 
gurada hoje, no Parque 
Conta Dinheiro, a XIII 
Exposição Pecuária, or
ganizada pela Associação 
Rural de Lages.

A organização deste 
certame que hoje foi i- 
naugurado obedece toda 
ela à Associação Rural de 
Lages, que tem na presi
dência a figura dinâmica 
do Dr. Clovis da Costa 
Ribeiro, batalhador incan
sável pela causa rcralista 
em nosso Município, mui
to bem assessorado pelo 
Sr. Raul de Castro Ar
ruda (Lalú), denodado ge
rente daquela entidade e 
de outros bravos com
panheiros de diretoria.

Graças à êles, o su
cesso da XIII Exposição 
Pecuária já é uma reali
dade, pois em tudo isso 
houve uma perfeita sinto
nia de trabalho na orga
nização daquele certame, 
onde todas as comissões 
sob a tutela direta do Dr. 
Clovis da Costa Ribeiro, 
vêm funcionando às mil 
maravilhas, num labor e- 
dilicante e que vem sen
do coroado de êxito.
Por outro lado, ressalta 
nos destas colunas, o 
abalho que vem sendo 

desenvolvido pelo Sr. Ra-

no gerente da Associa
ção Rural de Lages, co
mo um dos responsáveis 
diretos pelo grande suces
so da XIII Exposição 
Pecuária O mesmo, den
tro daquele cavalheirismo 
que lhe é peculiar, tem 
sido um dos baluartes 
máximos dentro da As
sociação Rural de Lages, 
onde com sua solicitude 
e gentileza, tem sabido 
prestar todas as informa
ções necessárias, bem co
mo no atendimento d06 
seus dignos associados 
que diàriamente acorrem 
àquela entidade de classe.

Assim é que, destas 
colunas, enviamos os nos
sos calorosos elogios ao 
Dr. Clovis da Costa Ri
beiro, presidente da As
sociação Rural de Lages, 
ao Sr. Raul de Castro Ar
ruda, seu dinâmico ge- 
reDte, aos demais com
ponentes da diretoria e a 
todos os membros das 
diversas comissões da 
XIII Exposição Pecuária, 
para que êste certame 
seja coroado do mais 
completo êxito, a fim de 
mostrarmos a todos a- 
queles que nos visitarem 
a impressão alvissareira 
de que de fato possuímos 
homens que trabalham 
incessantemente pelo cres 
cimento do ruralismo em

i de Castro Arruda, dig- nosso Município.

t e  s ã i í a  AsseÉleia Legislalin 
em Lages

A fim de
tar a Assembléia Legis-

[ermelha, no Estado do 
jiio Grande d > Sul, onde 
umpareceram concorren 
ps de diversas regiões, 
fim de lá disputar na 
nele certame a coloca
do sempre cobiçada. 

Mais uma vez, o ga- 
de propriedade da 

adicional granja e fa- 
pnda do Deputado Rei 
&ldo Cherubini, venceu 
ilhardamente o grande 
Küpeão da raça Devon, 
íquele monumental cer- 
Jme.

Porém, deve-se ter 
conta que, naquela 
índa de criação, diver

a afluência naquela es
tância do Deputado Rei
naldo Cherubini, sita no 
municipio de Nova Prata, 
para adquirir gados e 
suinos de diversas raças, 
pois ali o visitante esco
lhe a gosto pelo vasto 
plantei que sempre man
tém.

Destas colunas felici
tamos o Deputado Rei 
naldo Churubini, por mais 
esta vitória, que sem dú
vida em muito tem con-

Pecuária de Lages, hoje i:uiVB 00 psta< 0̂, nas 
inaugurada com a pre 
sença de altas autorida
des civis, militares e e- 
clesiásticas.

Almejamos àqueles 
repórteres florianopolita- 
nos os nossos votos de 
uma feliz estada em ter
ras lageanas.

lativa
festividades da XIII Ex 
posição Pecuária de La 
ges, encontra-se nesta 
cidade, uma comissão da 
quela casa do povo, for
mada pelos Deputados 
Osny de Medeiros Regis, 
Evilasio Nery Caon e 
Altir Weber de Melo. 0

represen- Deputado Laerte Ramos 
Vieira, que também fazia 
parte da referida comis
são por se encontrar em 
Brasília não pode vir à 
Princesa da Serra.

Formulamos àquela 
comissão da Assembléia 
Legislativa uma feliz per
manência em nossos me
ios.

Sr. Ibrahim Felipe Simão
Afim de assistir as fes-i S. S. deverá demorar se 

tividades da XIII Exposição' por alguns dias na Princesa 
Pecuária de Lages encontra-! da Serra, regressando na pró-

narn" o desenvol- 8e em nos8a cidade’ ° Sr l- xim,i semana à capital d0 Es tnbuido para oaesenvoi simão. Se<
vimento e aperfeiçoamen 
to da criação de gado 
em nosso país.

brahim Felipe Simão, Secre- tado 
tário sem Pasta do govêrno 
catarinense, e Secretário in
terino do Trabalho.

Tributamos ao Sr. Ibra- 
him Felipe Simão os nossos 
votos de uma proveitosa es
tada em nossos meios.

Em comemoração ao seu 15° aniversário
_ _ — » apresenta amanhã (domin0 Cine Marajoara, g0) as 4,7«9,is horas

a a* nroducão da Metro Goldwyn Mayer 
grand%Pm Cinemasccpe e Technicolor

Inaugurado o Panificio 
Lageano

Foi inaugurddo em dias desta semana, à 
Rua Marechal Deodoro, Edifício Gamborgi, o Pani
ficio Lageano, firma especializada no fabrico de 
pães, doces e bolachas.

Dotado de instalações modernissimas e 
com um bem organizado serviço de vendas no 
próprio local, o Panificio Lageano vem dotar a 
nossa cidade de um estabelecimento comercial à 
altura de nossos anceios, pois o mesmo satisfaz 
a todos os requisitos condizentes com o seu leal 
funcionamento.

Assim é que, destas colunas felicitamos 
os senhores proprietários e funcionários do Pani
ficio Lageano, em dotar a nossa terra de um mo 
derno estabelecimento de panificação, motivo^ de 
muita honra para a nossa população
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Programa A Hora da Saudade Comentário (8)
Escreveu Thiago Vieira de Castro

Na sonoridade das mu
sicas do passado com que o 
Conjunto Serenata nos vem 
deleit indo através o Programa 
da "Hora da Saudade”, esflo- 
rando os arquivos dos tempos 
de autànho no enlêvo dos 
saudosistas que a este pro
grama já vão se habituando, 
reverenciamos, hoje, nesta 
despretenciósa crônica, uma 
figura que pelo seu valor 
muito bem encarnou este pas
sado feliz que nos provoca 
tantas e tantas saudades, fi
gura esta, recém desapareci
da, materialmente, do nosso 
convivio mas que vive e pul
sa impressa na saudade dos 
que aqui ficaram, esvoaçando 
entre uos como um simbolo 
vivo e como um exemplo dig
no a imitar de vez que, nes
se passado distante ela foi 
uma coluna mestra da nossa 
sociedade e figura central 
nas festividade daquele tem
po, em cujo meio a sua pre
sença e atuação era indispen
sável pois que a todos conta
giava o colorido de sua sim
patia, inteligência e vivacida
de.

Ao meu tempo de gury 
costumava sempre, de quando 
em vez. visitar a banca de 
sapateiro do velho Martinho 
Neibass, em cujo oficio o Jan- 
jão, sempre solicito, rae dava 
os carretéis vazios, grandes, 
dos quais, depois de cortadas 
as rodélas, construía os meus 
carrinhos de brinquedo, mon
tados em caixinhas de madei
ra, ou então os partia ao me 
io para fazer lombilbos e, com 
m; "lrnns pedacinhos de 
sc a ou d couro envernizado 
computava a indumentária 
de montaria nos nossos brin- 
quêdos de gado de ôsso.

Muitíssimas vezes em que 
por lá andava, admirado me 
detinha a contemplar ricas e 
grandes bonécas de louça, 
novinhas, prêsas sobre caixa 
de papelão, dentro de um ar
mário de vidro embutido na 
parêde aos fmdos da sala de 
visitas da família Nerbass. em 
exposição aguçando a nossa 
curiosidade.

o lar da familia Nerbass se 
movimentou e se tornou mais 
barulhento com o crescimen
to da caçulinha, após passa
dos tantos anos de espéra, 
pois que as duas primeiras 
meniuas já formavam na tur
ma das moças de sua época 
e, com a presença da Ziza, 
encerrou-se o ciclo expan&io- 
nista da familia do velho Mar
tinho. A então jóvem Guilher 
mina era muito conhecida por 
Mina do seu Martinho, pois 
que, naquela época, haviam 
outras Guilherminas, também 
chamadas, na intimidade, por 
Mina. Mais tarde, após ter 
C ntriiído núpcias com o Dr. 
Autonio Ribas Filho, passou 
a ser conhecida por Dona 
Mjna do seu Ribas.

R a ra s  eram as festas ou 
os earáus dansantes no vete 
rano Primeiro de Julho, no 
explendor da sua aristocráti
ca eíervecência social de en 
tão que a figura marcante da 
Mina do seu Martinho não se

destacasse ou na elegância 
aprimorada das dansas ou 
nas festividades artísticas,poi6 
que, além de tocar piano, 
manejava, ainda, com sabe
doria o bandolim nos concer 
tos com as moças amigas ue 
sua época.

Também na arte teatral 
se revelou com muita natura
lidade e inleng ia, ja que 
tinha em casa hábil professor, 
seu irmão Janjão, respeitada 
autoridade no assunto que 
lhe aprimorou os dótes natu
rais, em muitas representa- 
çui s • m ornou parte

De esmerada educação 
r>p)a ii e trato Dona

Mina se impunha cm todos os 
meios cativando a todos sem 
distinção, pretos ou brancos, 
ricos ou pobres, pois que era 
dotada de n ibres sentimentos.

Coração adamantino se 
sembilizava aos sofrimentos 
alheios, compartilhando dos 
males que afligiam os deser
dados da sorte para quem 1 
ui nca negou ua assistên

cia.
Mais tarde casada, cons

truiu, também, um lar feliz 
para onde trouxe outras tan
tas bonécas barulhentas, não 
de louça como outróra, mas 
bonécas vivas e estuantes de 
graça e de inteligência e, por 
sua vez, estas filhas carinhó- 
sas e amantis8imas, após, ca
sadas, também, encheram de 
alegria e de felicidade o lar 
de Dona Mina de mais outras 
bonécas vivas e barulhentas 
que movimentavam e perfu
maram a vida do já feliz ca
sal Kibas Filho, cercando a 
querida Vovó Mina de tantas 
alegrias e carinhos, as mesmas 
alegrias e os mesmos cari
nhos que outróra embelezaram 
o lar feliz do velho Martinho 
Nerbass.

Nesta hora emocional do 
Programa da Saudade em que 
Dona Mina, prêsa ao rádio, 
ouvia com tanto interêsse as 
crônicas do Danilo, no mesmo 
programa, com o mesmo as
sunto, vai aqui, com muito

respeito, a minha palida ho- 
menágem nestas apagadas 
impressões ancoradas, ainda, 
na minha visão retrospectiva 
como merecido culto ao Pas
sado, em cuja época, na vi
da social de Lages, Dona 
Guilhermina Nerbass Ribas 
foi uma figura prestigiosa e 
tradicional.

Cédula do 
Plebiscito

O modelo de cédula úni
ca a ser usada no plebiscito 
de 6 de janeiro foi distribui- 

o pelo Tribunal Superior 
leitoral aos tribunais re- 
ionais eleitorais para im- 
ressão homogênea, conten

do, internamente, a pergunta: 
«Aprova o Ato Adicional que 
instituiu o Parlamentarismo?»

r  P

V t conhecer o esperado 
G o rd in i. F amoso na Europa, 
onde ganhou evidência entre os 
carros de comportamento espor
tivo, é agora fabricado pela Willys. 
Um carro emocionante —  potente 
e ágil, o Gordini chegou para 
mostrar o que é "performance” .

40  H.P ■ G ord in i tem  m otor
de 40 cavalos -  potência superior à de
qualquer outro  carro de sua classe !

4  M A R C H A S
G ord in i é carro que tem  ím peto -  
cada um a de suas 4 m archas oferece 
grande faixa de utilização!

e s t á v e l : suspensão reforçada —  LUXUOSO: esmerado acabamento, 
numerosos detalhes de bom gôsto —  SÓLIDO: estrutura monobloco —  
CONFORTÁVEL: 4 portas,, grande porta-malas, amplo espaço interno.

UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND - FABRICANTE DE

VElCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SAO BERNARDO 00 CAMPO - EST. DE SAO PAULO

Apêrcia Planaltina de Veículos S /A
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. “Planaltina” - Fone,

444 C. restai, 333 **
E s ta m o s  à  s u a  e s p e ra ,  p a ra  
m o s tra r - lh e  o n o v ís s im o  Gordini

Lages Santa Catarina
Como eram linda*: essas 

bonécas de olhos azuis e mo
vediços, vestidas de fina sê- 
da e rendas, cabelos loiros e 
encaxiados, côr de rosa uma, 
de branco a outra que só fal 
tavam falar.

Aquelas' preciosidades 
alí guardadas com tanto ca
rinho pertenciam as filhas do 
casal, as duas alegrias can-t 
tantes da casa. a Miua e a 
Paulina; muitos anos depois jt 
a cegonha bemfazeja trouxe 1 
mais uma menina que veio í 
enriquecer àquele lar feliz, j 
feliz em toda a expressão da j  
palavra.

Com a chegada da Ziza, 8
e

6765fs í

I

T r a n s p o r t a d o r a  R o d o l a g e s
Avenida Marechal Floriano,388 -  Fone, 380 -  Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina

Transportes em geral de cargas,lotações, mudanças, encpmendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais

Agencias joaçCab1!lm ó <Grandede Londrina.0 A'egre’ S5° Paul0' Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho, Residência Fuck, Santa Cecilia. Ponte Alta do Norte, Ponte 
..“ a ' Campos Navos, Chapeco, Xaxim, Xanxerê, Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirão, São José do Ser-

nto. Rio da Varzea Painel, Urubici, Urupema, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Capão Alto, Campo Belo do Sul, 
-agoa ca  Estrva, Cerro ilegro, Anita Garibaldi, Celso Ramos, Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Paraná

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



17 11-62

t $ / «  t
LORküTu laGEanu 3a pagina

Terça feira última, 
dia 13, em Porto Alegre 
na Sociedade Independên 
cia dequela capital, a-Re
frigeração Springer S/A 
e a Telespring S/A, co
memoraram dois impor
tantes fatos para a vida 
econômica do Rio Gran 
de do Sul e do Brasil.

Num cock-tail que 
reuniu centenas de con
vidados, a Springer fez 
o lançampnto do seu 
mais novo produto, o 
refrigerador Picollo, de 
5 pés. Além do lança
mento de “Picollo” a 
Springer festejava tam 
bém a fabricação do 
100000° refrigerador 
Admirai • o refrigerador 
de Uuro, e apresentava, 
ao público os condicio
nadores de ar com o ge
nuíno controle remoto, 
sem fios.

A Telespring, por 
sua vez, lançou os rá- 

para audios “Becker”

ÍSr1 e aposentouambém o televisor de 
19 polegadas. E, unidas 
^punger e Telespring co 
memoraram os 3 bilhõe, 
de faturamento conjunto 
de dezembro de 61 *' 
novembro de 62.
Assim,estão de parabém 
a Springer e a Telespring 
industrias de capital * s 
sencialmente gaúche 
mas produzindo e ven 
dendo para todo o Bra 
sil.

De parabéns estí 
também, a conceituad; 
loja A Eletrolândia, de 
propriedade do Sr. Joacj 
Ribe ro, concessionári. 
da Refrigeração Sprin 
ger S, A em todo o mu 
nicipio, e que não ten 
medido esforços pan 
que aqueles famoso* 
produtos tenham larg. 
aceitação em nossoí 
meios.onde vem manten 
do a honrosa posição de 
u uos mais elicieiues re 
vendedores Springer de 
todo o sul do país.

P r c f i i r a  H iiÉ ip a l dt Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N° 93
de 16 de novembro de 1962

DÀ DENOMINAÇÃO AO GRUPO ESCOLAR DO 
MORRO DO POSTO

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos o* habitantes deste 

Município, que a CÂMARA MUNICIPAL VOTOU e 
eu sanciono a seguinte

L E I :
Art 1o. - Fica denominado “GRUPO ES

COLAR MELVIN 30NES” o Grupo Escolar cons 
truido pelo LIONS CLUBE DE LAGES no MORRO 
DO PÔSTO, nesta cidade.

Art zo. - A placa indicativa deverá con- 
r os seguintes dizeresi GRUPO ESCOLAR MEL- 
IN JONES - Fundador do Lions Clube Internacio- 
il.

Art. 3o. - Esta Lei entrará em vigor _m 
ata da sua publicação, revogadas as disposiç )6t 
m contrário.
refeilura Municipal de Lages, em 16 de novem

bro de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei, na 
iecretaria da Prefeitura, em dezesseis de novem 
»ro do ano de hum mil novecentos e sessenta e
lois (16-11 1962). Afi c . _Felipe Afonso Simao

Secretario

Írra-sí ie caminliêes is frJss
A firma Irmãos Gamborgi & Cia, estabele

ça à Rua Castro Alves, no Bairro Ipiranga, com 
383, precisa de caminhões para fretes de 
iras para diversas praças do pais, entie i <
Porto Alegre, . . . .  ^

üs interessados devem n0J f nde
acima, onde obterão maiores informações.

10° Aniversário do 
Constituiu se em aeon 

tecimento social dos mais 
marcantes, a realização 
do baile comemorativo 
do Hr aniversário de fun
dação do Clube Excursio
nista Princesa da Serra 
e posse de sua nova di-

Clube Excursionista
palavras simples e repas
sadas de grande emoção. 
Finalmente, falou o Pro
fessor Evaldo P. Henke 
maier, num discurso mui
to sugestivo de saudação 
à rainha e princesas de 
1962, cujo discurso foi 
agradecido pela três so
beranas.

As danças foram ani
madas pela Orquestra de 
Danças Guanabara, ex
clusiva do Clube Excur 
sionista Princesa pa Ser 
ra, as quais transcorre
ram animadíssimas até o 
seu final.

Destas eolunas felici

Princesa da Serra
tamos à nova diretoria 
do Clube Excursionista 
Princesa da Serra, enca 
beçada pelo Sr. Zefedno 
Ambrozzi e coadjuvada 
pelos seus novos colegas 
de diretoria, almejando- 
lhes uma edificante ad
ministração. Felicitamos, 
outrossim, o Sr. Vicente 
Schaefer, presidente an
terior, mas que na atual 
diretoria foi guindado à 
vice presidência, cujos 
relevantes serviços e ab
negação muito deve o clu 
be Excursionista Princesa 
da Serra e seus dignos as
sociados.

retoria, realizada na noi 
e da última quarta feira, 
ia 14.

Nessa mesma noite 
foi coroada a rainha t 
rincesas do Clube Ex- 
•ursionista Princesa d: 
^erra, representadas pe 
ns srtas. Iod te Silva 
nalda Borges e Leila Ma 
;hado, respectivamente.

Antes de ser inicia 
Ia as danças e soleni 
lades de coroação das 
uagestades, foi efetivada 
i posse da nova direto 
ia que regerá os desti- 
íos daquele clube no biê 
íio de 1962 à 1964. Fa 
íaram na ocasião os srs 
Vicente Schaefer, presi
dente daquela entidade 
e que no momento deixa
va aquelas funções, nde 
dnha desenvolvido uma 
dinâmica e elogiável ad 
iuinistração uo biênie 
1960 à 1962.

Após a transmissão de 
cargo, falou o Sr. Zefe- 
rino Ambrczzi, novo pre 
sidente do Clube Excur
sionista Princesa da Ser
ra, em palavras de agra 
decimento. Em seguida 
falou o Sr. Reny Schae
fer, orador oficial daque
le clube, e que também 
no momento era empos
sado na nova diretoria. 
Em nome da Orquestra 
de Danças Guanabara, 
falou o Sr. Vivaldino 
Athayde d i r e t o r  
da m e s m a ,  com

tine Marajoara completa Imie o seu 
15’  aniversário

Para gáudio de toda 
a população lageana e 
principalmente para os 
amantes da 7a. arte, trans
corre no dia de amanliã, 
a passagem do 15“ aniver
sário do Cine Marajoara, 
considerada a “Catedral 
io Cinema" e que se 
constitui num dos maiores 
patrimon os de nosso mu-
licipJo

De propriedade da 
firma M. A de Sousa Ltda. 
que tem na presidência a 
ngura dinâmica e artísti
ca do Sr. Mario Augusto 
de Sousa e como diretor 
gerente, o não menos ba- 
falhador pela cinemato
grafia lageana, Sr. Ivo An
drade Sousa, e contando 
ainda com a participação 
de outros valorosos com
ponentes na diretoria e 
bravos funcionários, o Ci
ne Marajoara tem se cons
tituído no ponto de atra
ção da familia lageana, 
que ali passam quasi que

diàriamente ou semanalmente algumas horas de diversão.
Os seus denodados diretores têm se movimentado 

io máximo, com o fim de oferecer ao digno povo la- 
geano tudo o que de melhor existe em matéria de cinema, 
com espetáculos do agrado geral e à altura de suas tra
dições artísticas.

Assim, para amanhã, domingo, a direção do Cine 
Marajoara, programou para a platéia lageana, em alusão 
ao seu 15° aniversário de fundação, o grandioso filme da 
“Metro Goldwyn Mayer" CIMARRON, um filme que ficará 
certamente como um dos grandes da história do Cinema.

Será um acontecimento digno de especial nota, já 
que essa super-realização da MGM, reune um grandioso 
elenco, um enrêdo de tonalidades épicas, combinado com a 
grandesa e luminosidade do Cinemascope e Me 
trocolor.

Assim é que, destas colunas cumprimentamos o Sr. 
Mario Augusto de Sousa, o pioneiro da cinematografia em 
Lages, e diretor presidente da Emprêsa M.A. de Sousa Ltda. 
e o sr. Ivo Andrade Souza, seu diretor gerente, desejando 
que o Cine Marajoara seja sempre uma das glorias máximas 
do cinema na Princesa da Serra e que é o desejo de to
dos aqueles que habitam esta extremecida terra.

— D E -

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

L A G E S  - Sía. Catarina

Agora com Tara
Sem “ pT nta e ííêg a  e executa qualquer móvel sob encomenda
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Postos telegráficos da ferrovia TPS
Alta do Norte -

subtrecho Rio Ponte 
Lajes

Prossegue, a cargo I rio, a construção de Pos- 
do 2° Batalhão Rodovia |tos Telegráficos do TPS,

Nola da Diretoria da 
Fazenda Municipal

A Diretoria da Fazenda Municipal, solicita 
aos credores da Prefeitura Municipal de Lages, 
no sentido de enviar durante o mês de novembro 
suas contas de apresentação com as respectivas 
notas fiscais, a fim de que sejam realizados os 
respectivos empenhos para posterior pagamento, 
antes do fim do exercício.

Cláudio Rmaos Floriani 
. Diretor da Fazenda Municipal

no subtrecho Rio Ponte 
Alta do Norte-Lajes.

Haverá^ Postos Tele 
gráficos nas localidades 
de Invernadinha, Bandei 
rinha, Correia Pinto, Rio 
Canoas e S. Ftlipe res
pectivamente a lü, 18, 28 
36 e 45 km de distância 
em relação à Estação de 
Lajes. Cada Pôsto Tele. 
gráfico constará de um 
edifício do Pôsto, duas 
casas de Conferente e 
Telegrafista, dez casas 
de Trabalhadores, uma 
caixa dágua de 10 000 li

tros, uma casa de trole 
e uma casa de bomba, 
se necessário. Cada Pôs
to Telegráfico estará lo 
calizado em uma espla.- 
nada com extensão mí

nima de 1.000 metros e 
disporá, no mínimo, de 
três vias, sendo uma li- 
nha principal e dois des
vios de comprimento útil 
mínimo de 650 metros.

C O N V  I T E
O Coral Santa Cecilia da Catedral de Lages 

e a Orquestra da Sociedade Musical Lageana, íêm 
i máxima satisfação em convidar todos os músi- 

e o povo em geral para assistirem a santa 
-~sm festiva em louvor a Santa Cecilia padroeira 

dos nrusicos, a realizar se domingo, às 10 horas 
do dia 25 do corrente mês, no altar mor da ca
tedral.

As Diretorias

ISTO VAI BEM 
COMO RECORDAÇÃO...

...mas para quem pensa no futuro,
o cei FORD

l , u ,u  r u iu  —  u m ais m oaerno cam m nao b ra s ile iro !

Um tipo para cada tarefa especifica:

Nóvo Super Ford F -100
Camioneta maneável, rápida, 
econômica, ampla e confortável 
(assento e oncôsto extra de 
espuma de borracha e marcha 
suave).

Nòvo Super Ford F -3 5 0
Versátil como uma camioneta, 
resistente como um caminhão 
pesado, é o único fabricado no 
Brasil, para atender às exigências 
do transporte de cargas médias.

Nòvo Super Ford F -6 0 0
A gasolina ou Diesel, chassis 
curto ou longo, é o caminhão 
mais econômico, mais rápido e 
mais potente. O máximo em 
transporte pesado.

A nova Linha “ Super Ford” se caracteriza por sua re
sistência, versatilidade, potência e economia, rapidez e 
desembaraço em qualquer percurso.

trabalha mais... 
gasta menos... 
dá mais lucros!

Prodwtoo do Ford  M otor de B ro t l l  S. A
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Soroptímísta
Novembroa aS?a.aELEONOR ROOSEVELTum V "  
maiores expressões da virtude e do vaím ? a das lljer americana. u valor da mu-

Esposa do saudoso estadista Frani r  r-. 
lano Roosevelt, essa admirável imufhSank1!? De‘ 
zer jus ao tílulo de companheira” " um 
eminentes homens públicos de todos o” temp “s“,S

Esposa devotada, mãe exemniàr „„  ̂
dama dos Estados Unidos da América do Norté 
cooperadora gentil dos altos mistéres da r l i ’ 
Branca, estendeu à política e aos assuntos sochK 
de seu paiz e do inundo a sua imensa capaddàde 
de servir e de amar a humanidade. dPaciaahe

Como Delegada de seu paiz junto a Or- 
gamzaçao das Nações Unidas, muito cooperou ua- 
ra o 11 stabelecimento da paz e da harmonia en
tre as nações após a segunda guerra mundial.

Presidente da Comissão dos Direitos Hu
manos emprestou toda a ternura e compreensão 
feminina para a melhoria de condições de todos 
os necessitados, injustiçados, pequeninos, procu
rando uma melhor solução dos problemas sociais.

Principalmente a posição da mulher, no 
mundo, foi uma constante de todos os seus esfor 
ços e preocupações. Certa feita, declarou: “É pre 
ciso também atenção para a mulher que fica en 
casa, que trabalha em casa e que não tem hoiá 
rio, de trabalho, nem férias, nem remuneração 6 
que entretanto, trabalha muitas vezes, por 3 ope
rários.

Assim era a estrutura moral da extraor
dinária mulher que acaba de desaparecer do ce
nário do mundo.

Amada por seu povo, respeitada até pelos 
adversários, chorada por todos, a memória de 
ELEONOR ROOSEVELT permanecerá indelével a- 
través dos tempos como símbolo imarcessível da 
exelcitude da mulher de nossos dias.

A humanidade está de luto, a América 
está de luto e, de luto está também o Clube Soro- 
ptimista de Lages, que nesta homenagem póstuma 
deixa correr a mais crstalina lágrima de saudade 
e admiração por quem tanto soube dignificar o 
nome da mulher.

Talita Dantas de Campos - Io Secretária 

Inês Leal Gamborgi - Presidente
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Inauguração da Ponte "Eng Antônio Al- 
ves de Noronha", sobre o Rio Pelotas

de T t ^ efeit0 ManiciPal dante do 2- Batalhão 
ges e o Coman Rodoviário têm a honra

PLAMEG em grandes 
atividades

O trabalho do Plano 
ne Metas do uovêrno do 
Estado comprova-se por 
tatos, uma série de pro
vidências em favor do 
desenvolvimento de San
ta Catarina, o  Plameg 
ultrapassada a fase pre
liminar de suas ativida
des e consoante as deter
minações do Governador 
Celso Ramos, lança-se a 
ura ciclo de empreendí 
raentos, contratando o- 
bras e serviços que tra
zem inestimáveis benefí
cios à coletividade.

Quem folheou o “Diá 
rio Oficial”, de 5 do cor
rente, encontrou em a

penas uma edição expe
diente que dá conta da 
feitura dos seguintes 
contratos de empreitada:

Construção de qua
tro saias de aula, na ci
dade de Salto Veloso;

Construção de três 
salas de aula na locali
dade de Canguiri, muni
cípio de Imaruí;

Construção de Grupo 
Escolar de Barra do Ari- 
riu e Ginásio Estadual, 
de Palhoça; Casa Rural 
Municipal, de Rodeio.

Tudo isto está con
tratado pelo Plameg, pa
ra início imediato.

em convidar ao povo de 
Lages, em geral,para as 
sistir à solenidade de 
inauguração da ponte 
l,Eng Antônio Alves de 
Nor nha”,sôbre o Rio Pe
lotas, no P. do Socorro, a 
realizar-se no próximo 
dia 22 do corrente, com 
a presença do Exmo Sr 
Ministro da Viação e O- 
bras Públicas e de altas 
autoridades federais, es
taduais e municipais.

A data de inaugu
ração daquela importan
te obra de arte construí
da pelo 2’ Batalhão Ro
doviário, se constitui 
também em uma home
nagem à cidade de La
ges, pois nela se come
morará o 196* aniversá
rio da chegada a Lajes 
do Cap-Mor Antonio Cor
reia Pinto, seu fundador.

U -

A i y /

P R I V A T I V O *
V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota d e . . .

. * 0' ,
A

'São, de fato, numerosos aparelhos 

Indepenc. .. _s ins _:a. - wm oito 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual dos emissoras.

Posto
-  DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina “ Oleos ■ Lubri

ficação e Lavação
Mantém anexo uma oficina mecamca 
[.ara melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto -  Esquina EmÜianoRamos  *  Fone’ 319

Santa CatarinaLages

Nossos rádios são aparemos 
do olta potèncio com solod* 
vidade perfeita e que levam 
o gorantia d o -------------------------- ►

mkiy

[ffi
í í I

M m

f r  rf ir *;'■• y1,1 !• I

Jé-" “ '

* n
r l i

_ ti? 'I. '.-flfes
L íi^

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre v

S e  você deseja ganhar

1 milhão do cruzoiros
. Tr,Tii f /SCAL correspondente às suas 

t :  i;a do seu fornecedor a NOTA F. aoA orteio de Dezembro de
compras e concorra

E eu Talão Vale um Milhão
A  Córdova n° 80

Troque as suas notas
4 rua Coronel Córdova
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de

DECRETO N- 46 

de 27 de agosto de 1962

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

DECRETA:

Art. I - --Fica aberto por conta da arrecadação do corrente 
exercício, um crédito de duzentos e déz mil cruzeiros (Cr$ j 210.000,00), 
para suplementar a dotação 9-44 1 do Orçamento vigente.

Art. 2' - Este Decreto entrará em vigor na data da 6ua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de agosto de I962 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrado e publicado 0 presente Decreto na Secretaria da 
Prefeitura em 28 de agosto de 1962.

Gisela Senise Brascher - Resp. pelo Exp. da Secretaria

DECRETO N' 47

Santa Catarina
de 27 de agosto ds 1962

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

DECRETA:

Art. r  - Fica concedido a José Luiz Rosa, ocupante do cargo 
isolado dc provimento efetivo de Motorista, Padrão H, constante do 
Quadro Único do Município, 0 Adicional de cinco por cento (5%) a que 
tem direito, de acordo com a lei n. 90, de 31 de março de 1950, corres
pondente ao periodo compreendido entre 9 de julho de 1947 e 9 de 
julho de 1962.

Art. 2‘ - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de agôsto de 1962 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal
Registrado e publicado 0 presente Decreto na Secretaria da 

Prefeitura, em 27 de agôsto de 1962.

Gisela Senit e Brascher — Resp. pelo Exp. da Secretaria

D. Sofia 
SaníanaSilva
Via aérea, seguiu 

quarta feira última, para 
a capital p a u l i s t a  
a sra. d. Sofia Santana 
Silva, pessoa bastante 
relacionada em nossos 
meios e progenitora do 
Sr. Névio Santana Fer 
nandes, redator chefe dês 
te bi-seruanário.

Era São Paulo, a sra. 
d. Sofia Sautana Silva 
deverá demorar se por 
três mêses, em visita a 
seus familiares, que lá 
residem.

Destas colunas, for
mulamos à sra. d. Sofia 
Santana Silva os nossos 
votos de uma feliz esta
da na capital bandeirante.

Viagem Promocional Philips
Na última segunda 

feira, visitou nossa cida 
de,um ônibus conduzindo 
altos íuncionírios da tra
dicional fabrica Philips.

Esta caravana deno 
minada de Viagem Pro
mocional, tinha a chefia 
entregue ao Sr. Francis
co Bezerril, alto funcio
nário da Philips e ainda 
assessorado por outros 
elementos de projeção da 
mesma firma.

O referido ônibus que 
conduz essa caravana de 
altos funcionários, iniciou 
sua excursão pelos Esta
dos de São Paulo, Para
ná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, pois ela 
tem a finalidade de visi
tar a região sul do país, 
em visita à seus reven- 
(1 e d o r e s . c o-

rao ocorreu em nossa ci 
dade, na visita que pro
moveram à tradicional e 
conceituada loja A ELE 
TROLÂND1A, de proprie 
dade do Sr. Joacy Ribei 
ro, do alto comércio des 
ta praça.

Realmente êste ôni 
bus chama a atenção, pp 
lo que nossa reportagem

ver de perto aquela casa j Acreditamos que a 
volante, pois, realmente expressão usada acima, 
a mesma dispõe de to-|de casa volante, se adap- 
dos os requisitos capa- ta muito bem, pois real-
zes de proporcionar con
forto aos que ali v ajam.

Desejamos enum rar 
algo que observamos no 
mesmo, dispondo em suas 
instalações geladeira, ba 
nheiro completo,com água

se deslocou para a Rua | quente e Iria, 7 leitos de

r , DID4 A firma AGRO INDUSTRIAL ANITA 
GARIBALDI estabelecida à Rua Campos 
Sales, nesta cidade, com fone 548, precisa de

“ POKTO ALEGRE*68 ^  madelras de LAGES 
Os interessados queiram dirigir-se ao 

endereço acima, onde obterão maiores infor
mações.

Conheça o Famoso
Micro - Trator

“T O B A T T A "
A maravilha da técnica Japoneza - agora' 

labricado no Brasil
Visite a XIIId Exposição 
Agro Pecuaria onde se 
acha exposto e a disposi

ção de V.S.
Vicente Pascale - Comercio 

e Representações •

Rua Correia Pinto n° 122 Fone - 228 Cxa. Postal L8 
End Telegráfico — IISJDU 

Lages — Santa Catarina

,# . . .  - •
M £'D£U A C 0KKTURA IMCMFOWCA 00 VII CAMPEONATO
.<* sru iOtír ZADOR. DR. ENEAS MACHA

Coronel Córdova, onde o 
mesmo estava estaciona
do, em frente à A ELE- 
TROLÂNDIA, firma que 
vende com exclusividade 
os famosos produtos Phi
lips, de fama tradicional.

O ief°rido veiculo foi 
enormemente visitado pe
las autoridades, e tam 
bém pela nossa [popula 
ção, que lá acorreu para

ptimeira ordem, guarda 
roupa, cosinha, instalação 
sanitária, com 2 caixas de 
água, com capacidade de 
1.000 litros, sala de es
tar e um vasto corredor, 
Undo nos fundos um lu
gar especial para as ma-

rriente ali nada falta pa
ra um conforto que mui
tas vêses não se obtem 
em viagens aí a fora.

Sua demora aqui foi 
de algumas horas, pois 
os visitantes mantiveram 
um longo contacto 
com o seu revendedor, 
Sr. Joacy Ribeiro que, 
foi incansável em propor
cionar aos visitantes tu
do aquilo que era desejo 
dos mesmos.

Assim é, que destas 
colunas desejamos feli
citar a alta direção da 
Philips do Brasil e ao 
seu revendedor exclusivo 
nesta cidade, A ELETRO- 
LÂNDIA, na pessoa do 
seu proprietário, Sr. Joa
cy Ribeiro, por esta opor
tunidade de mostrar a 
nossa população essa re
sidência volante,cujo ôni
bus já prestou grandes 
serviços por ocasião do 
último campeonato do 
mundo, quando os nossos 
bravos atletas se sagra
ram bi campeões mundi
ais de futebol, pois êle 
lá esteve com uma equipelas. Possue ainda um ge 

rador especial para todo I transmitindo todos os lan- 
o serviço de eletricidade ces ocorridos em grama- 
no referido veiculo. 1 dos chilenos.

Hotel e Churrascaria
Pegorini _

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhas
O ponto preferido para seu paladar

Afim de proporcionar melhor atenção aos seus distintos fregueses, 
passou a servir os seus famosos galetos exclusivamente de produção

própria.
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Um novo ritmo
(Continuação da última S S S '

coRkeIu laGEainu

stalações, por exemplo. a 
erfcita entrosagem humana 
e todos os diretores e che- 
es serviços se fáz de sentir. 
rocê viu ao entrar aqui que 
ud° está limpo, ordenado, 
ecuperado e sem confusões.

Mais, você por certo 
uer fatos. Na parte de ins- 
lações nada preciso dizer 

or ai está para todos que

Í>fl0íáa’ t0d0s 08 ato8 são fei-
o ^ntr%et0queema^ jédÍCdaur

ao pagamento, 0 D r . S K  
Batista, Supervisor de^ Con- 
tadonas e elemento de ele-
naf,8f r °  d gabarit0 fancio- 
PnntJH á ®rSan»zando uma

i a„<1J°" “...Se. 0Ci<'''al . «q«i.nlram no prédio. Creio, po- de mào"Sno .  0l,“ ' a,|ui- 
em. que seria interessante : está nroníl « mecanização 

divulgar a existência de uma npin cf0*nta EaAr5 8er feita 
gala própria para os inspeto- rim™ „*!“ a KARDEX. Adqui 
res eecolares executarem 
,rabalhos de urgência quan
do em trânsito por Florianó
polis. Alí,existe tudo o neces 
sário para ser utilizado, à 
disposição.

No setor administrativo 
os dois problemas principais 
sempre foram:

1 ) 0  ATRASO NA ELA- 
BORAÇAO D ' ATOS e 2 )
0 ATRAZO i>0S PAGAMEN 
TOS. Graças a Deus, os dois 
são coisas do passado. En
trosamos muito bem com o 
Departamento de Orientação 
e Racionalização dos Servi
ços Públicos(a antiga CESPE). 

f-------------- ------------------

rimos por alto preço uma das 
mais modernas máquinas de 
contabilidade e a mecaniza
ção não será feita no Tesouro 
do Estado e sim na própria 
Secretaria. Por outro lado, o 
senhor Governador autori
zou-nos a obter das estações 
de rádio da Policia Militar 
uma hora por dia para des
pacho direto com todos os 
inspetores regionais de mo
do que os expedientes mais 
urgentes serão tratados pelo 
radiofonia.

Quanto à eterna papelada de 
repartições públicas estamos 
substituindo e racionalizando

tudo, em combinação com o 
DORSP. Pretendemos alcan
çar o máximo de simplicida- 
des|e rapidez através de fichas 
requerimentos, padronizadas.

Senhor Secretário, e sa
las de aulas e construções. 
Gomo vai o assunto?

0  Governador Celso Ra 
mos considera, como você 
sabe, a educação como uma 
das metas principais de seu 
govêrno. Planejou construir 
1.200 no biênio 61-62. Pois 
bem. Até agora já estão aca
badas bastando ocupar, 800 
salas por todo o Estado e 
até o Natal teremos mais 
200 totalizando assim 1.000. 
O PLAMEG através de uma 
comissão própria tem tratado 
com maior desvelo a reali
zação desse projeto de ma
neira que está sendo concre
tizado à risca.

E quanto à parte técni
ca, senhor Secretário ? ? ?

Estamos atacando os se
tores simultaneamente. O Gi
násio Industrial de Itajaí es
tá em pleno funcionamento 
e o de Florianópolis - Estrei
to será aberto em 63. A Di
visão do Ensino Medio, 
bem aparelhada e dirigida 
está supervisionando o setor 
com eficiência. Quanto aos

Ginásios Normais em que se 
transformaram os antigos Cur
sos Normais Regionais, em 
colaboração com o PLAMEG 
organizamos para ministrá-lo 
em janeiro, um Curso de pie- 
paração de professores espe
cializados. Quero citar tam
bém pelos dedos:

O Centro Estadual de 
Pesquisas Educacionais que 
funcionará em janeiro de 63.

a ampliação do núme
ro e do currículo dos cursos 
de especialização dos profes
sores da zona rural que ví
nhamos realizando (êste ano 
fizemos em Tubarão, Videira, 
São Miguel do Oeste, São 
Bento e Araranguá).

a educação pelo rádio 
(SIRENA) cujo Convênio a- 
cabamos de assinar recente
mente no Rio de Janeiro,

o projeto de reforma 
metodológica e curricular no
ensino primário.

- a publicação do alma
naque de funcionários da Se
cretaria

- a nova regulamentação 
e sisteinatização dos Convê 
nios Escolares

- a nova regulamentação 
e sistenratização das Bolsas 
Escolares

- a expedição do BOLE-

Associação Rural de
«< PA R Q U E  DO C O N T A  DINHEIRO

XIII EXPOSIÇÃO PECUÁ
\

aos

13,30

14

Dia 16 - Julgamento dos animais expostos
12 horas - Churrasco oferecido pelos senhores expositores 

senhores jurados.
Dia 17 - 13 horas - Recepção ao Exrrio. Sr. Governador do Estado e Comi

tiva no aeroporto Correia Pinto.
- Abertura da XIII Exposição Pecuária de Lages pelo Exmo. 

Sr. Governador do Estado no Parque "Conta Dinheiro”. 
Visita do Exmo. Sr. Governador do Estado e Comitiva às 
dependências da Exposição.
Desfile dos Campeões da Exposição.
Competição de Laço entre o CTG do Planalto Lageano 
"representado pelo Quadro de Laçadores” Repontando a 
Tradição” e o CTG do "Barbicacho Colorado”
B?il° de Gala, oferecido pela Diretoria do Clube 14 de Junho. 
Abertura da XIII Exposição Pecuária de Lages no Parque 
"Conta Dinheiro ’ à visitação pública. . „
Missa Festiva Campal no Parque do ‘Conta Dinheiro 
promovida pela Paróquia do Rosário.
Churrasco nc Clube Caça e Tiro "Luiz Ramos Borges 
Apresentação Artística oferecida pelo CTG do Barbicacho 
Colorado no Parque do "Conta Dinheiro 
rw filp  geral dos animais expostos.
Sarau Elegante oferecido pela Diretoria do Clube 1 de

Abertura da XIII Exposição Pecuária de Lages, no parque 
do "Conta Dinheiro”, à visitação publica.
Desfile geral dosjanim to ..Querêncja do Cam.

pe?o"9d e U g e s  e 7 seleção^o CTG "Fronteira Campo-

belonse" " | 0 CTG” do Planalto L a -

d . C l.b . — o.

Lages, Novembro de 1962
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Dia 18 - 7 

9

Dia 19 - 7

13,30
15

21
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TIM MENSAL INFORMATIVO 
DA SECRETARIA DE EDU
CAÇÃO que manterá contato 
permanente com todos os pro
fessores do interior instruindo- 
os sôbre a legislação, método, 
notícias leis e disposições sô
bre o ensino

Como o amigo percebe, 
não há tempo para tanto mas 
com boa disposição as 12 ho
ras do dia se esticam um 
pouquinho mais...

Senhor Secretário, e 
quanto à Assistência Escolar?

Nada esquecemos, nada 
deixamos de lado. Há pouco 
firmamos Convênio, e agora 
estão chegando, do Ministério 
de Educação, para o aluno 
55 000 cartilhas escolares, 
135.000 lápis, 135 000 cadernos 
para serem di6tribuidos razo
avelmente pelas regiões. E, 
para o professor distribuire
mos 6.050 Manuais, 4 050 Atlas 
Geográficos. 4.05o volumes 
de Metodologia de Ensino. É 
claro que essa distribuição 
será organizada e racionali
zada para evitarmos o des
perdício e assistir os que se
jam mais necessitados. Para 
sso, contamos com a Inspe- 

toria Seccional Profa. Maria 
da Glória Brandenburgo de 
Oliveira.

Além disto compramos 
assinaturas da REVISTA DO 
ENSINO, do Rio Grande do 
Sul para distribuição a Gru
pos Escolares.

Demos grande importân
cia também à necessidade de 
unir a classe.

Acabo de reunir a Bene- 
ficiência dos Professores, a 
Casa do Professor e a Asso
ciação Cultural dos Professo
res, e depois de longo estudo 
todos concordaram em reunir 
as três sociedades e organi
zarmos uma grande Associa
ção nos moldes da que vi em 
Pôrto Rico, construindo-se um 
prédio próprio e prestando-se 
inúmeros serviços. Para a vi
da social dos funcionários a 
professora Marilda Rodrigues, 
rientadora educacional, está 

preparando um programa de 
reuniões, festividades, passe
ios, etc que ofereçam opor
tunidade de maior convívio 
social para os funcionários da 
Secretaria. Enfim, estamos 
fazendo o possível para que 
a Secretaria possúa uma or
ganização harmoniosa e fun
cione com precisão e rapidez 
na prestação do seus serviços.

Senhor Secretário. Estou 
vendo que na verdade há um 
ritmo novo e construtor na 
sua Pasta. Agora, gostaria de 
alguma mensagem aos Lagea- 
no8?

Na minha opinião tudo 
o que se fizer por Lajes se
rá o mínimo para atender ao 
seu constante crescimento e 
às suas necessidades. Entre
tanto, tenho olhado com zêlo 
a minha terra natal. Agora 
mesmo vou equipar a Escola 
Normal Vidal Ramos com 
moderno gabinete de Física, 
Química e História Natural. 
Fiz constar do Plano de E- 
mergência a ampliação de 
mais três salas de aula para 
o Grupo Escolar Flordoaldo 
Cabral além de completo re
paro em suas instalações. 
Realizaremos em Lajes em 
1963 um Curso de Aperfei
çoamento de Professores Ru
rais. Para Lajes foram con
cedidas... bolsas no valor de 
2.226. 400,00 e firmado... Con
vênios no valor de 9.189.000,00 
porisso se vê que não esque- 
ci Lajes contemplada com 
11.415 400,00. Quero, nêste 
ensejo, transmitir aos meus 
conterrâneos a certeza de 
que, enquanto estiver à fren
te desta Pasta com que até 
agora me honrou o Governa
dor Celso Ramos, tudo fiz, 
faço e farei para minha terra 
e para que o nome dos lagea- 
nos seja cada vez mais repu
tado e consi lerado.
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Hoje a inauguração do Grupo Esco
lar Melvin Jones

Com a presença do 
Deputado Rubens Naza
reno Neves, Secretário de 
Educação e Cultura, do

horas, no Bairro do Mor 
ro do Posto, o Grupo Es
colar Melvin Jones, cons
truído pelo Lions Clube

vin Jones dada à êste 
nóvel estabelecimento de 
ensino,é uma homenagem 
ao fundador dn Lions

CORREIO LAGEANO
Lages, 17 de Novembro de 1962

f *
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Palpitante entrevista concedida à nossa re
portagem pelo Dep- Rubens Nazareno Neves 

Secretário de Educação e Cultura
(Reportagem de Guido Cassol, nosso correspon
dente em Florianópolis)

Prefeito Dr, Wolny Delia 
Rocca, do Governador do 
Distrito L-6 do Lions Clu
be Internacional, Sr. Gas 
tão de Abreu Pires, e de 
autoridades civis, milita
res e eclesiásticas, será 
inaugurado hoje às 16,30

de Lages.
Conforme a lei n* 93, 

de 16 de novembro de 
1962, sancionada pelo Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Rocca, que estamos pu
blicando à 3a. página, 
a nomenclatura de Mel-

Cogita-s© criar mais um Estado

Segundo a imprensa, 
de Londrina, cresce o 
movimento visaudo a for
mação de um novo Esta
do, compreendendo a re
gião do norte do Paraná' 
Adianta-se mesmo que

seria realizada, brevemen 
te, naquela cidade, uma 
reunião de lideres políti
cos e ruralistas, para es
tudar as possibilidades 
da criação do nôvo Es 
tado.

Clube Intern tcional.
Assim, o Lions Clube 

de Lages, depois de uma 
gigantesca campanha, e 
que contou com o valioso 
apoio dos poderes públi
cos municipais e popula
ção em geral, fará entre
ga à Municipalidade atra
vés o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, de um esta
belecimento de ensino, 
com características mo
dernas, concretizando os 
anceios de centenas d( 
crianças moridoras m 
próspero Bairro do Mor 
ro do Posto,

Tendo chegado ao nosso 
conhecimento que as luzes da 
Secretaria de Educação em 
Florianópolis ficavam acesas 
até alta noite, e que lá se 
ulcrapassam os horários de 
trabalho sem pagamento de 
horas extraordinárias julga 
mos oportuno ouvir o seu 
titular, Dr Rubens Nazareno 
Neves.

Encontramo-lo realmente 
cercado de movimento e de 
auxiliares que a cada instante

Aviso ao F úblico Lageano
O Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada 

vez melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reini
ciar os seus vôos para JOAÇABA, capital do Oéste Catarinense, volta agóra a ser
vir esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do 
Sul. - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 
servir a zona da serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agóra ao pú
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 10:25, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí 
Joinville e São Paulo, 

às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curi

tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 13:35, para: Porto Alegre, 
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curiti

ba, Paranaguá, Santos, São Paulo 
e Rio.

às 13:35, para: Porto Alegre.

3as. e 5as. feiras:

Sabado:

Domingo:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 
Dovae liotMsdo Consórcio TAC-CRUZEIRO DO SUL que coniinúa a í l r  a T o n e i 
ra da Aviaçao Comercial em nossa Região p
Con8órcioMTAC8 C R u T lI m m V ,'T » ^ 46 ga8eal e”8- dirijam-se à agência do Lonsorcio 1AC—CRLZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos n° 84 ou
pelos telefones nrs. 214 e 237. ’

;he traziam comunicações ao 
Gabinete. ~. Excia, porém, 
cortesmente se prontificou a 
nos conceder alguns momen
tos de palestra que começa
mos por lhe perguntar de que 
iuturvza é êsse novo ritmo 

tuado pela pasta a seu car-

Tr»ta-se de atender a 
uma necessidade imperiosa.

A Lei de Diretrizes e Bases 
cometeu ao Estado atribuições 
de tal porte que, ou o setor 
educacional do Estado se ada
ptaria ou a grave responsabi
lidade de fracasso recairía so
bre o Governo atual. Porisso, 
estamos, em linguagem espor
tiva dando o máximo. NIN
GUÉM RECLAMA. Ao contrá
rio: tenho recebido de todos 
os meus companheiros um 
padrão de lealdade e de es
forço espontâneo que chega 
a me comover.

É, somente graças a isto, 
assinalo bem, que nos tem 
sido possível o ritmo Juscelí- 
nico de “cinquenta em cinco”.

Aliás, o segredo do su
cesso de qualquer empreendi
mento está em conseguirmos 
formar não apenas uma co
missão de pessoas, um grupo 
de trabalho, mas ünicamente 
espírito de equipe, compreen
são mútua e boas relações 
humanas. Orgulho-me sobre
tudo, de haver obtido isto.

E o Senhor, Dr. Rubens, 
tem algum plano de trabalho 
ou está atacando os proble
mas à proporção em que sur
gí m?

Nada fazemos sem pré
vio planejamento. Isto não 
quer dizer que fiquemos me- 
zes a fio estudando sôbre uma 
mesa projetos 6em concreti
zar algo. Ao contrário: esta
mos atacando tudo e ao mes
mo tempo. Apenas nosso tra
balho não está sendo desor
denado mas obedece a um 
roteiro de emergência.
E esse roteiro é...?

Na parte material e de 
instalações, nos serviços ad
ministrativos nos setores téc
nicos, em tudo enfim.

Poderia dar-nos uma i- 
deia do que está sendo feito?

Pois não. Apenas não po
derei mencionar tudo porque 
não haveria possibilidade e 
nossos serviços, nesta fase 
atual, estão repousando sôbre 
a responsabilidade dos meus 
auxiliares em cada setor. Es
ta é, aliás, uma das novida
des: cada um é responsável 
mesmo, pelo seu trabalho e 
depois quando nos reunimos 
presta-se contas e se discute. 
Funciona normalissimamente 
nosso “Grupo de Suprevisão”, 
sob a minha presidência. Jun
tos governamos a Secretaria, 
harmoniosamente.

Na parte material de

Cc nt. na 7a pagina)

S  T  A  M
Hoje, i manha e Segunda Feira

No Parque do Conta Dinheiro

XIIIa Exposição Pecuária de Lages
Leiam na 7d Página desta edição, o programa completo das festividades

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




