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momissão Municipal de ãbaste 
a cimento e Preços de Lajes

Aos doze dias do mês de fevereiro  de um mil novecentos e sessenta 
*  três (12-2-1963), atendendo a convocação formulada pelo Senhor Presidente 
da COMAP de Lajes, reuniram-se em assembléia geral os seus membros no 
jab in ete  do Senhor Prefeito Municipal, na Prefeitura Municipal de Lajes, 
para debater e deliberar sôbre o aumento de tarifas dos «C irculares» soli

c ita d o  pela firma CO LETIVO  SANTOS DE TRANSPO RTES LTDA., emprêsa 
concessionária dos transportes urbanos nesta cidade.

Compareceram, além do Sr. Prefeito Municipal, Dr. W olny Delia Roc- 
‘-a (Presidente), os seguintes membros: Srs. Ivo  Bianchini, José Pascoal Bág- 
gio, Raul dos Santos Fernandes e Hugo Nieble de Freitas.

Aberta a sessão pelo Sr. Presidente, êste determinou que fosse pro- 
edida a leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito e em seguida a 
esma foi aprovada por todos os membros que estavam presentes.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em estudo o aumento de tari 
as solicitado, isto é, de Cr$ 10.00 para Cr$ 18.00 e de Cr$ 8,00 para 
r$ 15,00 Após minucioso estudo resolveu a Comissão Municipal de Abas

tecim ento e Preços de Lajes conceder o seguinte aumento, que entrará em 
igôr a partir do dia 24 do corrente mês:

de CrS 10,00 para CrS 13,00 - passagens comuns; 
de CrS 8,00 para CrS i0,00 - para estudantes, operários e comerciá- 

ios que adquirirem suas passagens na firma concessionária (escritório ou 
Jposto especial de vendas).

Resolveu, ainda, a Comissão Municipal de Abastecimento e Preços to
ar as seguintes deliberações:

a ) - Solicitar ao Sr. Prefeito Municipal que seja procedido uma revisão 
e severo controle nos horários dos veiculos da emprêsa, de a 
côrdo com o que lhe faculta a cláusula 4a. do contrato firmado 
entre a Prefeitura Municipal e aquela concessionária;

b) - Fazer ser cumprida as condições de ser fornecido um serviço de
transpbrte, mais condigno - conforto, higiêne e segurança - de a- 
côrdo, aliás, com o prometido na cláusula 17a. do requerimento 
em que a interessada solicitou aumento de tarifas;

c) - Exigir da concessionária a instalação de um posto de venda de
passagens para estudantes, operários e com erciários em um pon- 

, to central da cidade.

O Sr. Presidente deu por encerrado o assunto relacionado com o au
mento das tarifas dos «C ircu lares» e, em seguida, convocou uma nova reu
nião dos senhores membros da COMAP, para o próximo dia 19 do corren
te, às 20 horas, afim de ser procedido os estudos necessários para o tabe- 
lamento do pão, que passará a ser vendido ao consumidor por pêso, como 
ocorre em todos os maiores centros do país.

Nada mais havendo a tratar, ordenou o Sr. Presidente que fosse la
vrada a presente ata que vai assinada por todos os membros da Comissão 
Municipal de Abastecimento e Preços de Lajes presentes a reunião.

Lajes, 12 de fevereiro  de 1963.

Wolny Delia Rocca - Presidente -  Ivo Bianchini - José Paschoal Bággio 
Raul dos Santos Fernandes - Hugo Nieble de Freitas

Aplique também suas economias 
em Letras de Câmbio da

Na próxima terça feira, dia 19, às 20 horas, 
na Prefeitura Mui icipal, estarão mais uma vez 
reunidos os componentes da Comissão Municipal 
de Abastecimento e Prêços de Lages, especial
mente convocados pelo seu piesidente Dr. W olny 
Delia Rocca.

Nessa oportunidade, serão procedidos os es 
tudos necessários para o tabelamento do pão que 
passará a ser vendido ao consumidor por pêso, 
como acontece era todos os maiores centros do país.

Na próxima semana, quando também deverá 
scr tabelado o prêço da farinha de trigo em nos
so Estado, a COMAP estará tomando aquela deci
são com relação àquele precioso alimento, e que 
trará por certo reais benefícios aos senhores con
sumidores.

Entre as providências que a COMa P  tomará 
segundo estamos informados está em pauta, que 
todos as padarias deverão lançar seu pão à ven
da devidamente embrulhado em papel e com um 
carimbo com o nome do estabelecimento, pois com 
isso ficará facil dos consumidores saberem com 
exatidão qual a padaria que o fabricou.

CREFI SUL
renda paaa m ensalm ente em dinheirc !
---------------- SEGURANÇA ABSOLUTA ----------------

Liquidez a qualquer momento - Aplicações a partir de Cr$ 35.000,00

Representa a CR EFISUL nesta cidade, S1B1SA -  S1R0TSKI 
B IR K A N N  S/A (Fone 391)

a qual está inteiramente à disposição dos interessados 
em financiamento, ou aplicação de recursos.

Será instalada em Lages a 
Companhia Catarinense de 

Papel (CICAPEL)
A Companhia Catarinense de Papel (CICAPEL), que 

produzirá 25 por cento de todo o papel de que neceasita 
a imprensa brasileira, deverá receber 32 milhões de dóla
res dos madeireiros, do BNDE e do Instituto Nacional do 
Pinho, para construção e funcionamento de sua f.ibrica a 
ser instalada em Lages. O novo estabelecimento em suas 
obras, utilizará 85 por cento de material nacional uma 
vez em operação, dará emprêgo a cêrca de quatro mil o- 
perario8. Os diretores da referida emprêsa são os srs. A l
fredo ítalo Remor, Serafim Bertaso, Orival Cesario Perei
ra, Valdomiro Nercolini e outros prestigiosos madeireiros 
catarinenses.

Em nossa próxima edição faremos uma importante 
entrevista com o Dr Valdomiro Nercolini, um dos diretores 
da CICAPEL, que não tem medido esforços nem sacrifícios 
para a instalação dessa importante fábrica em nosso muni
cípio, que será uma das maiores no gênero em todo o 
país.

Viagem do Comandante do 2: 
Batalhão Rodoviário

Seguiu para Pôrto A le 
gre, dia 11 do corrente, 
a serviço, o Ce) Floriano 
Mõller, comandante do 
Z" Batalhão Rodoviário.

Em consequência, pas
sou a responder pelo Co
mandante do Batalhão o 
Ten Cel Sérgio Schmidt 
Neves, Sub-Cmt.

0 CINE M AR AJ0AR A
apresenta amanhã (domingo) 

às T© 9-15 horas
a grandiosa produção da M.G.MD A

com Susan Hayward e 
Dean Martin

em Cinemascope e Metrocolor
fa scin an te  h is tó ria  de um a m u lh er que subiu  m u ito , m uito
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10-2 03 CORREIO LAGEANO

, Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

DECRETO
De 15 de janeiro de 1963.

O Prefeito Municipal de Lages.
RESOLVE:

Elevar para a Referência VIII dn Tabela de Extranumerários 
lensalistas e Contratados do Município, os vencimentos do b iscai oa 
). O. V., Antônio Rosalino Nogueira.

Prefeitura Municipal dc Lages, em 15 de janeiro de 1063.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da 
•refeitura, em quinze de janeiro de hum mil novecentos e sessenta e 
rês (15-1-1963)

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO N 2

_  p re fe it^ M u n ic ip a l de Lages, no uso d* 
w o ln y  Delta cl)m „  disposto no art.RO 1.12 da U |

gânicTdÕo Municípios. DECRETA:
u conta do saldo provindo do exer-

Art. i . Fica aberto P<> tancia de hum milhão de cru*
de 1962. o Credito tspec.al J  P ment()6 do 13 Salario devido 
(CrS 1.000.000,00) para “ tenaer p g ^  ^
operários da De°rA 0 tDt.ará em vigor ra data da sua pub

ção, revogadas as disposições de j aneir0 de 1963.
Ç Prefeitura M u n . c p a M e ^ g e ^

prefeito Municipal
n nresente Decreto na Secretaria

P p e t e l t u » ^ ” ' de J * " " ' 0 d°  “ 0 " Um “ “
sessenta e treis. Felipe Afonso Simão

Secretário

0 £ V
Nas vibrações desta vida 
A opção se faz mistér,
A maior obra de Deus,
Por certo que é a mulher. 
Encanta, fascina e atráe 
Com predicados morais,
Na salvaguarda dos mesmos 
Das injustiças fatais.

E cumprindo o seu destino 
Na maior sofreguidão 
ü dever isto lhe impõe 
Neste mundo de ilusão.
Agindo na vida assim,
Com presteza e precaução, 
Terá bem limpa a sua alma 
E paz no seu coração.

Lages, Fevereiro de 1S63. 
LIVINIO GODOY

II NEVE DO TEMPO
Têmporas grisalhas, quimeras 
São brumas que o tempo deixou 
Horas de paz, dores, esperas 
Cernes, com que a vida cercou

Pesa na vértebra a existência 
Flora na alma a desilusão 
Fogem os sonhos, não há clemência 
Sofrendo chora o coração

Brilha neve que o tempo deixa 
Sôbre os cabelos, que sem queixas 
Tenta manter uma esperança

Seguindo o compasso das horas 
O sincero rogo que implora 
Quebrar da vida e morte a aliança

VILE

íiíílíífVítVíjí-W-iíiíi&yírtViy/ijViv

trus possam ver
N \UVOO (U SA) 

Através do Banco Iowa 
do Olhos, as 105 freiras 
beneditinas de Nauvoo 
doaram seus olhos à 
Universidade de Iowa.

Após a morte, as cór
neas poderão ser trans
plantadas para melhorar 
a visão de outras pes
soas ou seus olhos se
rão usados em pesquisa 
médica. «As Irmãs sen
tem-se felizes por saber 
que poderão continuar a 
fazer o bem após sua 
morte» — deciarou Ma
dre Clarice, superiora 
das beneditinas de Nau
voo.

Club3 Fxeursiom si3  Princesa da Ssr
Convite

A Diretoria do Clube Excursionista Princesa da Se 
tem a sa tisfação de convidar seus associados e exmas. 
milias. p i a is  festividtdes do carnaval, c< m o segu 
programa:

Di. e 11. 12, 13, 14. 18, 19, 20 e 21, ensaios de oaa 
carnavalescos acompanhados pela Orquestra, com ipj- 
ás 20 e termino ás 22 horas.

Dia 16 - Baile de apuração final da votação das e 
didatas i o Utulo de Rainha das Festividades de Momo.

Dias, 23, 25 e 26, bailes carnavalescos com inicio 
23 horas

Dia 24 á tarde c irm va l infa itil pari filtns dos asso 
ciados, com inicio às 14 horas e término às 18 horas.

S € T \  E í l ^ f C U L :
Para o baile do dia 16 - Traje: Passeio.
Mesas a reservar na secretária do Clube, durante i 

noites de ensaio.
Para as noites de carnaval, as mesas serão vendi 

a partir do dia 18, das 20 ás 22 horas, na secretária 
Clube.

OBS: - Para pessoas estranhas ao quadro social se 
fornecidos ingressos especiais até 24 horas antes dos 1 
carnavalescos, quando apresentadas por um socio.

Pelo comparecimento e brilhantismo do carnaval d») 
1.963 no Clube Excursionista Princesa da Serra, anteci 
damente agradece

A DIRETORIA

Sr. Valentim Vicente 
de Amorim

Transcorreu quinta feira, 
dia 14, a passagem do aniver
sário natalicio do Sr. Valen
tim Vicente de Amorim, r  
Suplente de Vereador do 
Partido Social Democrático 
de Anita Garibaldi e perten
cente ao alto comércio da
quele município.

Ao feliz nataliciante envia
mos as nossas congratulações.

Qu6m não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure C O R R E IO  L A G E A 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

V IC E N T E  P A S C A L E
Com. e Repres. ]

Representante da

Oferece
os famosos m icro-tratores

“TOBATTA”

fabricado“ noraBrasai|da ‘ éCDÍCa 

Vendas e informações:
Rua Correia Pií ° .  122 - Caixa Posta 

Lages Fone- 228

P É R O L A  D E  L A G E S
m

A Livr„ „  ,  7;pogr>ri< M

I  StrilÇO i i  i r e »  familn n »  l iá„  ,  . . M a s  tspetii
Papelaria em geral -  Completo sortimento de mal„, , ,

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 . LAGES c U I © ± ia l  eS C O lC ir
_ ô '  k- Catarina
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Movimento da Tesouraria durante o mês de dezembro
do corrente exercício

R E C E í T A
Esto sôbre a Propriedade Territorial Urbana e Rural Crí 

Inpòsto Predial
ímpôsto sôbre Transmissão de Propriedade Imobiliária 
"lotei Viv.i" e sua incorporação ao Capital de Sociedade 
jmpôsto sôbre Indústrias e Profissões 
Imposto de Licenças 
mpòsto sôbre Jogos e Diversões 

Rodoviária
"axa de Assistência Social 

de Expediente 
ra de Emolumentos

Üfcxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
'axa de Limpeza Pública 
'axa de Divulgação e Turismo 
H a  Imobiliária 
^ ■ la  de Capitais 
erviços Urbanos 
Weita de Cemitérios
mota Prevista no Art. 15, § 5\ da Constituição Federal 
^H tato sôbre a Renda)
K íta  Prevista no Art. 20 da Constituição Federal (Excesso 
^Hrrecadação)
^H ação  de Bens Patrimoniais 
■Wança da Divida Ativa 
^ H t a  de Indenizações e Restituiçõss 
jritas em Geral 
^Btuais

1.154.662.00
264.266.40

1.290.590.00 
561 457,00
69.731.00

219.546.40
541.760.00
197.537.40
27.430.00 
61.873,60
1.752.00

26.102.40
14.350.00
18.366.00 
62 891.20

283 948,60
3.945.00

3.066.486 00

23.382.882,80
195.583.00

21699.40 
150.898,10
223.417.40

6.659.00

epósitos
SUB - TOTAL 

TO TAL
Saldo do mês de novembro

D E S P E S A

^■nistração Geral
^■Lo e Fiscalização Financeira
^H ança  Pública e Assistência Social
^ H ç ã o  Pública
^He Púbblica
l^fcnto
H lços  Industriais 

Púbblica
^ B 08 de Utilidade Pública 
^ K g o s  Diversos 
^■ tos  Especiais

SUB - TOTAL  
^ H b a Pagar

TOTAL
Saldo para o exercício de 1.963

Lajes, em 15 de janeiro de 1.963

Oscar Werner Beller 
Contador

Cláudio Ramos Floriani 
Diretor da Fazenda 

Visto: Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

32 043,160,40
22 294,50

C r$ 32.065.455,00
2.896.803,30

Cr$ 34.962.258,30

Crí 911.451.60 
662 276,00
460.451.60 

3.072.573,50 
1.021.151,30

15.000,00 
2.018 290,80 

492.253,80 
6 498 131,80 
2.035.821,70 
7.677.975,90

Cr$ 24.865 478,00 
155 151,80

Crí 25.020.629,90 
9.941.628,50

Crí 34.962.258,30

DECRETO

De 15 de jandiro de 1963 I O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:I Elevar para a Referência VIII da Tabela de Extranumerios Men- 

Btas e Contratados do Município, os vencimentos do Enfermeiro da 
iMencia Municipal, Fernando Von Lasperg.

I Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de janeiro de 1963.

Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal

Registrado e| Publicado o presente Decreto na Secretaria a 
Prefeitura, em quinze de janeiro de hum mil novecentos e sesssentade 
três (15 1-1963.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO

De 19 de janeiro de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:

Elevar para Referência IX da Tabela de Extranumerários, Men- 
6alista8 e Contratados d Município os vencimentos do Motorista - Ve- 
nancio Valentim de Souza.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de janeiro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura em 15 de janeiro de 1963

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de 15 janeiro de 193 

O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:

Elevar para Referência XI da Tabela de Extranumerários, Men- 
salistas e Contratados do Município, os vencimentos do Tratorista - 
Eloy Amorim.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de janeiro de iS63.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da 
Prefeitura em 15 de janeiro de 1963.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO

de 15 de janeiro de 7963 
O Prefeito Municipal de Lages,

RESOLVE:

Elevar para Referência V da Tabela de Extranumerários, Men- 
listas e Contratados do Município, os vencimentos do Fiscal de Estradas 
- Augustinho de Oliveira Cordova.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de janeiro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura em 75 de janeiro de 1963.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

EECRETO

de 15 de janeiro de 1963 
O Prefeito Municipal de Lages,

RESOLVE:

Elevar para Referência IX da Tabela de Extranumerários Men- 
salistas e Contratados do Município, os vencimentos do Motorista - José 
Anaur Antunes.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de janeiro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da 
Prefeitura em 15 de janeiro de 1963.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra

aos sorteios de Junho e Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel órd ia  n° 80
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Convenção da UDN dias 
9 e 10 de Março

Dias 9 e 10 de março, terá lugar em Floria
nópolis, a convençüo do diretório regional da União 
Demociática Nacional, secção de Santa Catarina, 
quando serão eleitos o presidente e demais mem
bros do diretório e representantes à convenção 
nacional do referido partido.

Prepara-se a F. II. t  para expandir soas a l i i r É íe s

a s  flores foram creadas 
Em matizes variados 
E seria unicamente 
A nos deixar encantados,
E foi para deleitar-nos 
Ou por simples singeleza 
Que elas aqui em a terra 
Espelham a natureza.

E elas cescem de adorno, 
Representam nostalgia, 
Quando são depositadas 
Na lousa muda e bem fria, 
E dada a sua beleza 
E o seu grande explendor, 
Mais ainda se destacam 
Num são coloquio de amor.

Em declarações pres
tadas à imprensa, o di
retor superintendente da 
Fábrica Nacional de Mo
tores, Sr. Aluizio Peixoto, 
anunciou a chegada ao 
Brasil do técnico italiano 
Bardini, diretor geral da 
Alía-Romeu para estuda/ 
pormenores relacionados 
com a construção de no 
va fábrica, que receber 
a unidade montada e en 
funcionamento.

Informou ainda o Pre 
sidente da FNM que a 
produção deste ano é_de 
2.725 caminhões e de 700 
carros JK, segundo pla
nejamento feito no ano 
passado três vezes maior, 
oortanto que u produção

de 1902 é 35./' mais do 
que em l9b l. Seria de 
3.000 caminhões o índi
ce ideal, porém apesar 
dos esforços, problemas 
de ordem técnica não 
permitiram sua integrali. 
zação.

Elas dentro de um bouquet 
E remetidas à amada 
É um presente precioso, 
Parece sonho de fada,
E aquela que bem recebe 
Um ramalhete de flor 
É selo que fortalece 
Primeira jura de amor!

Lajes, Fevereiro de 1963. 
LIVINIO GODOY

Perigo comunista 
no Brasil

O Brasil caminha para 
o comunismo e se não 
houver enérgica reação 
das forças democráticas, 
a ditadura vermelha se
rá implantada com o a- 
pôio do próprio C.ongres 
so Nacional, cuja atua
ção nos últimos mêses 
foi duramente criticada.

A opinião é do sr. Au
gusto Frederico Schmidt, 
que foi um dos assesso
res do ex presidente Ju- 
celino Kub.tschk e che
fiou a delegação brasilei
ra na ONU O sr. Schmidt 
falou no Forum Politico 
em Defesa da Livre Ini
ciativa, que se realiza 
na capital mineira, pro
movido pelf Federação 
das Indústrias de Minas 
Gerais,com a colaboração 
da Associação Mineira de 
Imprensa. (N O VA )

Farão o vâo de ida e va?ta a lua
Os quatro capitães da 

aviação norte americana, 
especializados em vôos 
em aparelhos e reação, 
encerraram num compar 
timento onde permane 
ceram por 20 dias e no 
qual serão criadas artifi

cialmente tôdas as con
dições de uma viagem 
espacial da mesma dura
ção. Um vôo de ida e 
volta a lua, tem a dura
ção aproxim ada de 20 
dias.

a l e c i me n t o

m

A l

M B I O
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 . . .

. - v

JOVEM ADAIS BERTOLDO
Vitimado em uma serraria de seu progenitor, 

Sr. Bomfilho Bertoldo, faleceu dia 8 último, 
pela tarde, o jovem  Adair Bertoldo, elemento bas
tante relacionado em nossos meios, principalraente 
nos setores esportivos.

O seu falecimento trágico veio consternar o 
vasto circulo de amigos e pessoas relacionadas 
com a farailia do Sr. Bomfilho Bertoldo, pessoa 
esta de grande prestigio nos meios madeireiros 
desta região.

Ao noticiar o falecimento do jovem  Adair 
Bertoldo, enviamos à fa in ilu  enlutada os nossos 
mais sentidos pêsames.

•Sdo, de tato, numerosos aparelhos 

Independentes Instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios são apaioihos 
do alta potência com solefl- 
vidade p*M*ita e quo levam 
o garantia da—______ »

í?
M

liflí!rrt]
f £ l l ,mm

Madeireira Tributo S /A .
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta socieda

de para comparecerem à assembléia geral ordinária a 
realizar se na sede social, sita à rua Cel. Córdova, 141 -

V Se ^àSJ1vuhoras do dia 20 de marÇ<> do corrente ano, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
^  Apresentação, discussão e aprovação do balanço e

zembro de” ' \w'TTn* °  eX<! :CÍCi0 31 í e Tzembro de 196 e do parecer do conselho tfscal;

3 Ouuo. ..s ,,„ íí.8el h°  ' I8CÍ '  para 0 exercício de 1963; Outros assuntos de interesse da sociedade;
Lages, l i  de fevereiro de 1963.

A V I S O

sede ^ o S . 8osdocumentos dp8 8enhores acionistas, na

^ » « W s .  S u a  s v  arl ' * d0
Lages, l l  de fevereiro de 1963.

MADEIREIRA TRIRUrO S A.
HONORATO ISOLANI - Diretor Gerente 

OSCAR SCHYVEITZER - Dire.or-Indus.ri.l

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

M o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r

Dr* Wilson Cidra
Audiometria í m ?  dos ouvidos 

Eetapedectomia com ^^xêrt^d0110" 28^
prótese de polietíeno Ve'a 6

°  9®8andS?! conT stphalen’ 15 aar» conj 3 Fone 4-5043
ora Marcada das 08.00 às 18.00Curitiba _  Para
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Donativo Cáritas Brasileira Diocesana
I — A  Origem dos Donativos:

O programa de distribuição de alimentos que a CÁRITAS DIO
CESANA executa,se torna possível, graças a colaboração:

a - Do POVO e do GOVÊRNO NORTE AMERICANO, doando os 
generos alimentícios e custeando o transporte marítimo dos 
EE. UU. para o Brasil.

b - Da CATHOLIC RELTEF SERVICES - NCWC - Órgão dos 
Bispos norte-americano que conseguem do govêrno norte • 
americano a doação dos alimentos e providência ainda 
todos os embarques para todas as Cáritas do mundo.

c - Do GO\ ERNO brasileiro que concede isenção total de im
postos. taxas e emolumentos na importação de donativos.

d - De CÁRITAS BRASILEIRA - Orgão do Secretáriado Nacional 
de Ação Social da “ Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB, que se encarrega do manuseio e distribui
ção interna dos auxílios, obtendo a licença de funciona
mento do govêrno brasileiro, conforme lei 3.926 de julho de 
1961 e projéto lei 3.544-61.

II - Finalidades do Programa:
Deve ser lembrado a todos que, além da CARIDADE, o objetivo 

do programa é estreitar os laços de amizade entre o povo do Brasil e 
o dos Estados Unidos, através da cooperação entre Cáritas Brasileira, 
que é a Ação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a 
Catholic Relief Services - Conferência dos Bispos dos Estados Unidos da 
América.

Estes aspectos da origem e da finalidade do programa devem 
ser esclarecidos aos beneficiados - OS POBRES - sem di6tinação de 
raça, credo ou cor política

III - Das Entidades Beneficiadas:
Para que uma entidade, obra social ou instituição beneficiente 

possa participar deste programa, o m ínim o exigido é:

a - Seu registro junto a Cáritas Diocesana;
b - Receber, quando solicitado pela Cáritas Diocesana, a quota 

destinada, dentro do prazo estabelecido, ou recusar imedia
tamente os donativos, para que sejam djstribuidos a outrem;

c - Registrar o estique (entrala e saída dos alimentos) [em 
fichários ou livros;

d - Registro individual ou por família (com número por famí ia) 
de pessoas assistidas, podendo adotar fichas, caderno 'ou 
livros;

e - Orientar os beneficiados como preparar os alimentos, fisca
lizando eficientemente para que não sejam vendidos neir 
trocados os alimentos recebidos;

f - Prestar contas á Cáritas Diocesana, sempre que for soli
citado.

IV - Da Distribuição:
O Govêrno dos Estados Unidos da América, fornece êstes dona

tivos para serem distribuídos SÓMENTE A NECESSITADOS, i eservando- 
se o direito de fiscalizar a distribuição, impondo penalidade*. Jextremas 
as Entidades que desrespeitarem as instruções fornecidas.

V - Do Pagamento de Custas:
Sabe-se que os donativos recebidos são doados e não comprados, 

poifm temos as despesas de;

a - armazenamento em Pôrto Alegre (Regional de Cáritas 
Brasileira);

b - frete de Pôrto Alegre á Lages;
c - armazenamento em Lages;
d - frete de Lages ás Entidades Beneficiadas.

As ENTIDADES BENEFICIADAS pagarão essas despesas 
com srus próprios meios ou pedindo auxilio ao poder público e ao 
comén io de seu domicílio, porém não poderão cobrar dos beneficiados 
os alimentos distribuídos. L~i

VI - Da Fiscalização:
Será estabelecido, sem prévio aviso, por intermédio de Cáritas 

Brasileira Regional de Pôrto Alegre, um roteiro de fiscalização, ás en
tidades beneficiadas para que seja cumprido realmente o programa de 
distribuição.

VII - Transporte Produtos Pôrto Alegre á Lages:

0 transporte dos produtos de Pôrto Alegre para Lages, sempre 
foi feito pela emprêsa de Transporte Araldi, que com espírito de coope
ração nos fêz preço bem conveniente.

Salientamos que a última carga recebida ou seja 26 055 quilos de 
mantimentos, vieram atravéz da Transportadora Rodolages.

VIII Nova Administração:
Devemos esclarecer que até a data de 30 - outubro - 1962 a 

diretoria de Cáritas Di cesana éra outra e cuja documentação de rece
bimento e distribuição dos alimentos encontram se arquivados.

Atualmente está assim formada a Administração de Cáritas Dio
cesana.

D. Daniel Hostin - Bispo Diocesano.
Pe. Severino Pontiin - Diretor 
José Suppi Secretário.

IX - Produtos recebidos de £0 - outubro 1962 à 4 . 
fevereiro - 1983:

0
Leite em pó - 20.250; Farinha de trigo - 21.160; Oleo Vegetal - 

4.20"; Feijão branco - 5.520; Farinha de Milho - 9.200; Manteiga - 2.565; 
Queijo - 5.500; Trigo Bulgur 6.210 k, TOTALIZANDO 74.605 k.

X - Entidades beneficiadas com os produtos de Cáritas 
Diocesana, em quilos:

Obras Sociais de Abdon Batista 881
Beneficiência Sta. Barbara Anita Garibaldi 1.364
Assistência Social N. S. do Perpétuo Socorro Bom Retiro 1.560
Assistência Social de Caçador 2.874
Obras Sociais Paróquia Campos Novos 2.278
Instituição P. A. Social Capinzal 1.316
Associação ^anta Isabel Lages 5.096
Congregação Mariana Curitibanos 1.980

Canoinhas 1 1 21
Pia União do Pão dos Pobres Herval D’Oeste 2.413
Sociedade Beneficiente Catarinense Iomerê 931
Pia União de Sto. Antonio do Pão dos Pobres Joaçaba 2.029

Marari 221
Papuan 1.266

Associação Peritibense aos Necessitados Peritiba 1802
Assistência Social SanfAna Ponte Alta do Sul 1 237
Assistência Social Pôrto União 2.659
Obras Sociais N. S. do Rosário Lages-Coral 2 825
Assistência Social Santa Cecilia Santa Cecilia 1.235
Ação Beneficientes Vicentinos São Joaquim I 920
Obras Sociais São Pedro S. José do Cerrito 1.436
Departamento de Assistência aos Pobres Lages-S. J. Tadeu 2.934
Associação Santo Antonio Tangará 1.737
Associação São Vicente de Paula Urubici 1.480
Conferência Vicentina Santo Antonio Videira 3.085
Orfanato N. S. das Graças Lages 2 684
Enfermaria Hospital N. S. dos Prazeres Lages 1.558
Conferência Vicentina São José Lages í <>64
Instituto São João Maria Vianey Lages 3.019
Islan Lages 2 978
Conf. Vicentina Mant. do Asilo S. Vicente Lages 1.936
Sociedade Beneficiente Lageana Lages-N. Ramos, 63 1.377
Obras Sociais S. Francisco de Assis ( Caçador 1.033

Fraiburgo 1.447
Beneficiente Apostolado Santa Lúcia-Capinzal 523
Associação N. S. dos Campos Arroio Trinta 314
Obras Sociais Santa Catarina Piratuba 342
Sociedade de Caridade Rio das Antas 320
Sociedade Beneficiente Estação do Uruguai 415
Assistência Necessitados Jaborá 415
Sociedade de Caridade Painel 279
Assistência Caritativa Cristã Herval Velho 347
Ação Social Bom Jardim da Serra 415
Assistência Social Santa Isabel Ipoméia 165
Sociedade Beneficiente Ibicaré 480
Associação Santa Luzia Ponte Serrada 456
Sociedade Beneficiente Santa Catarina Otacílio Costa 456
Instituto N. S. de Fatima Lebon Regis 588
Luzerna Luzerna 135
Avarias e doado aos carregadores Lages 527
Em estoque Lages  ̂052

TOTAL 74.605

LEMBRAMOS QUE OS DONATIVOS DE CÁRHAS  
NÃO  PODEM SER VENDIDOS NEM TROCADOS 

POR BENS OU SERVIÇOS.

Conselho Regional t Contabilidade em Santa Catarina
a v i s o
O Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Cata

rina, leva ao conhecimento 

dos senhores contabilistas que 

está devidamente habilitado 

para atender aos pedidos de

certificados de habilitação 
profissional, de que trata 0 
parágrafo 5‘, do artigo 28’, da 
Lei n- 4,154, de 28 de No
vembro de 1962, prestando, 
ainda os seguintes esclareci
mentos:

a) O referido certificado, 
deve, obrigatóriamente, acom
panhar as peças contábeis 
que instrui as declarações 
a serem tpresentadas ao

Imposto de Renda; conforme 
as especificações do Diplo
ma Legal, acima mencionado, 
sendo de Cr$ 100,00( cem 
cruzeiros), 0 custo de cada 
certificado;

b) 0 contabilista deve re
querer ao Conselho Regional 
de Contabilidade, tantos cer
tificados quantas contabilida- 
des de firmas estiver sob 
sua responsabilidade, citan
do no requerimento, os no
mes e endereços das referi

das firmas;

c) Os certificados só pode
rão ser expedidos aos conta
bilistas que estiverem em dia 
com suas anuidades perante 
o Regional, de acordo com as 
determinações contidas no 
§ p, do artigo 2P do D. L. 
9.295 de 27 de maio de 1946, 
no periodo estabelecido pelo 
mesmo D. L.; para a respec
tiva cobrança de anuidades, 
ou seja, de 1‘ de Janeiro a 
3l de março de cada ano; e,

d) Os certificadosrequeridos 
fóra do prazo estipulado no 
periodo discriminado na le 
tra anterior, pagarão em 
dôbro, os emolumentos de 
que trata a letra «a» do pre
sente aviso;

Presidência do Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Sai ta Catarina - Florianópo
lis, 25 de Janeiro de 1963.

Martinho Aurélio BonoUi

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



16-2-63
CORREIO LAGEANO Ga. página

Fugindo ao “ Paraíso” Chinês

Sob a orientaçáo da 
União Catarinense dos 
Estudantes Secundários, 
e com o patrocínio da 
União Estudantil Joaça- 
bense, estará realizando- 
se em Joaçaba o 1* En 
contro Regional dos Es
tudantes Secundários do 
Vale do Rio do Peixe.

Para participarem des
te conclave secundarista 
de nosso Estado foram

convocadas as entidades 
de Capinzal, Joaçaba, 
Campos Novos, Curitiba- 
nos, T e ig a ió , Videira, 
Rio das Antas, Caçador 
e Porto União.

O evento realizar-se-á 
nos dias 21, 22, 23 e 24 
de Maiço. Prevendo-se 
desde já o mais amplo 
sucesso para mais esta 
realização da gestão 62 
63 da UCES.

CARLOS V. CORRÊA
Acompanhado do Eng. 

Agrônomo Dr. Milciades 
Sá Freire de Souza, tran
sitou por nossa cidade 
juntamente com sua 
exma. esposa, o Sr. Car
los Pinto Corrêa, chefe 
do setor de Aperfeiçoa

mento do Banco da La
voura de Minas Gerais 
S/A.

Em nossa cidade, o Sr. 
Carlos Pinto Corrêa rea
lizou uma visita de cor 
tezia à nossa redação, a 
qual meito agradecemos.

Ver. Evande! Xavier Soares

Depois de quase dois 
meses de viagem, che
garam a São Paulo qua
tro famílias de russos 
brancos que fugiram da 
China comunista. Chega
ram ao Pôrto de Santos 
e de lá seguiram para a 
Hospedaria de Imigran 
tes na capital paulista, 
de onde pretendem se
guir para uma colônia 
agricola tm  Ponta Gros

sa, no Paraná. Entre os 
refugiados há uni casal 
bastante idoso. Êle con 
ta 104 anos de idade, e- 
la 90. Foram unânimes 
em afirmar ser impossí
vel continuar na China, 
tamanha a miséria que 
ali existe c a persegui
ção do governo contra 
os que não adotam a 
política por êle determ i
nada.

Brasil exportará 
automóveis

Os dirigentes das in
dústrias automobilísticas 
do país, serão convoca
dos para a reunião com 
os ministros da Fazenda 
e da Indústria e Comér
cio. O encontro se dará 
ainda na corrente sema
na, e será debatida a 
exportação de automó
veis de passeio, ônibus, 

(Caminhões e peças para 
países da América Latina.

Automóveis ajudam
Governo! impostos

Desde terça feira últi 
ma, encontra-se era ple
no exercicio de suas fun
ções na Câmara Munici
pal, o Vereador Evan- 
del Xavier Soares, do 
Partido Social Democrá
tico.

Desde que assumiu a 
sua cadeira no legislati 
vo municipal, o Verea

dor Evandel Xavier Soa
res já apresentou impor
tantes projetos em bene 
ficio do bairro de Copa
cabana, do qual é seu 
representante.

Apresentamos ao V e
reador Evandel Xavier 
Soares os nossos votos 
de proveitosa atividade 
na Câmara Municipal.

HGRI11E C I M E N T0
Bomfilho Bertoldo e familia,vêm por intermédio 

dêste agradecer a todos os parentes e pessoas de 
suas relações, que os confortaram no rude golpe 
que acabaram de sofrer com o falecimento de seu 
inesquecível filho e irmão ADA IR B E R TO LD O , e 
que enviaram flores, coroas e telegramas, e 
o acompanharam até a sua última morada.

A todos a sua imorredoura gratidão.
Lages, 16 de Fevereiro de 1963

tia . Iè k í h I dc tapilí
"IN T E R C A P "
Regressou há vários dias de Curitiba, o Sr. Raul Goelzer 

Engelsiog, do alto comércio dessa praça e banque ro da 
1NTERCAP em nosso município.
O Sr. Raul Goelzer Engelsing participou naquela capital 
da convenção da Cia. Internacional de Capitalização, onde 
teve destacada atuação.
Falando à nossa reportagem após o seu regresso da capi
tal paranaense, declarou o Sr. Raul Goelzer Engelsing que 
foi inaugurado o J/VRDIM 1NTERCAP, distante apenas 
3.850 metros do centro da Cidade de Curitiba, e do qual é 
também representante exclusivo em nosso município. 
Mostrou-nos ain ía, o Sr Raul Goelzer Engelsing, que os 
prêmios pagos pela INTERCAP aos seus segurados duran
te o ano passado em Lages, ultrapassou a casa dos 600 
mil cruzeiros.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas felicita
mos o Sr. Raul Goelzer Engelsing pela feliz participação 
obtida naquela tão importante convenção da INTERCAP.

Vem aumentando con- 
sideràvelmente, de ano 
para ano, a contribuição 
da Indústria Automobi 
lística Nacional para os 
cofres públicos, além da 
crescente economia de 
divisas que esse setor 
vem proporcionando ao 
tesouro nacional, decor
rente da rápida naciona
lização de seus produtos. 
Durante 1962, somente 
uma indústria, a Volks 
wagem do Brasil, pagou 
em impostos a diversos 
orgãos governamentais, 
a expressiva soma de 6 
bilhões e 100 milhões de 
cruzeiros contra 4 bi
lhões e 680 milhões, pa

gos no ano anterior. 
Ainda em 1962 a contri
buição da Volkswagem  
do Brasil para com a 
previdência social, sò 
mente na parte paga pe
la empresa, atingiu mais 
de 457 milhões contra 
275,5 milhões de cruzei 
ros do ano anterior. Ao 
iniciar a produção de 
Kombis, em 1957, a mes
ma empresa pagou 38 
milhões de cruzeiros em 
tributos, registrando, des
ta forma, em apenas 6 
anos, um aumento de 6 
bilhões e 62 milhões de 
cruzeiros em sua contei 
buição aos cofres pú
blicos.

JUSTfl HOMENAGEM AO I Í L  C E L  C A U S  HENRIQUE RUPP
Dia 8 do corrente, foi prestada ilgnificativa homenagem 

de despedida ao Tte. Cel. Carlos Henrique Rupp e sua exma 
esposa d. Sibila Rupp. por motivo de sua transferência para o 
Rio de Janeiro, onde vai Servir no Estado Maior do Exército.

A justa homenagem teve um desenrolar festivo, graças à 
grande amizade que gosava em nossa cidade, o casal Rupp

Antes do jantar festivo foram feitas as apresentaçõe de 
novos oficiais aqui chegados sendo que logo a seguir usou da 
palavra o Tenente Everedi para agra ’ecer as manifestações 
que êle acabava de receber, bem como seus outros dois cole
gas de fardas recém chegados.

Continuando, o Cel. Floriano Moller usou, da palavra, e 
num linguajar franco e amigo, como é de seu hábito e costu
me, fêz êle uma pequena biografia do ilustre homenageado, des
de o seu ingresso na vida militar, cujo fecho foi tão feliz! que 
os presentes irromperam em uma manifestação dc palmas com 
verdadeiro entusiasmo, pois nessa ocasião via-se um abraço 
amigo entre o Comandante do 2o Br e o Tte. Cel. Rupp, gesto 
êste que sensibilizou os presentes.

Usou em seguida da palavra, o Dr. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal, que fêz um belo improviso, dizendo das a- 
tividades do ilustre militar que estava sendo homenageado e 
ao terminar fez a entrega de um lindo quadro com paissagens 
demonstrando as nossas coxilhas replet*s de neve.
-----ILogo após. o homenageado Tte. Cel. Rupp, agradeceu as

homenagens que lhe foram prestadas, dizendo que estas trans
ferências na vida militar, são sempre recebidas com nsturalida 
de, mas que essa sua, êle a recebeu com pezar, pois sentia se 
em nossa cidade em uma terra tão amiga que a deixava cheio 
de saudade. Disse ao finalizar que, em sua residência êle e 
sua exma. esposa d Sibila Rupp, teriam o máximo prazer em 
receber todos aqueles que tivessem oportunidade de os visita 
rem na Guanabara. '

A sra. Rupp também foi muito homenageada nela nossa 
sociedade, tendo recebido diversas lembranças, entre elas 
do Clube Sdroptimita, q„e |h. d'  ^  V o u * . , " ™
flores que lhe foi entregue pela Sra. Inez Leal Gamborci e

o ü t  T,rJr  Pre!™,C ,Ue lhe Tte
Ainda na parte de homenagens, tivemos uma aue 

tou de um grupo de beldades presentes, que fizeram t 
ga de uma lembrança ao Tte. Cel Rupp.Tum ah “  
organizada pela nossa mocidade ali presente àquele Jto f f * “

A seguir o Cel. Moller que esteve sempre r 
sua simpatia e camaradagem que bem o caracteriz* aquJe,a 
os presentes para o jantar americano, onde nela m ’ ?onv,dou
ta e variada, teve parte importante nas hom eaaeenTn* ,ar'  
tavam se realizando. Sens que

Encontra-se em festas 
desde o dia 11 do cor
rente, o lar do Sr. Ber- 
nardiuo Nelson Gevaerd, 
dinâmico gerente da f i
lial desta cidade do Ban 
co Indústria e Comércio 
de Santa Catarina S/A e 
de sua digna esposa d. 
Clélia Arruda Gevaerd, 
com o nascimento de 
um iobusto garoto, ocor
rido na Maternidade T e 
resa Ramos, e que re
cebeu o nome de A n 
dré Luiz.

Felicitamos o feliz ca
sal, bem como o peque
no André Luiz, auguran- 
do-lhes mil felicidades.

Acha se em festa des
de o dia 14 do corrente, 
o lar do ciru rgião den
tista, Dr. Carlos Roberto 
Lopes e de sua exma. 
esposa d. Miriam Avila 
Lopes, cora o nascimento 
de seu primogênito Car
los Roberto, ocorrido na 
Maternidade Teresa Ra
mos.

Ao pequeno Carlos 
Roberto, extensivos aos 
seu dignos progenitores 
enviamos as nossas feli
citações.

Vendida a Com
panhia Indus

trial Sào 
Paulo-Rio

estavam se realizando.
Após isso, teve inicio as danças festivas m n  1 

interrompidas para assistirmos a apresentação H 8°  serem 
nina Vieira ao piano, executando lindas musicas hV ™ ! . 6 mc' 
homenageados. Ainda teve o Cel. Floriano Mnll.,, , cadas aos 
tivas dedicadas ao Cap. Volanova, que nêsse d' paf avras íes' 
seu aniversário natalicio. Ia *estejava o

Assim é, que destas colunas felicitamos o Cel 
la feliz e justa homenagem que a corporação no,ler pe- 
prestou ao casal Tte. Cel. Carlos Henrique RUppl|U* comat>da

Uma das maiores tran
sações comerciais de que 
se tem notícia, de alguns 
bilhões de cruzeiros foi 
concluira envolvendo 
poderosos grupos econô
micos brasileiro e norte- 
americano. Owens Illinois 
comprando em Nova Ior 
QRc, o controle das ações 
de uma das grandes era 
presas brasileiras, pro
dutoras de vazilhame de 
'■dro, a Companhia In 
dustrial S. Paulo - Rio. 
mais conhecida por “ Cis- 
Per que operava com o 
capital de um bilhão e 
oitocentos e setenta ej 
cinco milhões de cruzei 
ros e com um patrimô- 
n.10 muitas vezes supe
rior.
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O Estádio Municipal V idal Ramos 
Junior estará em festas na tarde de 
amanhã, com a realização do grande 
choque futebolístico, reunindo as repre
sentações do Metropol, de Crisciúma, bi 
campeão estadual e o Guarany de nossa 
cidade, bi campeão citadino, referente à 
5a. rodada do turno.

Vindo de vitórias na rodada ante 
rior, respectivamente sôbre o Atlético
Operário por 2 a 1, e contra o Flamen
go per 4 a 1. Metropol e Guarany pro- 
metem um prélio sensacional onde a v i

tória será o único objetivo de cada um.
Uma vitória para o lado do bi-cam 

peão estadual, o manterá na iiderança 
invicta da tabela, e por outro lado uma 
vitória para o bugre, o colocará em me
lhor posição na tábua de pontos i er 
didos.

Não há favoritismo para êste con 
fronto, isto porque o Guarany atuando 
em sua casa, e com a franca melhora 
de atuação nos dois últimos jogos, justi
ficam-no a ser um adversáiio perigoso 
para os visitantes.

Por outro lado, em que pese a sua

magnífica fase, o quadro metropolitano 
se quizer vencer o bugre em nossos do
mínios, deverá desenvolver todas as suas 
fôrças e todo o poderio que é possuidor.
Com isso i ão poderemos arriscar o pro
vável vencedor desta contenda.

Uma soma fabulosa, que deverá che
ga rá  casa dos 300 mil cruzeiros é o nos
so prognostico para o jogo de amanhã, 
quando o Estádio Municipal Vidal Ramos
Junior e o público desportivo da Prince
sa da Serra estará vivendo um de seus 
grandes dias esportivos.

Tabela do 
Rio-S aulo

É a seguinte a tabela do torneio Rio-São Paulo, sendo 
o primeiro no Rio e o segundo em São Paulo:

Dia 13-2 - Fluminense x Vasco e São Paulo x Palmeiras 

Dia 11-2 - Flamengo x Olaria e Corintians x Portuguesa 

Dia 16-2 - Vasco x Santos e Palmeiras x Botafogo 

Dia 17-2 - Flamengo x São Paulo e Corintians x Fluminense 

Dia 20-2 - Botafogo x Olaria e Santos x Portuguesa 

Dia 2:-2 - Flamengo x Vasco e Coriatians x Palmeiras 

Dia 2-3 - Fluminense x Olaria e São Paulo x Portuguêsa 

Dia 3-3 - Botafogo x Flamengo e Santos x Corintians 

Dia 6-3 - Olaria x Vasco e Portuguesa x Palmeiras 

Dia 7-3 - Botafogo x Fluminense e Santos x São Paulo 

Dia 9-3 - Vasco x Corintians e Palmeiras x Flamengo 

Dia 10-3 - Fluminense x  Portuguesa e São Paulo x Olaria 

Dia 13-3 - Botafogo x  Vasco e Santos x Palmeiras 

Dia 14-3 - Flamengo x Fluminense e Corintians x São Paulo 

Dia 16-3 - Botafogo x Portuguesa e Santos x Olaria 

Dia 17-3 - Fluminense x Palmeiras e São Paulo x Vasco 

Dia 20-3 - Olaria x Corint ans e Portuguesa x Flamengo 

Dia 23-3 - Botafogo x São Paulo e Santos x Fluminense 

Dia 24-3 - Olaria x Palmeiras e Portuguesa x Vasco 

Dia 27-3 - Flamengo x Santos e Corintians x Botafogo 

Dia 28-3 - Olaria x Portuguesa e Palmeiras x Vasco 

Dia 30-3 - Fluminense x São Paulo 

Dia 31-3 - Botafogo x Santos e Corintians x Flamengo.

A exem plo do Cario? 
Renaux que venceu o 
Marcilio Dias por 3 a 0,

Empossados os novos 
membros da JDD
Realizou-se segunda 

feira última, dia 11, na 
Liga Serrana de Despor
tos, a posse dos novos 
membros da Junta Dis
ciplinar Desportiva.

Foram empossados co 
mo juizes efetivos es 
srs. Dr. Edezio Nery 
Caon, Jonas V ieira Ra
mos, Nilton Pinheiro e 
Carlos ábreu. Para ju i
zes suplentes foram em 
possados os srs. Névio 
Fernandes e Hélio Cam
pos.

e posteriormente perdeu 
os pontos ganhos nessa 
partida, o Am erica de 
Joinville teve também 
o mesmo destino, per
dendo os pontos ganhos 
no jogo  de 2 a 1.

Com isso nota se que 
o Marcilio Dias está 
ganhando os pontos dos 
seus adversários por de 
tráz das cortinas, num 
evidente prejuízo ao Car

los Renaux e America 
que poderiam a estas a l
turas estarem gosando de 
melhor posição na ta
bela de pontos perdidos.

Qutm é o culpado de 
tudo isso, neste inicio 
desmoralizante do cer
tame estadual?

Cs clubes prejudicados 
ou a Federação Catari
nense de hutebol?

Posto

CLASSIFICAÇÃO DO 
CERTAME ESTADUAL
Após a realização dos jogos de domingo últi

mo, a classificação do campeonato estadual pas
sou a ser a seguinte:

1* - Metropol e Marcilio Dias 0 pp
2• - Caxias 3 pp
3' - Barroso e Hercilio Luz 4 pp
4- - Carlos Renaux, Guarany e Am érica 5 pp 
5’ - Atlético Operário 6 pp
6’ - Flam engo 8 pp

H etrcpcl venceu 
às duras penas
Em prosseguimento ao campeonato estadual 

tivemos domingo à tarde no Estádio Municipal 
V ida l Ramos Junior, o cotejo entre as equipes do 
Guarany local e do Flamengo de Curitibanos.

Êste prélio encerrou-se com o fácil triunfo do 
Guarany por 4 a 1. com vitoria parcial de 3 a 1 
no primeiro periodo.

Guarany conquistou 
facil triunfo

Prosseguiu domingo 
último, o certame cata
rinense de futebol, com a 
realização da quarta ro
dada do turno, o ferecen 
do os seguintes resulta
dos: Em Lages - Guara 
ny 4 x  Flamengo l; em 
Itajaí - Marcilio Dias 2 
x  Barroso 1; em Joinvil
le - caxias 2 x America 
2; em Crisciúma - Men- 
tropol 2 x  Atlético Ope
rário l: e em Tubarão - 
Hercilio Luz 2 x  Carlos 
Renaux 1.

— DE -  
PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri 
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

A Divisão de Trânsito 
do Departamento Nacio
nal de Estradas de R o
dagem, acaba de conce
der nôvo aumento de 
tarifas nas linhas de

transporte coletivo in ter
estaduais, levando em
consideração o aumen
to no prêço dos deriva 
dos de petróleo.

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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M I O  LAGEANO
_Lcges_16 de Fevereiro de 19J>________

Legislativo de Anita Gaiibaldi em 
perfeito entiosamento com o Execu* 

tivo trabalha pelo seu progresso
Fala à nossa reportagem o Vereador João Arides 

de Matos^ presidente da Câmara Municipal
Numa rápida gira que efetuamos segunda feira última ao 

município de Anita Garibaldi. assistimos na noite daquele dia 
a uma reunião da Câmara Municipal, daquela comuna, a qual 
é presidida pelo Vereador João Arides de Matos, dinâmico 
homem de negócios residente naquela localidade. Na referida 
oportunidade, realizamos uma entievista com o Vereador Joao 
Arides de Matos, quando lhe formulamos as seguintes per 
guntas, as quais foram prontamente respondidas:

Como recebeu a sua eleição para a presidência da 
Câmara Municipal de Anita Garibaldi'.’

Não esperava ser eleito presidente da Câmara Municipal de Anita 
Garibaldijrecebi com muita honra e muita alegria essa distinção.

Tens encontrado ampla colaboração dos seus pares 
no legislativo de Anita Garibaldi'.’

Sim. Tenho recebido toda a colaboração necessária dos 
senhores vereadores, mesmo daqueles que formam na oposição

O legislativo municipal tem trabalhado em perfeito 
entrosamento com o executivo?

A Câmara Municipal tem trabalhado passo à passo com 
o Prefeito José Pereira Neves, pois é nosso interesse ver re
solvido satisfatoriamente todos os problemas que afligem o 
nosso municipio.

Prefeito José Pereira
feri para finita

1

%»oo
$

Os vereadores que formam na oposição tem traba
lhado frontalmente contra a situação, ou os mesmos vêm 
labutando na resolução dos grandes problemas que ator
mentam o vosso municipio?

Como já foi explicado em linhas acima, os senhores ve 
readores que formam na oposição vem mantendo uma conduta 
elogiável dentro do legislativo municipal, pois êles só pensam 
em trabalhar pelo progresso cada vez maior de Anita Ga
ribaldi

A mêsa da Câmara Municipal é formada apenas 
pelo PSD, ou conta com a participação de outras agremia 
ções partidárias?

Segunda feira última, a nos
sa reportagem se movimentou 
até o nóvel municipio de Anita 
Garibaldi, com a finalidade de 
tomar um contacto direto com 
os primeiros dias de adminis
tração do Prefeito José Pe 
reira Neves, e ao mesmo tem
po realizarmos uma entrevista 
com aquele dinâmico homem 
público.

Com a proverbial boa von 
tade que lhe é peculiar, o 
Prefeito José Pereira Neves 
nos recebeu com toda a gen
tileza, oportuuidade em que 
lhe formulamos uma série de 
perguntas relacionadas com o 
seu plano de governo, as quais 
foram momentaneamente res
pondidas:

Como se sente V. Excia. 
nos primeiros dias de sua 
administração à frente da 
Prefeitura Municipal de Ani
ta Garibaldi?

Sinto muitíssimo contente 
nestes primeiros contactos com 
a administração do municipio 
de Anita Garibaldi, e imbuído 
de uma dose de entusiasmo 
com o fito de servir esta terra 
que não sendo minha, me 
pertence de coração.

V. Excia. vem trabalhando

em comum acordo com a 
Camara Municipal, na reso 
lução dos primordiais proble
mas que afetam essa co
muna?

Sim. Esta Prefeitura Muni
cipal e a Câmara de Vereado
res estão perfeitamente coesas, 
para que todos os problemas 
que nos afetam sejnn resolvi
dos satisfatoriamente para o 
bem da coletividade garibal- 
dense.

Quais os setores que V. 
Excia. atacou nos primeiros 
dias de sua administração?

Inicialmente estou atacando 
o setor de energia eletrica e o 
melhoramento do serviço 
d’ água, os quais reputo como 
os de maior urgência.

Tens encontrado boa 
parcela de colaboração por 
parte da população de Anita 
Garibaldi?

O apoio recebido nos pri
meiros dias de meu govêrno 
por parte da população de 
Anita Garibaldi, tem me ser
vido de incentivo e de melho
res dias para a administração 
pública.

Quais as obras que estão

em pauta de s e r e m  
concretizadas nos pruxirao* 
mêses de sua gestão?

A primeira obra que deve
rei atacar nos próximos mêses 
e se possível ainda no primei
ro mês de meu govêrno será o 
serviço do Porto do Passo de 
Pedra Oveira, que liga com o 
Rio Grande do Sul, e que se
rá de considerável interesse 
para toda a nossa população, 
pois será o ponto de entradi 
e saida de inúmeras rique 
com aquele rico Estado dl 
Federação. Deverei am p lia r • 
abastecimento d'água para i 
séde No plano de u rb an iza ç  
estou encaminhando projetos 
para desapropriação e prol 
gamentos de varias ruas.

V Excia. tem mais alguma
consideração à fazer?

Agradeço sinceramente M 
Jornal Correio Lageano pela 
visita que nos fez na pesso» 
do seu redator, Nevio Fernan
des, e prometo governtr esta 
comuna com todas as forças qu« 
o Creador me proporcionou, pa
ra maior felicidade de todos 
aqueles aqui nasceram ou quf 
se dedicam às suas mais v«* 
riadas atividades.

A mêsa do legislativo 
e pelo PTB.

municipal é formada pelo PSD

Como a mesma está formada?

A referida mêsa está constituída pelos seguintes mem
bros: Presidente - João Arides de Matos; Vice Presidente - João 
Antônio Fabris; 1' Secretário - Amoldo Vergutz; 2’ Secretário 
Livino Freitas,sendo êste último do PTB.e os três primeiros do PSD

Em que dias a Câmara Municipal 
nindo?

vem se reu-

Inicialmente se reunia nas terças feiras, e agora está se 
reunindo sempre que fôr necessário quando há matéria de 
grande importância.

Por intermédio dêste agradeço a amavel distinção do Cor
reio Lageano em entrevistar me e aproveito a oportunidade 
para levar ao bravo povo de Anita Garibaldi a minha men
sagem de fe e de esperança no futuro do nosso amado 
municipio.

vez

Aviso ao Público Lageano
melhoí S :  viajante^da' rTgiã?seira de^am a r^t procurando 8ervir' cada 

ciar os seus vôos para JOAÇABA e init A ta Catarlna- depois de remi-
vir esta região, com PORTO ALEGRE ̂ capital d f  v i ^ n h ^ 08^  V° Ua agÓra 8 8®h" 
Sul. - Assim é que, sendo atualmente’a única Corrnanh? 5Stad*° d°  R'°  Grande.d® 
servir nossa cidade, o Consórcio T\C— CRU7FlRnPA^ cirde Aviação Comercial a 
servir a zona da serra, ligando-a a todas as que semPre procurou
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horádos^baixo- ° fereCe agÓra 80 P“"

e fias. feiras: - às 07:00, para: Fpolis Itajaí. Joinville, Curitiba

às 13.30. para C t o  ' *° PaU'°  6 ^  
as, 1^0, para: Joaçaba. g

8tiba^Parama' ^P°l«s , ítajaí, Joinville, Curi-
às 10-20' nara- Santos' São Paulo e Hio.

U’ para- TRl.° do Sul. Fpolis., Itajaí 
_ x Joinville e São Paulo.
hstá portanto, o oúblico viai«ntD j ~ '

raV(da / ílu n V 0 r  onBÒrcioT A C - C R U Z E ^ do* 1S f t  Serrana de parabéns, com 
a da Aviação Comercial em nossa Região °  SUL que continua a ser a pionei- 

Maiores informações e a eci a y
Consórcio TAC-CRUZEIRO DO SUl  JSRde P^agens , dirijam-se à agência d»
reloe teieioues nrs ! »  t  a , U bUI*  *  » ' «  Presidente Nere”  Ramos ^  S  »"

2as. 4as.

3as. õas. e sabado:
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