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Completa dois anos de Comando, no 2*. Batalhão Rodoviáxio, o Cel Eng Floiiano Moller
Amanhã, dia 7, o Cel Eng Floriano Moller completará 2 

anos de Comando no 2o Batalhão Rodoviário.
À frente dessa Unidade de Engenharia de Construção do 

nosso Exército, sua ação administrativa, mercê de elevada ca* 
pacidade de comando, tem se caracterizado por um dinamismo 
invulgar que vem  imprimindo às realizações do 2o Batalhão 
Rodoviário, que se traduzem tôdas em reais benefícios à cole
tividade de Lajes.

Entre obras concluídas e atividades de construção de sua 
operosa administração, podemos citar:

—  conclusão do túnel N° 1, com 728 metros, no Tronco 
Principal Sul (TPS);

—  mudança da sede da 3a Cia de Construção, de S. Feli
pe para Cachoeirinha, para intensificação dos trabalhos 
de construção do TPS ao Sul de Lajes;

— início da perfuração do túnel N° 3, com 320 metros, 
na região de Cachoeirinha;

— conclusão do Pôsto Telegráfico de Bandeirinhas;
—  ultimação dos trabalhss nos Postos Telegráficos de Cor

reia Pinto e Canoas e na Estação de Lajes, onde já se 
encontram prontas as residências para trabalhadores e 
edifício da Estação;

— obras em andamento nos Postos Telegráficos da Lom
ba (S. Felipe) e Invernadinha!

—  construção do viaduto do TPS, com 30 metros, na es
trada Para São Joaquim;

— conclusão da nova ponte sôbre o Rio Pelotas, com 200 
metros de vão;

— construção do Acesso Sul de Lajes à Rodovia BR-2 
com pavim entação asfáltica;

—  conclusão do Acesso de Lajes à Rodavia BR-36 (A ve
nida Duque de Caxias), com pavimentação asfáltica;

—  mudança da Cia de Equipamanto de Engenharia, de 
Lajeado para índios, e da la  Cia de Construção, de 
Passo da Areia para Palhoça, visando a intensificação 
dos trabalhos de construção da Rodovia BR-36 (Estra
da do Trigo), uo trecho Lajes-Florianópolis;

—  intensificação dos trabalhos de pavimentação asfáltica 
e recuperação da Rodovia BR-36, no trecho com preen
dido entre a Avenida Luiz de Comões (antiga BR-2) e 
a nova Rodovia BR-2;

— obras adiantadas na construção de uma agência da Cai 
xa Econômica Federal de Santa Catarina, visando aten  
des não só aos servidores militares e civis do 2o Ba
talhão Rodoviário, como também ao populoso bairro 
de Conta Dinheiro.

Uma particularidade que constitui traço marcante na per
sonalidade do Cel Moller é a harmonia e estreita colsboíação  
que vem mantendo o Batalhão com os Poderes Executivo, Ju
diciário e Legislativo de Lajes.

Na sociedade lajeana, o Cel Moller desfruta de uma inve
jável situação de simpatia, a todos cativando pelas suas virtu
des de cavalheirism o e de lhaneza no trato. Por isso mesmo, 
vem o Cel Moller, sendo muito cumprimentado por todos os 
seus inúmeros amigos de Lajes, pelo transcurso de tão grato 
acontecimento.

— SNR. IBRAIM SIMÃO —
Encontra se desde al

guns dias em nossa ci
dade o Snr. Ibraim Simão 
DD. Secretário Sem Pas
ta do Govêrno Celso Ra
mos.

SS. que aqui tem de
senvolvido intensa ativi
dade em diversos setores 
da administração esta
dual, porém tendo a re- 
saltar mos que sua maior 
atividade tem sido para 
finalizar a escritura de 
compra do terreno aonde 
será construída a monu 
mental Escola Normal, 
verdadeira joia de arte 
e de capacidade educa
cional, pois será um mar
co inesquecível que o 
governador Celso Ramos 
deixará em nossa cidade 
demonstrando com fatos

que as suas promessas 
de campanha eleitoral 
seriam todas elas cum
pridas a rigor, apezarde 
muitas vezes lutar con
tra as lutas que todos os 
governos enfrentam nu
ma época inflacionaria 
como a que estamos pas 
sando.

O u t r a s  providencias 
que o atual Secretário 
Sem Pasta Snr. Ibraim 
Simão vem tomando e 
com respeito a constru
ção do grupo do Bairro 
Coral, que também de
seja antes de seu regres
so deixar isso assentado 
com dados exatos para 
também ver solucionado 
outro desejo do governa
dor Celso Ramos.

Governador Celso Ramos assina contrato para construção da linha CapivariAlcansoa o mais justo êxito a 

la Exposição Agricola do vizinho 

Município de S José do Cerrito

Acontecimento de grande 
importância para os meios 
rurais do planalto catarinen
se ocorreu nos dias 23, 24 e 
25 do mês de março próxi
mo passado com a realiza
ção da la. Exposição Agrí
cola de São José do Cerrito 
o primeiro certame do gêne
ro realizado no vizinho mu
nicípio serrano.

Confirmando o seu cogno- 
me de «Celeiro de Lajes,» São 
José do Cerrito demonstrou, 
claramente, do quanto é ca
paz em matéria de agricultu
ra, arrancandos os justos e 
merecidos aplausos de todos 
os que o visitaram durante 
os referidos festejos.

Presidida pelo vereador Ari 
Heinzen, Comissão Executiva 
da la Exposição Agrícola de 
São José do Cerrito não me
diu sacrifícios e nem poupou 
esforços no sentido para a- 
presentar algo de grandioso, 
de positivo, que despertasse 
em todos os que a visitassem 
a mais franca admiração e 
entusiasmo, tendo consegui
do de sobejo o seu intento.

O secretário da Agricultu
ra, dr. Luiz Gabriel, que re
presentou o governador Cel
so Ramos na abertura do re
ferido certame, referiu-se de 
maneira elogiosa à la Expo
sição Agrícola do município 
e as demais autoridades e 
convidados especiais que se 
fizeram presentes, como era 
de justiça, tiveram idêntica 
impressão a respeito do acon
tecimento.

Com essa exposição dos 
seus produtos, o município 
de São José do Cerrito con
sagrou se definitivamente co
mo uma comuna essencial
mente agrícola - sem prejuí
zo dos seus demais recursos 
naturais - e como tal mere
cedora do apoio e do amparo 
dos poderes públicos compe
tentes nêsse setor da ativida
de humana.

Álias, falando a êsse res
peito, o prefeito municipal do 
vizinho município planaltino, 
sr. Jonas Corrêa Garcia, res
saltou em seu bem fundamen
tado discurso a capacidade 
de produção do povo cerri 
tense e os problemas que] 
afligem a comuna, pedindo 
as soluções adequadas e sa 
tisfatórias para os mesmos.

Conveniente amparado pe
los poderes públicos estadual 
e federal, como é de inteira 
necessidade, São José do Cer-

Noticia das mais importan
te para esta região foi a re
cente ato em que o governador 
Celso Ramos assinou para a 
construção da linha de Capi
vari até a cidade de Joaça- 
ba passando pela nossa cida
de.

Essa região toda estava 
preocupada com essa espe
ra, porem devese levar em 
conta que, esta operação 
e de tamanho vulto que, pre
cisa estar tudo bem medido 
e pesado para que depois 
no meio do caminho não 
venha sofrer paralização por 
falta inclusive de meios, pois 
o referido contrato ê de ca
sa de quatro bilhões e se
tecentos milhões, sendo que

Esteve em nossa cidade 
tendo ja regressado e Dr. 
Alcides Abreu Diretor Pre
sidente ao Banco de Desen
volvimento de Santa Catari
na e ainda Diretor do 
SENAI.

Aquele homem público e de 
negocios veio a nossa cidade 
procedente da capital do Es
tado para aqui ultimar a6 
providencias para aquisição 
do prédio aonde funcionará 
a Agencia do Banco de De
senvolvimento de Santa Ca
tarina, e ainda acertar os 
últimos detalhes para a inau 
guração e funcionamento dc

Afim de coordenar em nos
sa cidade este sensacional 
concurso promovido pelos 
Diários Associados que tem 
sempre despertado a opinião 
publica brasileira esteve
quarta feira ultima aqui o 
Snr. Nagel Milton de Mello 
coordenador em nosso Esta
do do referido concurso.

Este laborioso labuta-
dor nessas campanhas teve 
a gentileza de nos fazer uma 
visita com quem trocamos 
opiniões sobre sua missão
em nossa cidade.

No próximo numero dare
mos com detalhes minimos 
como será levado efeito es-

o prazo para seu termino 
até nossa cidade esta esti
pulado rigidamente em 14 
mezes, tendo a firma con
tratante o compromisso fixo 
para isso, e em caso de 
qualquer atrazo a multa dia- 
ria é de tamanho vulto que 
não haverá nenhum receio 
de atrazo nestas obras.

Assim é que, no próximo 
ano estaremos com o pro
blema de energia elétricare- 
solvido em nossa cidade, 
graças aos esforços do go
vernador Celso Ramos, que 
deseja cumprir a risco todas 
as suas promessas e seus 
planos e métas de seu go- 
vârno.

Senai que deverá ocorrer no 
roez de Julho do corrente ano.

Dai podemos registrar isso 
com satisfação e bem ana- 
lizar quanto tem o gover
nador Celso Ramos, seus 
olhos voltados para nossa 
cidade o também para essa 
região, pois como todos sa
bem o Banco e obra de seu 
govêrno e a construção 
deste majestoso Senai e obra 
sua quando estava a testa 
daquela importante obra de 
assistência, que sem duvida 
"rará enormss benefícios a 
toda a região serra de Santa 
Catarina.

ta campanha em nossa cida
de, pois somos de opinião 
que sem duvida Lages que 
sempre esteve e deve estar 
nessas iniciativas pela sua 
condição de cidade lider em 
beleza feminina, e mesmo 
seu gabarito social, deverá 
mais uma vez estar presente 
a esta monumental festa que 
será realizada dia 18 de 
Maio na cidade de Blumenau.

Porem isso tudo deverá 
ser estudado em detalhes por 
todos os componentes dessa 
iniciativa, e com cobertura 
de nossa sociedade peça in
dispensável para o sucesso 
absoluto.

to marchará a passos gi- 
intescos rumo a um porvir 
sonho e progressisto que 
rá tamhém um futuro pro- 
•essista e risonho para toda 
região serrana. Quanto à 
lmini8tração local, da intei-

/ \  m  n A t A n u i n  r l  a  m  n n i r » i n i r \

urge salientar que está sen
do realizada a contento ge
ral, voltada para a solução 
dos problemas mais urgentes 
e aflitivos da comuna e que 
se relacionam na sua maio
ria com os setores agrícola, 
rodoviário e educacional.

DR. ALCIDES ABREU

CONCURSO “ M1SS SANTA CATARINA - MBS BRASIL”

D  O N E  M A D A J C A D / t
apresenta amanhã (domingo) ás 4 7 e 9,15 horasComeçou em Nápoles

com: CLARK GABLE SOFHIA LOREM VITORIO DESICA

Em TECNICOLOR
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P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  DE LAGES
Diretoria da Fazenda 

A V í S ?
Im p o s to  P r e d ia l e  In d ú str ia  e  P r o f is s õ e s
A Diretoria da Fazenda avisa aos senhores 

contribuintes dos impostos acima, que estará 
cobrando durante o mês de abril, sem multa,
0 primeiro semestre dos referidos tributos.

Outrossim, comunica que, os respetivos Im
postos serão acrescidos de 10% n0 primeiro mês 
e 20% nos meses subsequentes, se não forem pa
gos do prazo legal.

Abril de 1963.
C l c u i i o  R a m o s  F lo r ia n i

Diretodr da Fazenda

1 VICENTE PASCALE
Com. e Repres.

Oferece
Eletro - Tratores "CEBRA"

Para transportes em pátios movidos à 
eletricidade ou gasolina

| M ELH O R ES IN FO R M AÇ Õ E S  PRO CURE 
O E S C R IT Ó R IO

Rua Correia Pinto, 122 - Caixa Postal 28 

Fone, 228
Lages — S. Catarina

R E L O G I O
Perdeu-se um relogio Tissot de pulso c/ pulseira de 

nylon preta nocine Marajoara ou Tamoio. Solicita-se a pes
soa que o encontrou entregá-lo na redação deste Jornal ou 
no 2' B Ro Gratifica-se regiamente.

Máquinas à vapor - Conjunto de caldeiras 
e cilindros ce 30 HP à 300 HP - Locomoveis 
Máquinas recondicionadas para pronta entrega. 

Preços e condições excepcionais.
Tratar diretamente nesta redação ou em 

Porto Alegre à Rua Casemiro de Abreu. 173 
Canoas - Faixa Federal - Parada 38, no Depósito.

Gins Teatro Tamoio S/A.
A s s e m b lé ia  G e r a l E x tr a o rd in á r ia  

C o n v o c a ç ã o
Convidamos os senhores acionistas para a Assembléia 

Geral Extraordinária, a rsalizar-se no dia 19 de abril de 
1983, às 17,30 hora6 em nossa séde social, à Rua Marechal 
Deodoro n° 170. nesta cidade de Lages, Estado de Santa 
Catarina, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 — Aumento do capital social;
2 — Alteração Estatutária;
3 — Outros assuntos de interesse da sociedade.

Lages, SC. V de Abril de 1963

Empreza M. A. de Souza Ltda.
MARIO A. DE SOUZA — Diretor Presidente

CONSTANTINO BERTUZZI -  Diretor Gerente

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

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxerto de veia e 

prótese de polietileno.
C o n su ltó r io : D e s . W e s t p h a le n ,  15 - 

9o a n d a r , con j. 3 F o n e  4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná
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Por não ter votado no plebiscito

Lacerda não poderá 
receber seus
vencimentos

O governador Carlos 
Lacerda está ameaçado 
de não receber êste mês 
os seus vencimentos, por 
não ter votado no Ple
biscito de 6 de janeiro 
último, pois cumprindo 
dispositivo da lei eleito
ral, a Secretaria da Ad
ministração comunicou a 
todos os servidores do 
Estado da Guanabara que 
só poderão receber seus 
vencimentos, êste mês, 
aquêles que tiverem vo
tado.

Assim, para receber os 
cheques de pagamento, 
os funcionários serão o- 
brigados a exibir seus 
titulos eleitorais, compro
vando que votaram no 
plebiscito. Instruções se
veras nêsse sentido fo
ram distribuídas para 
que não seja pago ne
nhum servidor público 
que não apresente o tí
tulo. Dentro dêsse crité
rio, o governador Lacer
da como funcionário nú
mero um do executivo, 
terá que provar que vo 
tou a 6 de janeiro.

Mas, sendo público e 
notório que êle não vo 
tou, tendo mesmo decla
rado que não o faria pa
ra não participar de «uma 
farsa» a Secretaria da 
Administração sabe ante
cipadamente, que êle não 
poderá cumprir a exi
gência.

Isto criou uma situação 
de constrangimento nos 
setores do pessoal do 
Estado da Guanabara. 
Indaga se ali, inclusive, 
qual será a formula para 
superar a situação. E no 
caso do governador ser 
pago, como deverá aque
la Secretaria proceder 
em relação aos demais 
funcionários que não vo
taram?

M orte em avião: indenização de 2 00  
s a l »  -  m ínim os

A fixação da indeni
zação em até 200 vezes 
o maior salario minimo 
vigente no pais. para os 
casos de morte em aci
dentes aéreos, é o que 
prevê o novo codigo Bra- 
silejro do Ar. cujo ante
projeto foi entregue ao 
ministro da Aeronáutica, 
pelo presidente da Soci
edade Brasileira de Di
reito Aeronáutico.
Depois de passar pelos 
orgâos superiores do 
Ministério de Aeronáuti
ca e pelo Ministério da 
Justiça, o anteprojeto se
rá encaminhado ao Con
gresso nacionla. Para a 
sua elaborapão os mem
bros da SBDA reliza- 
ram 144 reuniões plená
rias. Dentre sa alterações 
introduzidas ressaltam 
multas aos |pilotos. esti
puladas em até 500 vezes 
o maior salário minimo.

Luersen - Industria 
e Comércio de 

Madeiras b/AA V I / C
Achara-se á  d isposição^dos senho res  aclonlo. 

nistas, na séde so c a i , « A j  1 de^ ^  ^  ^ - 1 0 o,

" l ®  de 26 de9 setembro de 1940, correspo» 
dente ao exercício social ae 19b2. j

A s s e m b l é i a  Geral Ordinária ■

la  C onvocação
Outrossim, são convidados os senhores acio. 

Tictas a se reunirem em nossa sede social, nesta 
dade. às 9 (nove) horas do dia 25 de abri p. vip. 

touro,'para. èm assembléia Gorai Ordinária, tra. 
;ar da seguinte:

O r d e m  d o  D ia

a) Leitura, discussão e aprovação do Relató
rio Administrativo da Conta Lucros e Perdas. 
Parecer do Conselho tiscai e contas da Diietoriaf 
correspondente no exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 1962.

b) Aplicação do lucro em suspenso a dispo
sição da Assembléia;

c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e 
seus respectivos suplentes e fixação de sua re
muneração; e

d) Outros assuntos de competência legal e es
tatuária da Assembléia Geral Ordinária. j

Lages, 20 de março de 1962.

B ru n o  L u e r s e n  - Diretor Presidente 

M a r io  L u e r s e n  - Diretor Comercial

JUIZO D E  D IR E IT O  D A  P R IM E IR A  V A R A  
C IV E L  D A  C O M A R C A  D £  L A JE S

£0i¥IIL DE
O dr. José Bonifácio da 

Silva, Juiz de Direito subs
tituto, em exercicio na Pri
meira Vara Civel da Comar
ca de Lages, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei 
etc,

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias. virem, dêle conhe
cimento tiveram ou interes
sar possa, que no dia vinte 
e trèz (23) do mês de abril 
do corrente ano, às dez (10) 
horas, no saguão do edificio 
do Forum desta cidade de 
Lajes, o porteiro dos auditó 
nos, ou quem suas vêzes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arremata
d o  por quem mais der e 
melhor lance e oferecer so
bre a avaliação de setenta 
mi cruzeiros (CrS 70.000,00) 
eita neste Juizo, a seguinte 

bem .movei ponhorado a Ga
briel Sp.azzi e sua mulher 
nes autos da execução m0 
.vida por Igno Savaris a 
saber: - UM TERRENO foVeb 
;.°* P^PNo próprio para edi
» c r °  iS -
zzwsssrs?S:
sem benfeitorias'loa*** * 8t® 
superficial de 53* ?rea 
nhentas e trinta\  h 2 (qni' 
tros e vintee dnie d°‘8 me'

correspondente an« íL 3033'
números seis e U  lotes de
taado ao norte S » 00” ' ™ -
tro metros e oitlnf e qua' oitenta centi-

mentros, com uma rua pro
jetada; ao sul, vinte metros 
e setenta centimetros, com 
Manuel da Silva Ramos; e 
leste, vinte e quatro metros, 
com o lote número cinco, e 
a oeste, vinte e cinco metros, 
ainda com Manoel da Silva 
Ramos. - Dito terreno foi ad
quirido pelo executado Ga
briel Spiazzi por compra fei
ta a Aristides A. da Silva e 
sua mulher, conforme docu
mento transcrito sob núme
ro 27.883, no Primeiro Oficio 
do Registro de Imóveis des
ta cidade e comarca de La
jes. - E quem quizer arre
matar oreferido imóvel, de
verá comparecer no dia, 
mes, hora e local acima men- 
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der sôbre a 
aludida avaliação4 depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente, e prêço da arremata
d o , impostos e custas le 
gais. - Para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas- 
sou-se o presente edital p#' 
ra publicação na forma lei - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e oito 
dias do mês de março de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu Luiz Carlos Sib». 
Escrivão do Civel, e datilo
grafei, subscreví e também 
assino. Selo a final.

José BoniTácio da Silva 
3u,z de Dereito subst. e® 
exercicio na la Vara Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Cível
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3a paginaCORREIO LAGEANOCINE TEATRO TAMOIO S/A.
RELATORIO DA DIRETORIA

• Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar e submeter à vossa apreciação, a s . 

contas desta Diretoria, Balanço Geral e o demonstrativo da conta de Lucros e Perdas, acompanhados do parecer do Conselho 
Fiscal, relativos ao exercício social de 1962.

Para quaisquer informações ou esclarecimentos que desejarem, permanecemos com maior prazer ao vosso inteiro dispor
I

LAGES, SC. 10 de janeiro de 1963 

EMPREZA M. A. DE SOUZA LTDA.

MARIO A. DE SOUZA — Diretor Presidente — CONSTANTINO BERTUZZI — Diretor Gerente

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962.

A T I V O/
IMOBILIZADO FIXO:

Instalação de Luz 59.582,70
Edificios 959.773,10
Móveis e Utensílios 350.005,40
Imóveis 229.430,00
Reformas Edifício 138.573,60
Maquinaria 1.613.637,60
Construções

IMOBILIZADO FINANCEIRO:

177.230,00 3.528.232,40

Empréstimo Compulsorio
Lei 1474 101.218,80
Cotas de Capitalização 22.100,00 123.318,80

DISPONÍVEL:

Caixa, Bancos e Caixa Economica Fed. 2.061.358,30

COMPENSAVEL:

Ações Caucionadas 20.000,00
\ 5 732.909,50

P A S S I V O
NÃO EXIGIVEL:

Capital
Fundo de Reserva Legal 
Fundo para Depreciação 
Lucros em Suspenso

EXIGIVEL:

Contas a Pagar 
Dividendos N° 1-2-3-4-5-6-7 e 8 
Titulos a Pagar 
Contas Correntes

TRANSITÓRIO:

Saldo a Disposição da Assembléia 

COMPENSAVEL:

Caução da Diretoria

1.350.000,00
339.399,90

1.053.597,50
909.306,60

V

3.652.304,00}

130.494,00
175.856,80

6.931,10
619.043,60 932.325,50.

1.128.280,00

✓
20.000,00 

5.732 909.50,

DEMONSTRATIVO DA CONTA "  LUCROS E PERDAS"
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

Despesas Gerais 
Fundo para Depreciação 
Fundo de Reserva Legal 
Saldo a Disposição da Assembléia

8.887.121.00 
132.000,00 
125.364,40

1.128.280.00 
;lO.272.765,40

Rendas Diversas 10.272.765,40

10.272.765,40

EMPREZA M. A. DE SOUZA LTDA. — MARIO A. DE SOUZA — Diretor Presidente 

CONSTANTINO BERTUZZI — Diretor Gerente OLLY JOSÉ BERTOLDO — Tec. Em Contabilidade CRC. SC. 1.242

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do conselho fiscal do CINE TEATRO TAMOIO S/A., com séde na cidade de  ̂

Lages, Estado de Santa Catarina, e no cumprimento que nos conferem os Estatutos Sociais e a Lei, examina
mos o relatório da Diretoria, livros, papéis e documentos, demonstrativo da conta «Lucros e Perdas» e o Ba
lanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1962.

Em face do exame procedido, somos de parecer que as contas merecem a integral aprovação dos senho
res acionistas.

LAGES, SC. 17 de janeiro de 1963

cíodo Q u y  u o t in f io  Q w a iHeJuSalecio d z z M í?a 9 íta x io  ê x a i\t
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• Prefeitura Municipal
f Estado de Santa Catar

M ovim ento da Tesouraria durante o m ês de Janeiro do corrente e xercíc io  M ovim ento  da Tesouraria
R E C E I T A

Impôsto sôbre Transmissão de Propriedade Imobiliá- Imposto sobre Transmissi
ria «Inter-Vivos» e sua incorporação ao Capital de ria “Inter-vivos» e
Sociedade Cr$ 1.369.610,00 Sociedade
Imposto de Licenças 372.383,00 Imposto de Industrias
Imposto sobre Jogos e Diversões 150.372,00 Imposto de Licenças
Taxa de Assistência Social 129.084.50 Imposto sobre Jogos
Taxa de Expediente 17.900,00 Taxa de Assistência o
Taxa de Emolumentos 55.940,00 Taxa de Expediente
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 1.881,00 Taxa de Emolumentos
Taxa de Estacionamento 11 650,00 Taxa de Fiscalizaçao e *-
Taxa de Divulgação e Turismo 5.700,00 Taxa de Estacionamentos
Renda Imobiliária 48.777,00 Taxa de Divulgação e 11
Serviços Urbanos 63.224,00 Renda Imobiliária
Alienação de Bens Patrimoniais 641.272,00 Serviços Urbanos
Cobrança da Dívida Ativa 260 656,90 Receita de Cemitérios
Receita de Indenizações e Restituições 88 223,00 Alienação de Bens Patrim
Multas em Geral 13.112,50 Cobrança da Dívida Ativt
Eventuais 6.585.00 Receita de Indenizações

SUB - TOTAL
Depósitos

TOTAL
Saldo do exercício anterior

13.140.998.00
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos

SUB - TOTAL
Resto a Pagar

409.400.00
617.031.00 
125 300,00
76.000,00
1 0 0 0 0 ,0 0

218.980.00 
1.526.495,20

115.082,20

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Iudustriais 
Serviços de Utilidade Publica 
Encargos Diversos

SUB - TOTAL
Restos a Pagar

TOTAL '
Saldo para o mês de março

21.000, no
39.800.00

1.480.330,00
55.023,2o

7.000. 0] 
1.293.569,30 
1.471.468,20

192.840,30
TOTAL
Saldo para o mês de fevereiro

4.808.400,00 
8 332.598.00Lajes, em 15 de fevereiro de 1963.

Cláudio Ramos Florianl Oscar Wer
Diretor da Fazenda Cont

V i s t o :
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Lajes, em 5 de março de 1963 
Cláudio Ramos Floriam Oscar Werner Beller

Diretor da Fazenda
V i s t o

Contador

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Portaria na Secretaria da Pre feitura, em 27 de fevereiro de 1963. ecretana da m
Felipe Afonso Simão

D E C R E T O

__ o • ----- ^  u i u i  y u
O Prefeito Municipal de Lages

Conceder Exoneração:
De acordo c __"

de dezembro de 1949
com a alineaa. do 6 v  do

. 0 Eustacio Odorico Padilha, do cargo i 
do Quadro tJnico do Município: g

Prefeitura Municipal de Lages, em 15

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente 
Prefeitura em 15 de março de 1963 e

DECRETO N- 12 
de 16 de marco de 1963

O Prefeito Mnnicipal de Lajes, no uso de suas atribuições, 
DECRETA:

Art. r  - Fica criada uma Escola Mista Municipal, no lugar de 
nomido Barra do Lajeado Liso, distrito de índios. g

Art. 2- - Este decreto entrará em vigôr na data de sua publica
ção revogadas as disposições em contrário. F

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de março de 1963 
Ass. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado e Registrado o presente Decreto na Secretaria da 

Prefeitura em 16 de março de 1963. aa
Ass: Felipe Afonso Simão 

Secretário
PORTARIA

De 27 de fevereiro de 1963 
O Preteito Municipal de Lages, resolve:

.  . DESIGNAR:
O Auxiliar de Escrita Aermes Andreaoi, para a partir 

ter exercício na Contadoria desta Prefeitura, sem prejuízos 
e vantagens das funções que exerce.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro de 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal

D EC R E TO

acordo com o art 95, § al|n,

Fmcal de Farenda. PaSrto ?,°0

-ra Municipal de Lagee, em 6

Wolny Deila Rocca 
Prefeito Municipal

Io e publicado o presente n 
le março de 1963P SGnte Dec

Fellpe Afonso Simãn

desta data 
dos direitos
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I n s t r u ç ã o  2 3 3

Comércio prepara vendas com prazo reduzido
Os comerciantes e lo

jistas do Rio, São Paulo 
e Belo Horizonte estão 
elaborando a disciplina- 
ção do credito, em face 
das novas normas traça
das pelo governo, atra
vés da Instrução 235. O 
plano tornará as contas 
a prazo inacessíveis a 
pessoas de salario infe
rior a 40 mil cruzeiros 
mensais e que tenham

de pagar aluguel de
casa.

E a explicação é sim
ples, segundo os círculos 
financeiros do Conselho 
Nacional de Economia: 
com a eliminação de 
prazos longos, de 20 a 
36 meses - mais preferi
dos pelas pessoas de bai
xo poder aquisitivo, só 
os clientes de renda 
mensal superior a 40

S O N E T O
Ao amigo L: uro Ramos

Vida. na mocidade, é sorridente,
Cheia de encanto, suavidade e amor,
A angustia passa sempre indiferente,
Se a enfrentarmos com denodado ardor.

Ao final desta fáse cintilante 
Do florescer da nossa juventude,
Nós sentimos nostalgia enervante 
A tocar nos com tôda a plenitude.

Aquêles dias bons que nós passamos, 
Aquêles sonhos bons que alimentamos 

\ 0  tempo velho e maú já dissipou.

Só as carícias e os ensinamentos,
Para bem suportar os sofrimentos,
De minha Mãe no coração ficou!

Lages, Abril de 1963.

LIVINIO GODOY.

CO N CU RSO S
R V ÍÇ O  N A C IO N A L  DE A P R E N D IZ A G E M  

IN D U S T R IA L

Departamento Regional de Santa Catarina

Acham-se abertas até 30 de abril de 1963, as inscri- 
es aos concursos para preenchimento de vagas, uma 
ra cada ramo, de

Instrutor de Mecânica Geral;
Tornearia Mecânica,
Ajustagem e Marcenaria
E professor de ciências de desenho, para a Escola 

3 Aprendizagem da SENAI de Lages.

Condições para Inscrição - exige-se
a) Quitação com o Serviço Militar
b) Certidão de Nascimento (minimo 21 e máximo 35 anos)
c) “Curriculum Vitae”
d) Duas (2) fotografias 3 x 4 cm.

Vantagens:

3ara Instrutor:
Vencimentos de Cr$ 31.500 (trinta e um mil e qui- 

jhentos cruzeiros) mensais durante o primeiro ano de traba- 
M xo e Cr$ 36.000.00 (trinta e seis mil cruzeiros) mensais 
Mpós haver completado o periodo acima mencionado com 

direito ao décimo terceiro salário, aumentos quinuinais, 
Balário familia e cursos de aperfeiçoamento. Eventual- 

iente terá o candidado aprovado direito a moradia em 
■roprio do SENAI ou, contrário salário-casa, corresponden- 
A  a 20% dos vencimentos. As regalias ao salário-casa e 
■alário familia, o candidato aprovado terá direito após ha
ver cumprido-o periodo referido.

ara professor;
■ Vencimentos (CrS 32.000,00 de trinta e dois mil cruzei- 

jgros) mensais e todas as demais vantagens que são confe
ridas aos instrutores.

Os interessados serão atendidos na sede do Departa- 
ento Regional do Senai, à Rua Tenente Silveira. 25 em 

lorianópolis e nas Escolas do SENAI de Joinville, rua Pe- 
,ro II, 836; de Blumenau, Rua São Paulo, 1,147 o na de 
lages, Avenida Pedro II, s/n.

mil cruzeiros poderão 
comprar, por exemplo, 
uma geladeira, uma ma
quina de costura ou en
xoval completo de rou
pas feitas.

Assim, uma pessoa que 
apenas percebe o Sala
rio Minimo, só terá cre
dito no máximo de 30 
mil cruzeiros, o que é 
insuficiente para adqui
rir qualquer aparelho 
eletrodoméstico ou uma 
maquina de costura.

Os comerciantes e lo
jistas só encontram uma 
solução para evitar a 
decadência dos negocios 
e, inclusive, o desempre
go maciço de comercia
dos: conseguir que a in
dustria modifique algu
mas de suas linhas de 
produção, a fim de que 
surjam, no comercio, a- 
parelhqs eletromesticcsi 
a preços mais acessíveis 
ao povo.

A razão de tudo isso 
é que, com a disciplina-j 
ção em preparo, os pra
zos de pagamento de du
plicatas não deverão ser 
superiores a 10 parcelas 
mensais, com uma entra
da de, também, 10 por 
cento do total da compra. 
As grandes casas, no en
tanto, pretendem estimu
lar as vendas a prazos 
curtos, sem aumento de 
preço e sem quaisquer

juros, como formula pa
ra desabituar os seus cli 
entes de crediários lon
gos, sem a queda das 
vendas.

A disposição dessas 
firmas e aplicar alguma

verba especial em publi
cidade a fim de preparar 
o espirito do publico, pa
ra as novas bases dos 
negocios, com a idéia de 
que poderão tirar bom 
proveito da situação, pa
ra aumentar as vendas.

PARAFUSOS
AÇO - FERRO S A.E • U. S. S. - MADEIRA

PORCAS

ARRUELAS

GRAXEIRAS

CONEXÕES)

ROLAMENTOS

L I XAS

BZD

CONTRA-PINOS

G ALVANIZAD AS

Uarca R e g is t ra d a

SCHÜLER S. A. — Com. e Ind.
TELEG.
FONOG
WESTERN INDIO

CAIXA POSTAL N ° 830 
TELEFONES 2-T8P7 - 2-3116

R U A  C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  N.° 1 5 1 7  
— P O R T O  A L E G R E  -

RAMO
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 . . .

y"
* v-

. »V'jy
.

%

•São, de foto, numerosos aparelhos 

Independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das omissoras.

P

’ ■ '•••••„', •

Nossos rúdlos sóo aparelhos 
do alta potência com solell- 
vidade perfeita e que lovom
o garantia d e - ü íl m

jto*» Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" • Pôrlo Alegre *•
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Exilo da conversação telefônica especial entre Brasil e lapas t ,,
- *---- tA----- do Serviço Postal infor- nistério, a ajuda do sa ltai Kyutaro "resentanteInforma-se ter sido co

roada de êxito uma ex
periência de conversação 
telefônica espacial, do 
Japão para o Brasil, 
com auxilio de satelite 
norte-americano decomu 
nicações. O Ministério

mou que a ligação fôra 
a primeira de tal natu
reza efetuda no Japão 
numa séria de provas 
semelhantes encetadas 
na semana passada. En
tretanto, segundo o Mi-

Posto— D E  —
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

nistério, a ajuda do sa- tal Kyuia  ̂ r«nPPSentante 
télite foi apanas parcial, Rio, um ^Ministério, 
entre o Rio e Estados | do mesm
Unidos, por estar a ór- 
bito afastada do Japão.

Os sinais foram trans
mitidos através do saté 
lite para os Estados Uni 
dos por meio de micron- 
da e um telefone de on
das curtas para Tóquio.

Em Tóquio, falou o 
ministro do Serviço Pos-

Aíroyuki Ueda, o qual 
se encontra na capital 
carioca assistindo _á reu 
niões da Comissão d® 
Departamento Interna
cional de satélites.

A comunicação durou 
apenas 5 minutos entre 
17,45 e 17,50 horas. O
ministro japonês leu men 
sagem de saudação.

Negocio de Ocosião
Vende-se um lóte situado em ótimo lo
cal no loteamento dos Steíen.

Tratar com Octávio Rafaeli. Rua Ba- 
rão^do' Rio Branco. 87.________________

Venha ver os melhoramentos Volkswagen:

a Komhi agora tem mais 1/ 2, 3, 4  janelas

o Sedan tem janelas traseiras que se abrem
A Komhi. O
1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 jonelas. Ou 

16 se v. contar o pára-brisa. (Existe 
algum outro carro com tantas ja
nelas?) Olhe a vontade. V. só vê 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm2 nas janelas, isto é, visibilidade 
total, panorâmica.

A janela traseira foi aumentada 
em 69%. De 1.690 cm2 passou para 
2.860 cm2.

A Kombi agora é ainda mais 
fácil de dirigir.

O Sedan.
Era necessário um melhor areja

mento no banco de trás.
Pois bem, aí está.
As janelas laterais traseiras 

agora se abrem, num movimento 
basculante.

Dê a notícia às pessoas que via
jam atrás.

Outra coisa: o esguichador de 
água no pára-brisa agora é auto
mático.
Basta apertar um botão no painel.

Venha ver.
São poucos os melhoramentos 

que v. pode ver.
Mas v. vai sentir os inúmeros 

aperfeiçoamentos que são introdu
zidos constantemente na Kombi 
e no Sedan. Jamais para torná-los 
apenas “ diferentes", mas sempre 
para torná-los ainda 
melhores.

Visite-nos.
Faremos uma __

demonstração. SutomlSoS

LAJES S/A - Automóveis è Acessórios
Avenida Marechal Floriano, 373 - Fone, 252 

Lages■ Santa Catarina

Papa manda 
revisar oCódigo 

de Direito 
Conônico

O Papa João XXIII a. 
nunciou a criação de unja 
comissão de nove car
deal entre os quais se 
acha o cardeal Santiago 
Luis Copello da Argenti
na. A comissão foi cons. 
tituída para iniciar uma 
revisão do Código de 
Direito Canônico, que da
ta de 1917.

O Código, que contém 
o Direito Civil da Igreja 
comprenda .. 1.414 cá 
nones. Sofreu modifica
ções e adaptações nos 
últimos 46 anos.

O papa declarou sua 
intenção de revisar o có
digo ao informar, em ja 
neiro de 1996, que iria 
convocar um Concilio 
Ecumênico. Presume-se 
que a nova comissão 
trabalhe um ano ou mais 
para modernizar o código.

O cardeal Pietro Ci- 
riaci, prefeito da Congre
gação Vaticana do Con
cilio. foi nomeado presi
dente da Comissão Pon
tifícia para a Revisão do 
Código.

Este contém regula
mentos sôbre a moral, a 
disciplina e a condução 
de assuntos eclesiásticos, 
coisas sagradas, julga
mentos, opiniões, deci
sões, crimes e castigos.

6a pagina

Redução de re
cursos financei* 
ros na constru* 
ção da rodovia 

BR - 36
Trecho Lages - Flo

rianópolis
Por determinação su

perior, o DNER elabo
rou um Plano de Con
tenção de Despesas, no 
qual propôs uma redu
ção. para 350 milhões 
de cruzeiros nos recursos 
anteriormente previstos, 
no Orçamento da União 
para 1963. em 410 mi
lhões destinados ao tre
cho Florianópolis - La
jes, da Rodovia BR 36.

Considerando ainda 
que não está definido o 
Plano de Economia do 
Governo Federal, ~o 
DNER determinou que 
só sejam empenhadas 
depesas até 55% dos re
cursos já reduzidos, o 
Que, no caso particular 
do Batalhão Rodoviá
rio, será até o limite de 
192,5 milhões de cruzei
ros na dotação da BR  36 
para o corrente ano.
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Perdeu se em ruas desta cidade, uma carteira
ao Sr. Livinioe fiscal de cinema, pertencente 

rodoy.
)uem achou é favor entregar nesta redação 
o seu legitimo proprietário.

[>ara suas cargas e encomendas

TRANSPORTADORA

—  Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u ra n ç a  e P o n tu a lid a d e

Matriz • M a  Marectial Horiano 388-fioe 380 -  Caixa Postal 12 Lages-S.C
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C IC L IS M O . Campeonato dos bairro» cida
de de L a g e s  organizado e patrocinado  

pela C A S A  C I C L I S T A

Ia Prova, realizada dia 31 de março de 1963, na Ave
nida 1' de Maio (CORAL Vila Operário), 10 voltas apro
ximadamente 30 Kms., com a participação de 11 ciclistas.

0 Governador do Estado disciplina o nso de carros oficiais do poder executivo
C la s s i f ic a ç ã o  Geral

Lugar: Ary Antunes (Tempo: 1,15 hs.
Bairro

Morro Grande
2- ” Manoel D. Corrêa Coral
3' " Renato Xavier Copacabana
T ” José Inácio de Jesus Morro Grande
5 ” Amado Pereira 99  *»

6 - Edson do Vale Morro do Posto
Lages, 31 de março de 1963

Cine Teatro Tamoio S/AÂ V I / C
Comunicamos aos Srs. acionistas que, na séde social, 

à rua Marechal Deodoro, 170, em Lages, Estado de Santa 
Catarina, estão à sua disposição os documentos a que se 
refere o artigo 99 do Decreto - Lei n- 2.627 de 26.09.40, 
referente ao exercício social de 1.962.

Convocação
A s s e m b l é i a  G e r a l  O r d in á r ia

Convocamos os Srs. acionistas a se reunirem, em 
Assembléia Geral Ordinária, às 14 horas, do dia 20 de 
abril de 1.963, em sua sede social, no endereço acima, a 
fim de deliberarem sobre o seguinte:

O R D E M  D O  D IA
1 - Leitura, discussão e votação do relatório da Di

retoria, balanço geral, demonstrativo da conta de lucros e 
perdas, parecer do conselho fiscal e contas da diretoria, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem
bro de 1.962.

2 - Eleição dos membros da Diretoria e fixação de 
| honorários.

3 - Alteração dos Estatutos Sociais, quanto a taxa de 
| gratificação à Diretoria.

4 - Eleição dos membros do conselho fiscal, seus su
plentes e fixação de sua remuneração.

5 - Outros assuntos de interesse social

Lages, SC. 13 de março de 1.963.

Empreza M. A. de Sousa 
M ario A de S ou sa

Diretor Presidente

C cnstantino Bertuzzi
Diretor Gerente

cinema pen

Em recente decreto publi
cado no Diário Oficial, o Go 
vernador Celso Ramos discir 
plinou o uso de carros ofi 
ciais, tomando uma 6érie de 
providências afim de evitar 
abusos, que por ventura pos
sam haver, com respeito a 
utilização de automóveis per
tencentes ao Poder Execu
tivo.

Assim sendo, só poderão 
conduzir carros oficiais mo
toristas profissionais, regu
larmente matriculados e aos 
quais por ato da autoridade 
competente, sejam atribuídas 
tais funções. Somente têm 
direito a carros de represen
tação, o Governador e res
pectivas casas civil e militar; 
o Vice Governador; Secretá
rios do Estado, Comando da 
Policia Militar; Procurador 
Geral do Estado; Presidente 
e Diretores das autarquias e 
Departamento autônomos. 
Êsses veiculos, são conside
rados, de representação e 
idedtificados por chapas es
peciais.

Proíbe, também o Gover
nador e uso de carros de 
serviço a chefe do serviço 
ou servidor, cujas funções 
sejam meramente burocráti
cas e que não exijam trans
porte rápido; a pessoas ex- 
tranhas ao serviço e ainda o 
uso de veículos em passeio, 
excursão ou trabalho não 
relacionado com o 6erviço 
público.

Os caros pretencentes ao 
poder executivo, serão utili 
zados sòmente nos dias úteis, 
das 6 (seis) às 20 (vinte) ho
ras, exceto quando e viagem 
e aos sábados, quando o uso 
será das 6 ‘seis) às 15 (quin
ze horas. Aos domingos, fe- 
reados e dias de ponto fa
cultativo, não será permitido 
o uso de carros oficiais. Os 
veiculos oficiais, na capital 
do Estado; fora do horário 
do expediente, permanecerão 
estacionados nos dois pátios 
da Diretoria de Obras Públi 
cas e no Edifício das Dire
torias e no interior, nas se
des dos respectivos serviços, 
ou em local apropriado, apro
vado pela autoridade supe
rior. São excluídos, porém, 
os carros de serviço da Se
cretaria de Segurança Públi
ca, Corpo de Bombeiros, as 
ambulâncias, os veículos de 
socorro mecânico e os de 
reparação de emergêacia.

Em outros artigos, o Go
vernador toma ainda mais 
algumas medidas concernen

te a autorização da chefia 
da Casa Militar sôbre o cir
culação dos veículos, duran
te o período e as situações 
proibidas, cabendo a fiscali
zação aos serviços de Trân
sito e Policiais.

Excluídos os carros do Po
der Judiciário e do Tribunal 
de Contas, as disposições dos 
respectivos artigos aplicam 
se a todos os órgãos da ad
ministração pública.

A Infringência das disposi
ções do decreto, importa em 
apreensão de veículo e na 
aplicação de penas discipli
nares do servidor responsá
vel, pela autoridade compe
tente.

Com essas providências, 
espera o Govêrno do Estado 
por firma autilização indevida 
de veículos oficiais, proble
ma que tem causado gran
des preocupações ao Poder 
Executivo.

Nova Diretoria tío G. D. Guarany
Lajes - SC, 27 de março de 1963.
Ilmo Sr
Dirretor do Correio Lageano
1 - Levamos ao conhecimento de VS que, em reunião 

de Assembléia Geral, realizada no dia 26 Mar 63, em de
pendência do 2i Batalhão, Rodoviário, foi eleita e empos
sada a Diretoria do Grdmio Atlético Guarani que regerá 
os destinos desta agremiação no período de abril 1/63 a 
abril 1/64.

2 - A Diretoria ficou assim constituída:
Presidente de Honra 
Vice Pres. dê Honra 
Presidente 
Vice Presidente 
r  Secretário 
2' Secretário 
1* Tesoureiro 
2' Tesoureiro 
Orador
Diretor de Material 
Ccnselbo Fiscal

Suplentes

Médico

Coronel Floriano Mõller
- Ten Cel Olavo Pereira Estrela
- José Francisco da Cunha
- Dr Nilson Biavati
- Gilberto Winter
- Jorge Dabull Filho
- Laércio Córdova
- Olímpio Salles de Oliveira
- Luiz Carlos Correia
- Renato João Xavier
- Adalberto Nunes, Nelson Schwe- 
• der e Davanir Pinto.
- Mário Mendonça. Edmundo Sil-
- va e Vidal Arruda Machado.

DEPARTAMENTOS

Relações Públicas
Inscrições
Jurídico

Divulgação

Atletismo

Basquete
Futebol
Futebol de Salão 
Futebol Juvenil 
Tenis 
Voleibol

- Dr Nilson Biavati, Dr Acácio
- Ramos Arruda.
- Hallo Rinck Ribeiro
- João Batista Padiiha da Rocha
- Dr Hélio Rosa. Dr Jorge Bar*
- roso Filho e Dr José Hercilio
- Ribeiro.
- Nery da Veiga, Laerte Rath de
- Oliveira e Francisco Perreira.
- Egydio Pilotto Neto e João
- Taecil de Souza.
- Aderbal Varela Neves
- Hercilio Farias Velho
- Adão Mauricio da Silva
- João Carlos Pôrto Alegre Rosa
- Antônio Antonacci
- Nelson Borges Molinari.

3. Aproveitamos o ensejo para apresentar as nossas 
‘•Saudações Esportivas”

José Francisco da Cunha
Presidente

Gilberto W inter
Secretário
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Afim de acompanhar o 
rit mo de desenvolvimen 
todt* nossa cidade a con
cessionária de nosso ser
viço de transporte urbano 
Coletivo Santos de Trans 
porte Ltda., também está 
procurando dentro dos 
recursos possíveis de 
seus componentes am
pliar suas instalações afim 
oe poder estar equipada 
para a recuperaçlo de 
suas viaturas com rapi
dez, pois se não fora as
sim muitas vezes poderá 
ocorrer de um carro fi
car fora de serviço por 
muitos dias, se não con
tar com serviço de re
cuperação próprio. Em
bora que isso não venha 
diminuir as despesas, pois 
manter este equipamento 
é necessário grande des
pesas com ferramentas, 
mecânicos enfim e tan 
tas outras instalações 
que se tornarão necessá
rias na medida que este 
trabalho for se desenvol
vendo.

Ainda é pensamento do 
Coletivo Santos de Trans
porte Ltda. na medida do 
possível anexar uma ofi
cina para reparos de 
carrocerias, pois para en
frentar nosso trânsito 
urbano que anda a Deus 
dará e necessário ter 
uma oficina dessa natu
reza para poder fazer re
paros rápidos na lataria 
ou mesmo na carroceria 
que vivem andam a todo 
instante recebendo Iam 
badas dos motoristas na 
maioria das vezes impro
visados que é comum em 
nossa cidade, pois nossa 
fiscalização nesse setor 
é nula e não funciona 
de forma alguma.

E se estes trabalhos de 
concerto não forem fei
tos nas instalações da 
própria empreza. poderá 
o público ver-se privado 
de maior transporte pelo 
fato de ter que ficar mui
tos dias dentro das ofici
nas fazendo os reparos 
que muitas vezes demo
ram pelo acumulo de ser
viço que a mesma venha

a ter, razão pelo que 
mesmo que venha o cus
to ser superior ao de 
mandar fazer o concerto 
fora é necessário que ge 
ja feito com rapidez pa
ra que o carro volte de 
imediato a trafegar. Pois 
é pensamentos dos con
cessionários sempre que 
possível evitar que cir
cule em nossa cidade 
qualquer viatura de sua 
frota com amassados ou 
emfim qualquer coisa que 
lhe de mau aspecto.

Ersa tem sido uma das 
grandes preocupações do 
atual seu gerente do Co
letivo Santos de Trans
porte Ltda. Snr. Paulino 
de Almeida Coelho, tendo 
para isso encontrado sem
pre o decidido apoio de 
seus companheiros de 
sociedade para que, toda 
a iniciativa que venha 
trazer melhorias nos ser
viços de passageiros de 
nossa cidade êle terá 
sempre o apôio e vamos 
mais longe carta branca 
para tomar as iniciativas 
que julgar conviniente, 
para que este serviço se 
apresente sempre devi 
damente equipado com 
viaturas novas ou recu
peradas, porém sempre 
voltados para que este 
serviço esteja a altura de 
nossas tradições.

Agora ainda recente
mente os seus serviços 
passaram para as novas 
instalações nas proximi 
dades aonde já funciona
vam, porém num local 
bem amplo dando mais 
condições para o traba
lho de oficinas, também 
o serviço de escritório 
sofreu uma melhoria con
siderável, estando melhor 
instalado afim de poder 
atender a todas que, para 
la se dirijam no sentido 
de ser tratado negócio 
de qnalquer natureza, ou 
até mesmo reclamações 
que por ventura deseja
rem fazer, pòis o atual 
gerente Snr. Paulino de 
Almeida Coelho, com a- 
quele seu espirito de bem 
servir a coletividade la

estará sempre atento as 
justas reclamações ou ate 
mesmo sugestões que de 
sejarem apresentar, pois 
o público muitas vezes 
pode ser útil informando 
falhas que por ventura 
estejam ocorrendo e que, 
muitas vezes não chegam 
ao seu conhecimento, pois 
estas falhas quanto sao 
praticados quem as pia- 
ticou tem o máximo in
teresse que as mesmas 
não chegue, ao conheci
mento da direção, por sa
berem que sem dúvida e 
sem piedade os respon 
sáveis são punidos ener
gicamente, pois o quadro 
de seus funcionários re
cebem sempre recomen 
dações expressas para 
que procurem tratar o 
público com zelo e dedi
cação.
Assim é que podemos no
tar quasi diàriamente que 
este serviço procura na 
medida de seus recursos 
minguados fazer melho
rias em todos os setores, 
tanto interno como ex
terno, embora que, seu 
programa de expansão 
seja bem maior embora 
não possa ser feito a 
passos gigantescos por 
estar sua receita comple
tamente estorrada, pois 
as despesas com enor
mes e a arrecadação não 
suplanta as referidas 
despesas que dia a dia 
sofrem aumentos.

É pensamento ainda 
dos componentes do Co
letivo Santos de Trans 
porte Ltda. ampliar para 
outros bairros seus ser
viços de transporte, po 
rém isso só se dará com 
a aquisiãço de novas via 
turas, pois mais de uma 
vez frizamos que tudo 
isso dependerá da recei
ta que sem dúvida algu 
ma e a mola mestre de 
toda e qualquer iniciati
va, pois sem esta nin
guém poderá sobreviver, 
e nem prestar bons ser
viços a qualquer orgão 
ou coletividade que este
ja a serviço.

CORREIO LAGEA
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Sria. Telma Hoesch

t

Com praser pe 
raos o aniversário 
licio ocorrido dia 
corrente da jovem 
dade Srta. Telma 
chel fioo ornamento 
nossa sociedade 1o 

A aniversariante é
lha do casal \y 
Hoeschel e de sua e 
esposa dna. ViceJi 
Rezende Hoeschel.

A Srta. Telma en 
mos nossas felecita 
extensivas a seus n; 
dados progenitores.

Aviso ao Público Lageano
O Consorcio T A C  - C R U ZEIR O  DO SULi, sem pre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajan te da região serra de S a n ta  C atarin a, depois de reiniciar 
os seus voos para JO A Ç A B A , capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com  PORTO A L E G R E , capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim  é que, sendo atualm en te a  única Com panhia de Aviação Com ercial a  
servir nossa cidade, o Consórcio T A C  - C R U ZEIR O  DO SU L , que sem pre procurou  

servir a  zona da Serra, ligando-a a todas as cidadeé do País, oferece agora ao 
público 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 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

6 iasico Agrícola Mercantil 
promove campanha de 

ECONOMiU JUVENIL
Nobre o digna por todos os titulos e a campanb 

que o Banco Agrícola Mercantil S/A. promove em todas 
cidades aonde tem suas agencias ou filiais.

Aqui também em nossa cidade aonde a pouco fom 
comtemplados com a abertura de uma filial desse conc 
tuado estabelecimento de credito, com uma vasta fo: 
de serviços prestados a economia brasileira, pois sua rjj 
mificação se extende em quasi todos os Estado da Fed 
ração.

A campanha de ECONOMIA JUVENIL e sem duvida  
de enorme enteresse, pois, a criança pode com pequena» 
somas que deposita em poucos anos despor economia que 
lhe possa garantir a educação, coisa indispensável na s 
poca em que vivemos e ao que tudo indica cada dia que 
passa maior será a necessidade de maior índice de educa
ção de nosso povo, pois quanto maior for o indice educa
cional de um povo maior capacidade em todos os setores 
de sua vida interna tanto política como financeira, seu 
conceito externo e levado em conta com um reflexo fa 
voravel totamente, baseado no indice educacional.PRECISAM-SE

M E C Â N IC O S  E A J U D A N T E S .  
E L E T R IC IS T A S  E A J U D A N T E S ,

E S O L D A D O R E S

Serviço de m ecân ica  é p a ra  m áqu inas  
leves e pesadas.

Serviço de e le tric id a d e  é p a ra  diversas  
vo ltagens e c ic lagens.

OS INTERESSADOS DEVEítAO DIRIGIR-SE Â

O L I N K R A F T  S/A 
Localizada em Igaras

Aniversário natalicio
dia 31 doGarcia, filho do sr. Jonas C o S T  EPaminondas 

do vizinho municipio de Garcia- dinâmico
exma. esposa dona Zenif, o J °Sé do Cerrito, e 
familia cerritense. a Pereira Garcia, de tri

Curso Normal, manUdo^elo^rn í& r  a PIicado a

de e!os nossos cumprimentos •'inT ent°' destas colunas e 
aos seus dignos progenitoreLUVemi aniversariante>e longo e venturoso. &enitore8. almejando-lhe um

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




