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visita realizo» a Lago!S o Eng. Celso Ramos Filho, ilustre Secretário ie
Viaçao o Obras P A lic as do dinâmico Governador Celso Ramos

Procedente de Presidente 
Getúlio, chegou domingo à 
noite a nossa cidade, acom
panham do Dr. Ernani San 
ta Rita diretor da divisão té
cnica do DER e do Dr New 
ton Tisserol), chefe de con- 
gervação e melhoramentos 
do DER, o Engenheiro Dr. 
Celso Ramos Filho, ilustre 
Secretário de Viação e Obras 
Públicas, juntamente com o 
Sr. Ibraim Felipe Simão ilus
tre Secretário sem Pasta do 
govêrno estadual.

Naquela cidade do Vale do 
Itajaí. o Dr. Celso Ramos Fi
lho, integrou a comitiva do 
Governador Celso Ramos, 
que inaugurou domingo últi
mo, a agência do Banco de 
Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S/A e que 
visitou também a Usina de 
Palmeiras sita em Blumenau 
cuja capacidade geradora 
deverá ser aumentada para 
12 mil HP, conforme jâ tive
mos oportunidade de infor
mar em edições anteriores.

Em nossa cidade, o Secre
tário Celso Ramos Filho, veio 
com a finalidade de tomar 
uma série de providências 
relacionadas com diversas o- 
bras que serão levadas a e-

feito aqui, e que fazem parte 
de um grande plano de rea
lizações do Governador Cel
so Ramos, não só em nosso 
município, como em toda a 
região serrana.

Ima dessas providências, 
relaciona se com o asfalta- 
mento da 2a pista da Aveni
da Presidente Vargas, Rua 
Correia Pinto, Praça João 
Costa, Rua Marechal Deodo- 
ro. Avenida Marechal Floria- 
no, até o acesso sul da BR 2. 
Outro trecho que 6erá asfal
tado, será aquele compreen
dido entre a Praça João Ri
beiro, Rua Presidente Nereu 
Ramos e Praça Vidal Ramos 
Sênior.

Na segunda feira, pela ma
nhã, o Secretário Celso Ra
mos Filho, acompanhado do 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, do Dr. Cleones Velho 
Carneiro Bastos, diretor do 
Departamento de E-tradas de 
Rodagem, residência de La
ges, e do Sr. Valdo da Costa 
Avila, presidente do diretó
rio municipal do Partido So
cial Democrático, esteve em 
visita ao 2o Batalhão Rodo
viário, e ao seu bravo < o- 
mandante Coronel Floriano 
Móller, onde foi solicitar da

Festejos do "Pia da 
- - - - - - Pátria"—

Os festejos do «Dia da Pátria» serão imçia- 
d°8 cora a entrega da Baüdeira Nacional ao a 
klhão Rondon, pelo Sr Prefeito Municipal,Dr
®y Delia Rocca, às 9 horas da manha do ' ‘ 
P® setembro, na Praça João Costa.

A entrega será feita por uma guarda ’
®°Qstituida por alunos e alunas de esta 
^  de ensino secundário de l ages* Rnndon
I Se presente o Gen Joaquim Vicente '

entrega d') Pavilhl) NicíoqíU o enerah
C® Btl. Rondon,será feita por êste Ofic 
tendente do Patrono daquela Unidaae. eg 
L A seguir, terá inicio um desfile . 2* Bata- 
°lar. tradicionalista, cora a presenç “ ensino 
^  Rodoviário, de estabelecimento* ^  com 

agremiações esportivas e,_ f raúChas do 
desfile dos Centros de Tradiçoe. df) cTG
an!?fCho Colorado e ‘  p0f '{Z  mfcioios? vizinhos. a° t̂o Lageano e outros de muIí , [ nelos ex-

flmh desfile militar será Preced ta Pcidade e 
^batentes da FEB, residentes nesta

Q1f|Pio. ou em trânsito P0*, M,f8jca do “Ba 
taiv.' rD conjunto das Bandas de brjihantará 

Rondon» e «Maestro Ponee* abrI 
í  e8tej°s da raanhã do «Dia da ^oras, bave 
> >  no Clube 1- de dalh0' p e l o  2* 
BaJhjbandango da Pátria», P' nd0 Barbicacho 

Rodoviário e pelo C Gv ada Artística
V-Íp0, com a presença da.In da cidade

, b dos «Vaqueanos da * I( jdad0 ’ pelo Cmt
» e t e .  especialmente convidado i
ata‘hão Rondon.

quela Unidade, o apoio para 
a concretização do asfalta- 
mento das vias públicas aci
ma citadas, atravéz dos seus 
setores técnicos e rnaquiná- 
rios.

A visita dessas ilustres au
toridades àquela Unidade de 
Engenharia de Construção do 
nosso ‘ Exército foi coroada 
de todo o êxito, isto porque 
o seu Comandante Coronel 
Floriano Mõller, prometeu- 
lhes o seu incisivo apoio à- 
quelas obras, marcando as
sim mais uma vez a presen
ça do glorioso Batalhão Ron- 
don aos reais interêsses de 
nossa terra. Com isso, o ser
viço de asfaltamento daque
las importantes vias públicas 
de nossa urbe, será realizado 
num perfeito entrosamento 
entre a Secretaria de Viação 
e Obras Publicas por inter
médio do DER, a cuja testa 
se encontra a ‘figura dinâmi
ca do Dr. Cleones Velho Car-

Vereador Ruy 
Zapelini

Viajou domingo último pa
ra Passo Fundo, tendo já re
gressado a nossa cidade, o 
Vereador Rui Zapelini, es
forçado representante pes- 
sedista na Câmara Municipal.

O ilustre Vereador Rui Za
pelini, que tem pautado em 
nosso legislativo por uma

série de trabalhos em pról 
da coletividade lageana, e 
todos êles merecedores dos 
nossos aplausos.tratou naque
la cidade gaúcha, de rele 
vantes assuntos comerciais 
relacionados com a importan
te firma que dirige na 1 rin- 
cesa da Serra,

Felicitamos o Vereador 
Rui Zapelini pela sua desas- 
sombrada dedicação em prol 
de nossa população no le
gislativo e votos de constan 
tes êxitos em suas ativida
des comerciais.

neiro Bastos, da Prefeitura 
Municipal e do 2o Batalhão 
Rodoviário.

O Engenheiro Celso Ramos 
Filho, veio à Princesa da 
Serra, com a finalidade ainda, 
de dar andamento à constru
ção do Centro Educacional 
Vidal Ramos Junior, que reu
nirá Ginásio, Escola Normal, 
Grupo Escolar Modelo, Jar
dim de Infância, instalações 
para Educação Fisica, Audi
tório e Bloco de Administra
ção. Será êste, o maior con
junto educacional do Estado, 
cuja obra está avaliada em 
200 milhões de cruzeiros sem 
contar as instalações inter
nas e ocupará uma area 
de 5 000m2 em terreno sito 
no fim da Rua Frei Rogério, 
proximidades do SAMDU.

Essa gigantesca obra será 
realizada atravéz de concor
rência pública, com prazo de 
30 dias para apresentação 
das propostas. O serviço de 
pavimentação, bem como a 
terraplanagem do local a ser 
iniciado dentro de pouco 
tempo, estará a cargo do De
partamento de Estradas de 
Rodagem.

O Secretário Celso Ramos 
Filho, visitou ainda a Mater 
nidade Tereza Ramos e o 
Hospital Nossa Senhora 'dos 
Prazeres, quando se inteirou 
in loco de diversas remode
lações a serem introduzidas 
nos mesmos, principalmente 
neste último, onde futuramen

te deverão ser realizados di
versos reparos em seu edi
fício e instalações internas

No dia de ontem, o Enge
nheiro Celso Ramos Filho, 
acompanhado dos seus auxi
liares, Drs. Ernani Santa Ri
ta e Newton Tisseroli, e do 
Dr. Cleones Velho Carneiro 
Bastos, viajou para o nóvel 
Município de Anita Garibaldi, 
onde foi ultimar as providên
cias para a macadamização 
do trecho compreendido en
tre a BR-2 até àquele Muni
cípio, e possivelmente até a 
divisa com Campos Novos. 
Com referência a essa obra, 
já chegaram considerável nú 
mero de viaturas da SVOP, 
para o inicio imediato da 
mesma.

De Anita Garibaldi, o en
genheiro Celso Ramos Filho 
viajou para Campos Novos e 
Curitibanos, onde irá inaugu
rar o trecho já maeadamiza- 
do do trecho Jque liga êsses 
importantes Municípios di re
gião serrana e obra essa 
que desde há muito tempo 
era reclamado pelos seus ha
bitantes. e que hoje já é uma 
realidade, graças ao espirito 
compenetrado e realizador do 
Governador Celso Ramos, 
que tem sabido olhar as vá
rias regiões de nosso Estado, 
sem distinção das mesmas, 
procurando governar Santa 
Catarina, com os olhos levan
tados para o seu progresso 
e para o bem estar de seu 
po-vo.

Anuladas nomeações para au
tarquias do trabalho

Informa-se que o ministro do Trabalho, Sr, 
Amaury Silva assinou uma portaria anulando to
das as nomeações feitas em autarquias ligadas a 
sua pasta desde janeiro do corrente ano, que, se
gundo já tem sido divulgado, são muito nu- 
meiosas.

Convite aos ex-Comhatentes da FEO
O Prefeito Municipal de Lages e o Cmt do 2' 

Batalhão Rodoviário convidam os ex-combatentes 
da Fôrça Expedicionária Brasileira a desfilarem, 
no próximo dia 7 de setembro - Dia da Pátria, - 
precedendo o grupamento militar-escolar-associa- 
tivo-tradicionalista, numa homenagem àqueles 
que deram suas vidas na Campanha da Italia e 
que ora repousam, no Panteão na Glória, agrade
cidos da Pó Iria.

Outrossira, solicitam que os expedicionários 
se apresentem com tôdas as medalhas nacionais 
e estrangeiras de que são detentores, às 9 horas 
da manhã do dia 7, no entroncamento das Ruas 
Marechal Deodoro e Marechal Floriano.
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Agora em Lages os Famosos Produlos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas ■ 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages Rio Grande de Sul 

■ Santa Catarina

Fabricantes dos renomados produtos
Cervejas

Rrcnenbier
Eilsen

Elefante
M a lz b ie r

E iru ta
Refrigerantes

C u a ra n á
Atina Tônica

LaranJada
Tctla E im cn a d a

Eistribuem  ainda
Aguardente e V in h c

Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos produtos It-----
certifiquem-se dos seus prêços compensadores. ^ amaIte e

Lages SC 4-9-Ü3 C C E E E I©  I
Pagina

íla C i d a d e ,  na E s t r a d a  on na
S I M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado 

A  m a r c a  m a i s  v i t c r i c s a  n a s  ú l t i m a s  c c i i i s r e t i c f e s  a u t c m c b i l i s < | t a *  e  is

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
R e v e n d e d o r  - S IM C A  nesta  p ra ça :

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis f

Rua Manoel Thiago de Castro. 174 • Lages • Santa Catarina
I

Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

Requerimentos Despachados em 8 8-1S63
- Paulino Jasper - Transferência de casa e terreno Sim
- Belisario Cardoso *
- José Farias Waltrick »
- Alexandre Zaniolj »
- Sebastião Coelho dos Santos - Transferência de terreno - Sim
- Otto Matos de Camargo »
- Idalina Silva »
- Cecilio Silva Neto »
- Laercio Corrêa »
- Maria Almerinda Waltric * Liçença reforma de casa -  Sim

1724 - Walmor Cesar »
1727 - Juvelino Pereira Rodrigues »
1729 - Alice Moreira Rodrigues,- Requer aposentadoria - concedo a

aposentadoria de acordo com o artigo 119 da lei n- 71 de 
7-12-49 paragrafo 3'

1730 - Jussara Ranzolim Requer 30 dias de liçença - Sim
1731 . Olivio Pereira de Souza - Requer certidão

1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1722
1723

Sim
1732 - Maria Fernandes da Silva - Requer certidão histórica de imóvel - 

Certifique-se
1737 - Rubeus Cardoso Silva - Transferência de terreno - Sim

Requerimentos Despachados em 12-8 63
174? - João Maria Varela - Transferencia de casa e terreno - Sim
1743 - Valmira Padilha »
1744 - Alvino Padilha »
1745 - Cerly Costa Rocha »

1746 - Agostinho Bett
1747 - Álvaro Ramos Vieira
1748 - Geraldo Granetto
1749 - Totila Keller
1750 - Mario Leopoldo dos Santos
1751 - Fundes K Macedo
1752 - Miriam Reuter
1753 - Manoel O. P- de Sá
1754 • Teodoro Amorim
1755 - Odir Silva
1756 - Juarez G. Nunes
1757 - Alvino M. dos Santos
1758 - José Zancheta Amaral
1759 - Evaldo Melo Silva
1760 - Inácio Padilha
1761 - Vitalício Padilha
1762 - Argemiro Mello
1763 - João Francisco Farias
1775 Antonio Costa Mello
1776 - João Francisco Mendes
1777 - Boaventura Souza Filho

Transferência de terras -

Transferência de Terreno

1784
1785

■ Cezario Biazetti
■ Cesar Rodrigues - Transferência de Terreno - Sim 

Dinarte Antunes Borges
J )ão Maria da Silva
Auto Mecanica Vieira

Jonas Weiss 
Delcino M. Silva

1786 - Nilo Sbruzzi
Enc. do Protocolo Cristina Ramos Cfriente
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^ eP̂ ,I *.er Rural Banlavoura
0 Estabelecimento de 
padrões, que nos permi
tem indicar se determi 
nados resultados são po 
sitivos ou negativos, ob 
têm-se por meio de com 
paração. Habituados a 
vacas que produzem 
três litros de leito por 
dia,consideramos «ótima» 
a que produz dez. Está 
última, no entanto, é

RôbanhQ^selecionado: Alta produtividade leiteira
ru m ern um' €  Affrônomc *4ilci<ule» t á  Freire
cuja media • d í criação
vidade seja dezoito litros 
diários, por exemplo 

U mesmo pode ser di 
to em relação ao pêso. 
a precocidade, à rusti- 
cidade. à resistência às 
moléstias e a outros ín
dices econômicos, 

PADRÕES 
Por meio de padrões,

previamente estabeleci
dos, conseguimos deter 
minar, por comparação, 
se o animal quj possui 
mos é mais ou menos 
rústico, precoce, pesado 
e resistente às moléstias.

Levantados êstes índi
ces de padronização 
(são obtidos pela media 
dos resultados da re

gião). poderemos partir 
para um melhorament > 
do rebanho que terá,, 
por referência, o padião 
pré estabelecido - nosso 
ponto de partida. Se. nu 
ma determinada região, 
a média é de cinco li 
tros diários por vaca 
será considerado apri
morado o gado que ul
trapassar essa quantida-

0 Comando do 3o B P.M. faz saber a quem interessar 
possa que se acham abertas na sede do 3o Batalhão de Po 
Leia Militar em Canoiuhas, até o dia 15 (quinze) de Setem 
bro do corrente ano as inscrições para o Exame de Admis
são ao Curso de bormação de Sargrntos que funcionará 
do mesmo Batalhao.

I - F inalidades do  Curso

I Formar 3o Sargentos Combatentes da Policia Militar 
visaüdo dar lhes conhecimentos básicos para as funções 
que lhes são inerentes, bem como as que eventualmente 
veDham desempenhar (Delegado e Sub Delegado de Polícia, 
Comissário de Polícia, Escrivão do Polícia, etc).

I I -C o n d iç õ e s  para  o e x im e  de admissão

a) Pessoal d a  corporação :

Mediante simples relação nominal de candidatos vo
luntários. encaminhadas pelo Cmt de Unidades a Subunida- 
des ao Comandante do 3“ B.P.M. obedecendo os seguintes 
requisitos:

Graduação máxima; 3o Sgt combatente 
Bôa Conduta
Idade Limite: 30 anos completos na data de encerra
mento da inscrição e 35 anos completos na mesma 
forma, para os que tenham 5 ou mais anos de praça. 
E6tar apto pora frequentar o Curso, mediante exame 

de 6aúde, onde será exigido: dentadura, acuidade visual 
|e auditiva normais.

Não estar sendo processado no fôro militar ou civil.

b) Pessoal de  outras corporações  e candidatos 
civis

Requerimento dirigido ao Comandante do 3o B.P.M.
|solicitando inscrição ao Exame de Admissão ao C.F.S., -a 
companhado dos seguintes documentos:

Certificado de Reservista de Ia, 2a ou 3a categoria 
Os candidatos de Ia ou 2a categoria, tenham sido li- 

[cenciados no comportamento BOM
Certidão de idade que prove não ter mais de 30 anos 

[completos e ser brasileiro nato
Certidão de casamento (se casado)
Quitação Escolar
Atestado de Bôa Conduta, passado por autoridade Po- 

llicial em cuia jurisdição tenha residido os últimos seis 
fBiêses

Atestado de Vacina Anti-Variolica

Atestado de Residência
Os candidatos de ourrs corporações militares devem 

encaminhar seus requerimentos pelas Un.dades em que es
tiverem servindo.

III- Exame de Admissão

O Exame de Admissão terá lugar no dia 18 do mês de 
setembro do corrente ano, ua 6ede do 3° B P.M., constará 
do seguinte:

a) Provas ds f ível Intelectual (escrital
Português 'eliminatória). Dez ;iühas ditadas de obra 

de autor nac onal. Análise gramatical. Verbos regulares e 
irregulares. Concordância e ortografia.

Geografia do Brasil
História do Biasil
A (Programa de Aritmética (eliminatória)
Quatro operações sôbr*> números inteiros e fracionários 

Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum Frações 
ordioárias e decimais. Kazões 'e proporções. Números Com
plexos.

h )  Provas de Caráter Psicotécnico
• /

Para verificação de possibilidades, habilidades, racio
cínio, personalidade, inteligência, abstrata inteligência me
cânica, iniciativa, honestidade, normalidade psíquica, e tc . . .

c) Prova de Capacidade Física

Corrida de 3 0 metros em 51 segundo, trepar em cor
da livre de quatro metros, saltar 4 metros em extenção. 
saltar 1,10 metro de altura; lançar parado 650 gramas a 
25 metros, estilo livre, levantar e transportar um saco de 
areia de 50 Kg a distância de 50 metros em 30 segundos

Isenção das Provas d3 Nivel Intelectual

Ficam isentos destas provas os candidatos que apre
sentarem documentos (diplomas ou certificados com firma 
reconhecida) de haverem concluído o < urso Complementar. 
Normal Regional, Ginasial ou outros equivalentes forneci
dos por estabelecimento de ensino Oficial ou equiparado, 
bem como os Sargentos da Corporação e procedentes do 
Exército Nacional.

Quartel dc Canoinhas, 2 de agôsto de 19b3 

Décio José do Lago - Major Cmt Int do 3° B.P.M.

de diária média, pela 
trabalho do homem. 

APRIMORAMENTO
Obtemos o apuro da 

produção pelo uso de 
padrões orientando o 
desenvolvimento do re
banho com a intenção 
de superar sempre resul
tados já alcançados. 
( hegaremos a isto. atra
vés da orientação no cru
zamento e seleção de re
sultados,tendo como fim o 
aproveitamento dos ani
mais que apresentarem 
índices classificados co
mo bons.

REGISTRO DE RESUL
TADOS

Registrar resultados é 
o principal cuidado a 
ser tomado, para que, 
efetivarnente, se possa 
dizer que um animal 
tem melhor rcsuliado do 
que outro.

Carece de fundamen
to a afirmação dt t ador 
de leite, ao orguihar-se 
de sua vaca «baldeiia» 
(enche o balde todo dia,) 
É um dado de pouco va
lor: a vaca pode produ
zir muito durante um 
mês, mas baixa a pro
dução daí por diante.

Resultados seguros 
são obtidos com medi
das certas; após a me
dição, deve-se fazer n- 
notação do resultado. 
Para isto. existem fichas 
de controle do leite e 
registros especiiis de 
pêso de anima'S em pé 
(para medir a rapidez 
de ganho de pêso) o 
outros.

Uma análise de resul
tados verdadeira só po
de ser eficiente se ba
seada em resultados 
concretos, extraídos de 
anotações bem feitas, 
por quem tenha compe
tência para fazê-las.

ti n

Para um transporte seguro e e c o n íiic o  adguira a iamoso ? .  N. m .
0 caminhão qu<» domina nossas estradas de norte a sul e de bsto a oeste

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A.
ve ícu lo s  e m a q u in a s

LAGES — Av. Presideote Vargas, 1437 - Fone. 537 - Enu
. Tet. Rodopinho - Caixa Postal. 312 -  SANTA CATARINA
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C o m é r c i o  e I n d ú s t r i a  J o ã o  D u a r t e  S i l v a  J u n i o r  S/j
de

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas . , _ „ „  nc Hpmajs doeiimpntnc a ~

De conformidade com as prescrições legais e estatuárias, apresento vos, jun , . exercício fin in nUe a,u'
o artigo 99, do Decreto Lei n‘ 2.627, de 26 de setembro de 1940, o nosso Rela to r. o corre* ponde “ f ,^ o  <Je 19?,

As atividades sociais desenvolveram se normalmente, conforme se depreendo ■[ o t̂rativ>
da conta Lucros & Pei d as. .  rioctn çnAipriadp nnHoi-oA im.

Postos a vossa disposição todos os documentos reveladores da situaçao econo c, - ' da Diretoria* a n„0 , ^ '■ SS. 
verificar os resultados obtidos durante o decorrer do ano de 1962, bem como ju lgar s< , qual per^a-
nece à disposição dos senhores acionistas paia prestar quaisquer esclarecimentos que i

Lajes, 20 de fevereiro de 1963.
Antonio Duarte da Silva — Diretor - presidente

Comércio e Indústria João Duarte Silva Júnior S/Á - Lajes - SC.
Balanço Geral reaíizado em trinta e um de Dezembro de 1962.

A T I V O
CI5PONIVEL

Poj VQ

Beo Brasil S/A 
Bco Nacional S/A 
Bco Inco S/A

REALIZAVE'.

Empréstimo Compulsorio
Madeiras - Fita
Madeiras - Meação
Pinheiros
Participações
Devedores
Titulos a Receber

IMOBILIZADO

Ferramentas
Veículos
Maquinas & Instr 
Imóveis
Imóveis - Reav 
Semoventes 
Edifícios -  Serraria 
Instalações Elétricas 
Moveis & Utensílios 
Despesas Instalações 
Benfeitorias

COMPENSAOO

Ações Caucionadas

736.115,80
49.417,90
2.335,60

2.53x150,30 3.323.019,60

155.439,20 
2.193.000,00 

75.201,90 
126.520,00 
83.410,00 
9.354,CO 

4.544.938,80

P A S S I V O
INEXIGÍVEL

7.187.863.90

196.754.10 
2 861.755,80 
2.476.343,60

852.00000
600.00 ’,0O
51.500.00
57.452.00
12.200.00 

167.700.60
28.400,40

192.147.50

Capital
Fundo Dev Duvidosos 
Fundo Ind Empregados 
Fundo Depreciação 
Fundo Reserva 
Lucros era Suspenso

5.500 000,00 
454.493,80 
79.366 80 

3.436.864.30 
642 381,00 

1.850.406, i0
f *
11.963.512,20

EXIGIVEL

Instituto Previdência 
Títulos Descontados 
Credores Diversos 
Titulos a Pagar

63.793 40 
1.875.000,00 
3.822 600,00 

282.231,90 6.043.625,30

COMPENSADO

Caução Diretoria 40.000,00 18.047.137,50

7.496.254,00

40.000,00 18.047.137,50

O presente balanço é cópia fiel do transcrito às fls. 245 a 247 do 
livro Diário n° 03, registrado no Cartório do C ível e Comércio de Lajes 
SC, sob n’ 15.154 à fl. 1212 do livro 14 em 15-6-56.

Lajes, 31 de dezembro de 1962

Antonio Duarte da silva - Dir. Pres.

Evaristo Duarte e Silva - Dir. Ger.

Galdino João Duarte - Dir. Indl.

Salvio Duarte - Dir. Adjunto

Jonas Spuldaro - Tec Cont 2619 CRCSC

de - Mercadorias
lucro bruto da conta

de - Madeiras - Fita
idem idem idem idem

de - Beneficiamento
idem idem idem idem 

de - Rendas Eventuais
idem idem idem idem 

de - Juros & Descontos 
idem idem idem idem

rcio e lidústria João Duarte Silva júnior S / J  -  Lajes -  SC
Balanço Geral realizado em trinta e um de dezembro de 1962 

DEMONSTRATIVO DA CONTA «LUCROS &  PERDAS»

D E B I T O

15.581.420,40

C R E D I T O

655 443,40

19 232 895,00

41.340,00

2.948,80

193.103,70 20.125.730,90

a - Gastos Gerais 
saldo transí, desta conta 

a - Pinheiros
pinheiros [abatidos p/serra- 
gem em 1962

a - Fundo Devedores Duvid.
10% s/T Receber p/este fim 

a - Fundo Depreciação 
10% s/veículos 
10% 6/maq. In6tr. 

a - Fundo de Reserva 
a - Lucros em Suspenso

286.175,50 
_ 247.634,30 

205600,60 
1.850.406.30

1.500.000,00

454.493.80

533.809.80 

2 056.006.90 20.125.730,90

Antonio Duarte da Silva - Diretor - Presidente

Salvio Duarte - Diretor - Adjunto

Lajes, 31 de dezembro de 1962 

Evaristo Duarte e Silva - Diretor - Gerente
Galdino João Duarte - Diretor - Industrial

Jones Spuldaro - Tec Cont 2619 - C.R.C. - SC

Senhores Acionistas
P a i e c e r  do C o n s e l h o  F i s c a l

Na qualidade de Membros do Conselho Fiscal da Comércio e Indústria João 
cidade de Lajes,à praça Vidal Ramos Sênior, 32, dando cumprimento às disDosipõol i Uarte Silva Júnior S/A, com sede nesta 
j ._  j ---------- t-_.------------- --- j -------- r " -  - egais e estatuárias, procedemos o exaniedos documentos, balanço e demonstrativo da conta Lucros & Perdas, encontrando 
rados, pelo que somos de parecer sejam os mesmos aprovados.

Lajes, 20 de fevereiro de 1963.

Edvi da Costa Avila Isidoro Koerich

tm perfeita ordem e devidamente escrito'

Casemiro Colombo
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Í A G C A N C

campeonato lajeano de* fu?e°jgem Stím â ertura v i . u f i a  a o  U l t n k r a í

r íe S r / r j s  x z  H 1 br s rEm nossa cidade, no Estádio i espetácMo. técnica GaaraDy pelo escore de 3 a
M u n i c i p a l  Vidal Ramos Ju n io r  I v  i 0. conseguindo assim assumir
Pinheiros e Nevada empata-1 coníro^n 1ÍJ ,de de Igaras.no ~°‘ llderanVa da tabela

de maior saliência

y i , ° n ?  d o  O l i n k r a í t  s ô b

pagina

Tenha um mundo de eficiência
em suas mãos

O M ICRO TRATOR

T € I 3 4 T í a

açoes
Na fase complementar, o 

Olinkraít anotou os seus três
. ------- — lentos por intermédio de Jo-

u primeiro tempo, findou Inil, que assim passou a lide 
m abertura de contagem, 11ar a tábua de artilheiros

r e  c  G u a r a n y
com patente equilíbrio nas

Próxima rodada com  dois jogos

f r e s t a  SERVIÇOS d e
ARAR _
GRADEAR _
SULCAR _
ROÇAR _
PULVERIZAR _

PUXAR AGUA
m o v e r  m o i n h o  
f o r n e c e r  l u z  
SERRAR l e n h a  
IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A ÇUAFTA PflRTF r n
DOS DEMAIS TRATOEES °  PEECO

Distribuidor 1 xclusivo:

V.CEKTE PASCALE - Comércio e Representações

28 -  Fone 228 -  LAGES -  SC.Sua Correia Pinto 122 -  Cx. Posté

A próxima rodada do 
certame citadino será 
composta de dois jogos. 
No sábado, feriado nacio
nal, estarão jogando no 
Rstadio Municipal Vidal

do presente campeonato.
O triunfo do Olinkraft foi 

dos mais justíssimos, pelo 
que o mesmo realizou no se
gundo tempo, quando envol
veu completamente a equi 
pe bugrina. Merece desta
que o nivel disciplinar da 
equipe do Guarany, que em
bora sofrendo um rtvez du- 

j rissimo, soube lutar até o 
Ramos Junior, os elen-,|['nal da contenda com o má 
Cos do Arco íris e do x*m°..^e disciplina notável
Olinkraft, enquanto que 
no domingo, no mesmo lo 
col, defrontai se-ão Inter 
nacional e Pinheiros.

Classificação do campeonato
Após a vitória do Olinkraft sôbre o Guarany, 

c o empate do Pinheiros com o Nevada, a classi
ficação do campeonato lageano, passou a ser a 
seguinte:

Io Internacional e Olinkraft 1 pp
2o Guarany v pp
3o Arco íris e Nevada 5 pp
4o Pinheiros 7 pp
5o Cruzeiro 9 pp

1

j] *• ! |
a  ~'?k  q n A i
CiA fTíaI

* T i  i k

' í '

n

rxr.

■jksfr'. v -  ■*'. *1

CHEGOU O NÔVO ASTRO
Ja e stá  em nossa loja o nô.o astro da indústria automobilística brasileira -  o Aero-Willys
2 6 0 0  -  que estabelece uma superclasse em matér.a de auiomo.el. Venha »er seu estdo
a rro la d o  em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Obsor.e e adm.re 
a rro ja a o , em  . . . .  m iA êle oferece. Voce se convencera de que o Aero-

W n iy ? 2 6 0 0  l o Cm0anis°iü0x «õ w  • perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

2600
f 11 — um carro a rigor

PECfl UMA DEMONSTRAÇÃO C“ c '“ io” ‘ rtj  j 2 B pÍan«ltini de Veiculeis S/A

w * *  " r s i t f a  w  f"""lini ■ 144
T — Santa CatarinaLages

espirito de luta.
A arbitragem da partida 

coube ao Sr Gerson de Ma
ria. com trabalho apenas re- 
gurar, falhaudo lamentável 
mente em determinados lan 
ces.

A renda andou pelas casa 
dos cento e quarenta mil 
cruzeiros, considerada uma 
das maiores rendas em jogos  
de campeonato lageano era 
todos os tempos.
Após o trilar do apito final do 

arbitro da F C.F , a torcida 
do Olinkratf deu verdadeira 
vasão de contentamento e 
alegria pelo grande triunfo, 
promovendo um verdadeiro 
carnaval que se iniciou des 
de o Estádio até a sua mag
nífica séde social e esporti
va, durando o mesmo até a s  
primeiras horas de segunda 
feira.

No próximo dia 7, dia da 
Pátria, será ordenado Diáco- 
no, em solene pontificai a 
ter início às 09,00 lis. uo 
Templo Nacional de Lages o 
Prof. Dr. D Hélio Barão Del 
Bivar Di Fermo. Será cele
brante o Exmo. e Revdmo. 
Bispo Diocesano de Santa 
Catarina e Decano Orienta 
dor da IÇAB, o Senhor Dom 
Antídio José Vargas.

O novel Diácono é filho le
gítimo de Dom Josias D'Ultra 
de Azevêdo, da Casa Del Bi 
var, descendente de antigas e 
nobres famílias hispano-luzi- 
tanas; bem como da princesa 
e baronesa Dona Ânnita A- 
vancini Di Fermo, já faleci
da, que foi titular da nobresa 
do império Áustro Húngaro 
e da Itália,

O ProT. l>r. D. Hélio, nas 
cido em São Paulo, aos 30 
de novembro de 1933, proce
de do norte do Estado do 
Paraná, onde sua família pos
sui indústria de cimento O 
mesmo, pessoa de grande 
simplicidade é, todavia, além 
de titular da nobresa euro
péia, professor secundário 
com dois registros do Minis 
tério de Educação e Cultura, 
Bacharel em Contabilidade 
Pública e Assuntos Fazendá- 
rios, Bacharel em Direit > So
cial, Bacharelando em Direi
to, bem como possui curso 
de Filosofia, etc. Exerceu, du 
rante quase cinco anos. o 
magistério secundário oficial, 
no Estado do Paraná, lecio
nando nos primeiro e segun
do ciclos secundários, bem 
como em curso Técnico Co
mercial e, tendo, no início do 
presente ano, renunciado sua 
inscrição já deferida, para o 
magistério superior, na ca
deira de História das Doutri
nas Econômicas da Faculda
de Estadual de Ciências Eco
nômicas de Apucarana, por 
motivo de sua mudança para 
nossa cidade.

Nesta ocasião, cumprimen
tamos ao amigo D. Hélio, de
sejando a êle as melhores 
venturas na realização dos 
seus ideais. Acreditamos, sua 
estadia em Lages será útil e 
benfazeja.
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rande Festa de Santa 
Rosa de Lima

Revestiu-se de extraordi
nário brilho a Grande Festa 
de Santa Rosa de Lima. rea 
lizada no último fim de se
mana pelo Colégio Santa Ro 
sa de Lima, o tradicional es
tabelecimento de ensino des
ta cidade.

Os pontos altos da Grande 
Festa foram o Espetáculo de 
Patinação, inteiramente a 
cargo de alunas do < olegio, 
e a Eleição da Rainha, em 
que saiu vitoriosa uma me 
nina de seis anos de idade, 
pertencente a uma |velha es
tirpe lugeana.

A Patinação

No sábado, uia 31 de agos
to, teve lugar o Espetáculo 
de Patinação, no amplo pá
tio do Colégio Santa Rosa 
de Lima. As Patinadoras se 
apresentaram com saiotes de 
côres vivas e chapéus deco
rativos. Formavam conjunto 
de rara beleza e foram mui
to aplaudidas pela seleta as
sistência.

As Patinadoras executaram 
varias valsas e marchas, a- 
companhando a musica de 
maneira perfeita, revelando 
magnífica coordenação de 
movimentos e absoluta maes
tria.

De grande efeito foi um

Jovem Murilo Cesar de Oliveira Ramos
Acaba de ser contem

plado com uma bolsa 
de estudos nos Estados 
Unidos, o jovem estu
dante lageuno Murilo 
Cesar de Oliveira Kamos, 
filho do c; sal Sr. e Sra, 
Aureliano Varela Ramos 
(Negrinho), pessoas es
sas altamonte relaciona
das em Jnossos meios 

O jovem Murilo Cesar 
de Oliveira Ramos, que 
foi um dos cento e viDte 
estudantes brasileiros, 
contemplados com bols&s 
de estudos na cidade de 
Arizona, EE. UU., é o

único de Santa Catarina 
precisainente natural de 
nosso municipio, onde 
reside, tendo iá seguido 
para àquele país noití 
americano no último dia 
20 de agosto, por via 
aérea do Rio de Janei
ro.

' Felicitamos o estudan
te Murilo Cesar de Oli
veira Ramos,bem como os 
seus dignos progenitores 
augurando lhe franco su
cesso em seus estudos 
naquela famosa ci ade 
yanque.

autentico bailado em patins, 
executado por duas alunas 
internas, uma vestida como 
jovem camponesa e a outra, 
esta última da familia Rosa, 
vestida como um moço euro
peu, de «overall» preto e bo 
ina basca.

A Rainha
Esta foi a mais animada 

eleição jamais realizada no 
Colégio Santa Rosa de Lima, 
como indica o alto número 
de votos obtidos* pelas can
didatas. Foi eleita Rainha a 
menina Anna Christina Ri
beiro Neto, de 6 anos, filha 
do dr. Affonso Alberto Ribei
ro Neto e d Nélida Sarasola 
de Ribeiro Neto, com 16.600 
votos. A segunda colocada, 
eleita Primpira Princesa, foi 
Marilda Palma Valente, de 
14 anos, filha do dr. Edson 
Valente e d. Nair Palma Va
lente, com 10.563 votos. A 
Segunda Princesa eleita foi 
Maria Aparecida Moreira, de 
13 anos, filha do sr. Heitor 
Moreira e de d. Anita Morei
ra, com 6 199 votos.

Na hora da coroação, e 
diante da multidão reunida 
no grande patio do Colégio, 
que aplaudia calorosamente, 
a pequena Rainha ficou emo 
cionada, mas conseguiu do
minar-se. Mais tarde, no fim 
da festa, Anna Christina fez 
o seguinte comentário: «Que 
pena que a Vóvó e a Irmã 
Silesia não estavam aqui!»

Conclusão
Sr. Ibraim Felipe Simão

f)e Presidente Getúlio, onde acompanhou a comitiva 
do Governador Celso Kamos que inaugurou domingo últi
mo a agencia local do Banco de Desenvolvimento do Es- 
lado de Santa Catarina S/A, chegou domingo à nossa c -  
dade, o Sr. Ibraim Felipe Simão, ilustre Sacretário Sem 
Pasta do govêrnó estadual

Em nossa cidade, o Secretario Ibraim Felipe Simão 
veio tratar de importantes assuntos administrativos liga
dos ao govêrno do Estado, e que dizem respeito ao nosso 
municipio.

Antônio Fern-índo de Alcântara Athayde e fa
mília, devendo transferir res dencia para a cida
de de Caçador, neste Estado, e não podendo des 
perdii se ptsst alirmte de seus amigos e demais 
pessoas de suas relações, o fazem por intermé 
dia dêste jornal, oferecendo os seus prestimos, 
naquela cidade, à Rua Caçanjurú, s/n\ onde es 
peram merecer 'continuando a mesma amizade 
e estima que sempre desfrutaram de todos 

Lages, 3 de Setembro de 1963

Em tudo e por tudo, a Gran
de Festa de Santa Rosa de 
Lima constituiu-se em acon 
tecimento que ficará nos &- 
nais do Colégio como uma 
prova do exito e do presti
gio que as Irmãs que o di
rigem gozam no seio da po 
pulação lageana.

Os esforços da Madre Su 
periora, bem como das Irmãs 
Claudette, Silesia e todas a6 
demais, em todos os momen
tos apoiadas e ajudadas peio 
corpo de alunas, viram-se 
consagrados nesta festa por 
toda a opinião pública de 
nossa cidade.

O Coronel Floriano Mõller, 
comandante do Segundo Ba
talhão Rodoviário, Jresumiu a 
opinião geral ao dizer à Ma 
dre Superiora: «Estão de pa
rabéns as Irmãs, por esta 
Festa, e estão de parabéns 
os lageanos, por terem este 
Colégio».

nn Aviso ao Público Lageano ~n
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voôs pata JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que. sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes voos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e fias. 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.

3as. 5as. e sabado: 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.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continúa 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.

Ura belo e edificante gesto de altruísmo, qUe 
bem evidencia o espírito cristão e humanitário de 
sua autora, foi praticado pela sra. Terezinha Car- 
lesso Agostini, vereadora em São José do Cerrito 
Ua Secretária da Mesa da Câmara) pelo Partido 
Social Democrático e exma. esposa do sr. André 
Agostini, próspero industrial e homem de negócios 
daquela comuna.

Aliás, essa não é a primeira e nem foi a úni 
ca ação humanitária de dona 1’erezinha: ela vem 
praticando o bem e semeando a caridade dêsde 
(jue chegou ao vizinho município planaltino, con
fortando tanto material como raoralmente os des 
protegidos da sorte, os humildes, os injustiçados, 
que a procuram com frequência dadas as reais e 
positivas qualidades de generosidade e urbanida
de que lhe .são peculiares - tornando-a uma das 
pessoas mais estimadas e benquistas da região 
onde reside.

Se dar aos pobres é realmente emprestar a 
Deus, como ensina a sabedoria popular, a sra. Te
rezinha Carlesso Agostini é credora da benção do 
Ser Supremo pelos inúmeros benefícios que tem 
prestado indistintamente aos necessitados da lo
calidade de São João da Palmeira, onde reside, 
quer como mãe extremosa, esposa amantíssima e 
cidadã conciente dos seus deveres para com o 
próximo, quer como católica praticante que é e 
que sabe elevar e dignificar a sua religião.

Aos incontáveis benefícios que a vereadora 
Terezinha Carlesso Agostini vem prestando aos 
necessitados, deve-se somar mais um praticado 
reeentemeute: o de ter entregue ao sr. Jonas Cor
rêa Garcia, prefeito municipal de São José doCer 
rito e para ser empregada era assistência social, 
metade (Cr$ 49.551,50) da renda de uma das can
didatas no concurso para a escolha da rainha da 
la Exposição Agrícola daquele município vizinho, 
realizada êste ano conforme foi amplamente divul
gado, sendo a outra metade de igual importância 
em benefício da capela da próspera e fértil região 
de São João da Palmeira, onde reside a doadora 
conforme já afirmamos anteriorraente.

Tal atitude, que muito vem contribuir para 
amenizar os sofrimentos e as apertaras das pes
soas realmente necessitadas, é digna dos maiores 
elogios por parte das pessoas de bem e serve co
mo um edificante exemplo a ser seguido por to
dos aqueles que desejam converter em realidade 
os sublimes ensinamentos de Cristo no que se re
ferem a caridade e ao amor ao próximo.

Registrando êsse aconteciménto, de grande si
gnificado para os desprotegidos da sorte residen 
tes em São José do Cerrito e para o povo cató
lico da localidade de São João da Palmeira, en
viamos os nossos parabéns à vereadora Terezinha 
Carlesso Agostini por êsse belo exemplo de bon
dade e de altruísmo.

SR. ARTUR POLAND
Viajou com destino a 

São Paulo, Rio de Ja
neiro, Recife e Belém do 
Pará, o Sr. Artur Poland, 
sócio da Madeireira & 
Metalúrgica Arco íris 
Ltda., sócio diretor da 
Comércio & Navegação 
Sodemar Ltda., com ma
triz e filial naquelas ci
dades nordestinas e que 
explora o ramo de ma
deira e navegação, e di 
retor da matriz da In 
dustrias de Madeiras 
Pratense Ltda, função em 
Qoe foi eleito recente

mente por unamidade d0 
seus acionistas.

Naquelas capitais. . 
Sr. Artur Poland trata 
de importantes assunto» 
comerciais, devendo 
seu regresso estar P s 
visto para os proxi
dias. fã?-Destas colunas, 
mos ardentes fe
Sr. Artur Poland, d 
liz êxito em sua
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