
Governador Celso Ramos realiza importante 
visita à poderosa organização Olinkraft S/A
Cock-tail na belíssima mansão do Sr. Ted McCroklin - Almoço «Americano» na Casa de Hospede - Visita 

às instalações da Fábrica - Visita às áreas de reflorestamento e viveiros de muda - Outras notas
Proveniente do vizinho 

Município de Rio do Sul 
e do Vale do Itajaí, on- 
re procedeu à várias 
inaugurações de impor- 
iantes obras do seu go- 
vêrno, visitou dia 4 
último as instalações 
da poderosa organização 
Olinkraft S/A - Celulose 
e Papel, o Governador 
Celso Ramos, que se fa
zia acompanhar de luzi- 
da comitiva formada pe
lo Sr. Ibrahim Felipe Si- 
mão, Secretário sem Pas
ta, Dr. Fúlvio Luiz Viei
ra, Chefe do Departamen 
to dc Relações Públicas 
do Palácio do Govêrno, 
do Sub-Chefe do Gabine
te Militar e outros.

Â chegada do Gover

nador Celso Ramos, já 
se encontrava em Igaras, 
o Cel. Samuel Augusto 
Alves Corrêa, Comandan
te do 2o Batalhão Rodo
viário, bem como uma 
outra caravana de nossa 
cidade formada pelo Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Rocca, Deputado Osny de 
Medeiros Regis, Deputa 
do Áureo Vidal Ramos, 
Vereador Manoel Antu
nes Ramos, presidente da 
Câmara Municipal, Sr. 
Valdo Costa Avila, pre
sidente do diretório mu
nicipal do PSD, Dr. Jor
ge Barroso Filho, procu
rador daquela conceitua
da empresa, Jornalista 
Rubens Arruda Ramos, 
de Florianópolis, Sr. Car-

O clichê acima fixa a belíssima residência do casal Sr. Ted 
McCroklin e Sra. Francis McCroklin, sita no bairro Brasília,

em Igaras

O flagrante reproduz o momento em que o Cel. Samuel Au 
gusto Alves Corrêa e exma. esposa d. Lucia Alves Corrêa,eram 
recepcionados pelo Sr. Ted McCroklin em sua bela vivenda, 
vtndo-se ainda o Deputado Federal Osny de Medeiros Regis.

A nossa objetiva focalizou o instante cm que o Governador 
Celso Ramos desembarcava em frente à residência do Gerente 

Geral da Olinkraft S/A, Sr. Ted McCroklin.
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los Jofre do Amaral, di
retor da Rádio Clube de 
Lages, Jornalista Nelson 
de Castro Brascher, Sr. 
Moacir Vidal Ramos, Sr. 
Joaquim Simão e a re 
portagem dêste jornal.

Cock-tail na fina man
são do Sr Ted 

McCroklin

Inicialmente os ilustra
dos visitantes foram re
cepcionados com um a- 
petitoso cock tail na fi
níssima mansão do Sr. 
Ted McCroklin, Gerente 
Geral da Olinkraft S/A, 
que juntamente com sua 
exma. esposa d. Francis 
McCroklin, desempenha
ram soberbamente os pa
péis de finíssimos anfi
triões, cativando a todos 
pela lhaneza de trato e 
amabilidade, prova elo
quente da fina educação 
que adorna os caracte
res daquele simpático 
casal.

Além das autoridades 
acima mencionadas e ou
tras personalidades de 
destaque do nosso mun 
do social, estavam pre
sentes àquele significati
vo acontecimento, as ex- 
mas. sras. Lucia Alves 
Corrêa, esposa do Sr. 
Cel. Samuel Augusto Al
ves Corrêa, d. Dalva Ber 
tolini, consorte do Dr. 
Ildefonso Bertolini, d. 
Lourdes Barroso, esposa 
do Dr. Jorge Barroso Fi 
lho, d. Hilda Lang, espo
sa do Sr. S. A. Lang, 
pertencente a alta dire 
ção da Olinkraft S/A, d. 
Lia Soares, esposa do Sr. 
Moacir Vidal Ramos, d. 
Ida Bianchini Ávila, es
posa do Sr. Valdo Costa 
Avila, e d. Patricia A- 
mos, esposa do Sr. J. R. 
Amos, pertencente tam
bém a alta direção da
quela poderosa organi
zação.

Governador Celso Ra
mos hom enageado pe
lo Grupo Escolar Elsa

Deeke

Momento em que o Governador Celso Ramos era recepciona
do pelo casal anfitrião Sr. e Sra. Ted. McCroklin, e se dirigia

à residência dêstes

Na confortável mansão do casal Sr. e Sra. Ted McCroklin, ve
mos o Sr. N. J. Cunninghan, gerente administrativo da ma
triz de São Paulo, em amistosa palestra com o Sr Cel. Sa
muel Augusto Alves Corrêa, Comandante do 2 Batalhão Ro
doviário, e ainda a Sra. Lucia Alves Corrêa, Sra Lia Soares 
Ramos, Sra. Lourdes Barroso, Sra. Ida Bianchini Avila e Sra.

Ililda Lang.

E.n pose especial para a nossa objetiva, vemos da esquerda 
para a direita, as exmas. sras. d. Ida Bianchini Avila, Lourdes 
Barroso, Hilda Lang, Lia Soares Ramos c a anfitriã Francis

McCroklin.

(Continua na 2a página)
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Governador Celso Ramos
(Continuação da la . pagina)

Após a realização do 
rock tail, o Governador 
Celso Raraos foi homena
geado pelos alunos do 
Grupo Escolar Elsa Dee-

ke, que devidamente 
uniformizados, postaram 
se a entrada do portão 
principal da Olinkraft 
S/A, onde aplaudiram vi-

Ainda por ocasião do cock-íail, o clichê nos mostra da 
esquerda para a direita o Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa 
Comandante do 2- Batalhão Rodoviário, Governador Celso Ra
mos, Sr. Tcd McCroklin, Gerente Geral da Olinkraft S/A, 
Prefeito Dr. W»lay Delia Rocca e Vereador Manoel Antunes 
liamos, presidente da Câmara Municipal.

íerfiladcs e devidamente uniformizados, alunos do Grupo Es- 
tolar ELa Lleeke, homenageam o Governador Celso Ramos 

sua passagem, quando se dirigia à Casa de Hóspede

Ladeado pelo 
McCrokl n, o 
Hóspede,onde

casal anfitrião Sr. Ted McCroklin e Sra. Francis 
Governador Celso Ramos se dirige à Casa de 
seria homenageado com um almoço «Americano»

i  \

I ' W' i

7ofo Sí*-

O flagrante nos reproduz o momento em que o Coronel Sa
muel Augusto Alves Corrêa e sua exma. esposa d. Lucia Al
ves Corrêa, Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, Sr. Valdo Costa 
Avila, Vereador Manuel Antunes Ramos e Sra. Lourdes Bar
roso esposa do Dr Jorge Barroso Filho, Consultor Jurídico da 

Olinkraft S/A se dirigiam à Casa de Hóspede

vamente a passagem do 
chefe do Executivo esta
dual que se dirigia à Ca
sa de Hóspede, onde se
ria também homenagea
do com um almoço, que 
lhe seria oferecido pela 
alta direção daquela em
presa.

Almoço « Americano » 
na Casa de Hóspede

Por volta das 14 ho
ras, o Governador Celso 
Ramos e toda a sua co
mitiva, bem como toda a 
caravana desta cidade, 
foi homenageado com 
um almoço «Americano» 
na finissima Casa de 
Hóspede (que vem a ser 
um ponto de reuniões 
sociais da alta direção), 
a que estiveram presen
tes incorporada toda a 
diretoiia da Olinkraft 
S/A, além de todas as 
damas que comparece 
ram ao oock-tail.

O ágape em referência 
transcorreu num clima 
de ampla fidalguia entre 
todos os presentes, res
saltando-se como sempre 
a cordialidade ímpar que 
o insigne casal Sr. e Sra. 
Ted McCroklin. dispensou 
aos participantes desta 
reunião-almoço, dentro 
de um requintado ambi
ente que oferecia a Casa 
de Hóspede.

Também sobressaiu-se 
neste acontecimento, o 
Sr. N. J. Cunninghan, ge
rente administrativo da 
Matriz em São Paulo, 
pondo à prova toda a 
sua fidalguia, nada dei
xando a faltar aos senho 
res visitantes, bem como 
prestando todo o aten
dimento que se fazia ne 
cessário.

Visita às instalações 
industriais

Decorrido o almoço “A- 
mericano”, atendendo à 
gentil convite que lhe foi 
formulado pela alta dire
toria da Olinkraft S/A, o 
ilustre chefe do Estado 
barriga verde e sua co
mitiva, bem como o Cel. 
Samuel Augusto Alves 
Corrêa, visitaram às mo
dernas instalações da
quela poderosa fábrica, 
cujos detalhes técnicos 
a todos foi dado conhe
cer graças à clarividên
cia e gentileza dos seus 
diretores, principalmente 
do seu Gerente Geral 
Sr. 3 ed McCroklin, cau
sando aos senhores visi
tantes a melhor das im
pressões.

Os principais detalhes 
de fabricação do papel 
“Super Kraft”, desde o 
preparo da matéria pri
ma até o acabamento do 
produto e posterior acon- 
dicionamento e carrega
mento d o s  caminhões

causou estupefação a to
dos pelos inúmeros deta
lhes que as modernas 
maquinarias lá instaladas 
oferecem em seus vários 
funcionamentos.

Olinkraft S/A faz re- 
florestamento em lar

ga escala______

Prosseguindo no pro. 
grama de visitas, o Go
vernador Celso Ramos e 
toda a sua comitiva, a- 
companhados do Estado 
Maior da Olinkraft S/A, 
visitou as suas áreas dè 
reflorestamento que es
tá procedendo nas pro
ximidades de suas insta-

Momento em que o Governador Celso Ramos se servia por 
ocasião do Almoço «Americano», vendo-se ainda o casal Sr. 
e Sra. Ted McCroklin e o Sr N.J. Cunninghan, gerente admi

nistrativo da matriz de São Paulo

A objetiva nos mostra a ocasião em que se serviam no Al
moço «Americano», o insigne casal Sr. e Sra Cel. Samuel Au 
gusto Alves Corrêa, o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca e o Sr.

Valdo Costa Avila

- t’AIfM-

Servindo-se no Almoço «Americano», vemos no clichê o 
Tharcisio C. Tortelli, Gerente de Serviços Administrativos 
outros altos diretores da Olinkraft S/A, além do Sr. Moí

Vidal Ramos

Celso Ramo^ A,mo.ço vtenios sentados à mesa o Govei
S e s ?  l \ CaS iani ,triâ° Sr- 6 Sra- Ted McCroklin,

de Medeio! RamUel AugUSt° Alves Corrêa, Deputado de Medeiros Reg.s e o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocc

(Continua na 3a. pagina)
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Governador
lações.

Na oportunidade, o 
chefe do Estado barriga 
verde plantou simbolica-

(Continuação da 2a. pagina)
mente a primeira muda 
de pinus eliiot. numa á- 
rea que será reíioi esta
da.

Membros que compunha a comitiva do Governador Celso Ra 
mos por ocasião do Almoço «Americano», notando se entre 
os mesmos o Sr. Ibrahim Felipe Simão, Secretário sem Pas
ta e o Dr. Fúlvio Luiz Vieira, Chefe do Departamento de Re 

lações Públicas do Palácio do Governo

Sentado à mesa, vemos no flagrante acima o Sr. N. J. Cun- 
ninghan. Gerente Administrativo junto à Matriz da Olinkraft 
S/A, em São Paulo, Deputado Aureo Vidal Ramos e Sra. 

Moacir Vidal Ramos (Lia)

O clichê fixa os ilustres casais Sr. e Sra. Valdo Costa Avila e Sr. 
eSra. Dr. Jorge Barroso Filho, procurador da Olinkraft S/A, ao 
ensejo do Almoço oferecido ao Governador Celso Ramos e 

convidados especiais

A objetiva nos mostra mais um grupo de pessoas que parti
cipou do Al.noço «Americano», oferecido pela Olinkraft S/A  
ao chefe da Executivo barriga Verde, notando-se entre os 
mesmos o casal Sr. e Sra. J. R. Amos (Patrícia), competente 

Engenheiro Florestal daquela importante organização

amos . . .
Em seguida, o Sr. J. R 

| Amos, Engenheiro Flores
tal daquela possante in- 

jdústria, fez um relato fiel 
I do reflorestamento que 
está sendo processado 
naquelas grandes áreas, 
dizendo imcialmeute que 
há alguus mêses atrás 
as referidas áreas eram 
totalmtnte limpas e hoje 
já apresentam o índice 
elevado de plantio que 
a todos foi dado obser
var.

Como frizou |o Sr. J. R. 
Amos, o plantio das mu
das de pinheiros é rea
lizado atravez de trator- 
piantadeira, sendo que 
cada um dêsses tratores 
executa um plantio de 15 
a lO mil mudas por dia. 
Caso êste trabalho fosse 
feito por um homem, o 
mesmo faiia um plantio 
de somente 400 a 450 
mudas diárias.

Conforme ainda afir 
mou o Sr. J. R. Amos, 
competente Engenheiro 
Florestal da ulinkraft 
S/A, a [base de plantio 
que se convencionou pa
ra êste aao, foi de 2 mil 
nectares ou 3 milhões de 
mudas.

Posteriorraente, os se
nhores visitantes foram 
convidados a visitarem 
a abundante area de vi
veiro de mudas, cuida
dosamente cultivadas em 
canteiros especiais, com 
suas devidas especifica
ções.

Disse, o Sr. J. R. Amos. 
que nessa área de culti
vo estão plantadas cêrca 
de 0 milhões de mudas 
de pinus eliiot.

Os senhores visitantes 
ficaram maravilhados 
com o reflorestamento 
que está sendo procedi
do nas áreas de terras 
pertencentes à Olinkraft 
S/ \, iniciativa digna de 
elogios e que merecería 
ser seguida por outras 
indústrias do ramo e si
milares. Êste reflores
tamento vem sendo exe
cutado à risca pelo En
genheiro Florestal J. R. 
Amos,assessorado por ou 
tros is-ustiutes e funcio
nários que diariamente 
dão o máximo de seus 
esforços à execução des
sa importante obra den
tro da Olinkraft.

O Sr. J. R Amos, ain
da recentemente esteve 
na Argentina, em visita 
de um mês, quando teve 
oportunidade d e fazer 
um estudo acurado do 
reflorestamento naquele 
país, além de tomar con
tacto mais intensivo de 
outros assuntos que en
volvem o seu setor.

Despedidas na resi
dência do Sr. Ted 

McCroklin

da visita às áreas de re 
florestamento e ao cam
po de mudas, o Gover
nador do Estado e sua 
comitiva, retornaram à 
residência do Sr. Ted 
McCroklin, onde lá per

maneceram as exmas. 
senhoras, e onde iria ser 
concretizado o programa 
de despedidas oficiais.

Deslumbrado com tudo 
que lhe foi dado a ofe
recer e a ver, o Gover-

Por ocasião do Almoço «Americano», o clichê nos mostra o Sr. 
T. C. Tortelli, dinâmico Gerente de Serviços Administrativos 
da Olinkraft S/A e Gerente Geral da Cooperativa de Consumo 
dos Funcionárius da Olinkraft de Responsabilidade Limitada

Na Casa de Hóspede, vemos em pose especial para a nossa 
objetiva os Srs. Tharcisio C. Tortelli, Gerente de Serviços Ad
ministrativos. Dr. Jorge Barroso Filho, procurador daquela po
derosa organização, J. R. Amos. Engenheiro Florestal e José 

P. Baggio, diretor dêsle jornal.

Momento em que o Governador Celso Ramos, o casal anfi
trião Sr. e Sra. Ted McCroklin [autoridades e convidados es
peciais, deixavam a Casa de Hóspede rumo à Fabrica da Olin

kraft S/A para uma visita às suas instalações

O clichê nos apresenta o Governador Celso Ramos, Cel. Sa
muel Augusto Alves Corrêa, Comandante do 2‘ Batalhão Ro
doviário, Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, diretores daquela 
poderosa organização e outras autoridades e convidados, quan
do se dirigiam às instalações da Olinkraft S/A, para uma

importante visita

Após o cumprimento (Continua na 5a. pagina)
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública de Arrematacão de 
Terrenos do Patrimônio Municipal para construção 

da «Casa Própria»
De ordem do senhor Prefeito Municipal torno PjbU®0' JJ™ 

nhecimento de todos os interessados que se acha /L0.™ ? ,f0 de
pública, com o prazo de vinte (20) dias. de acordo com a Lei n 10 de 
25 de setembro de 1956, de terrenos que serão lei oados, e vendidos 
quem mais der, no páteo da Diretoria de Obras e Viação, junto ao edi 
fício da Prefeitura, no dia 19 de maio de 1964, às 14 horas.

Os lotes que serão oferecidos serão os seguintes:
LOTE N’ 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 91,37m‘2, 

com 6,30m ao norte, 3üm afastado de uma rua projetada; 6,80m ao sul, 
com quem de direito; 14m a leste, com um corredor; 13,90 ao Oeste, 
com quem de direito. - Preço mínimo CrS 300.00 p/ml.

LOTE N‘ 2 - Morro Gruode, proximidades da Igreja N. S Apa 
recida - zona B - área l81,30m2, com 9,60m ao norte, com o Patrimomo 
Municipal; ao sul, 9,80m com uma rua projetada; a leste, 19,40m com o 
Patrimônio Municipal; oeste, 18m com o Patrimônio Municipal - Preço 
mínimo CrS 300,00 p/metro quadrado.

LOTE N’ 3 - Morro Grande - proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B área 202,90m2, com lU,50m ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lO.OOrn ao sul, com uma rua projetada; 20,20m a leste com o 
Patrimônio Municipal; 19,40m ao leste, com o Patrimônio Municipal. Pre
ço mínimo - CrS 300,00 p/metro quadrado.

LOTE N' 4 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 261,60m2, 
com 10,20m ao norte, com o Patrimônio Municipal; ll,20m ao sul, afas 
tado 3i>,50m de uma rua projetada; 24,60m a leste, com terreno de An- 
tonio Vieira; 24,30m ao oeste, com terrenos de Otilia Rodrigues. Preço 
mínimo CrS 250 00 p/metro quadrado.

LOTE N’ 5 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 118,90m2, 
com 14,30m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 14,70m ao sul, com 
terrenos de Domingos Rodrigues; 8,20m a leste, com a Rua Prudente de 
Moraes; 8,20m ao oeste, com quem de direito. - Preço mínimo - Cr$ . . . 
200,00 p/metro quadrado.

LOTE N' 6 - Proximidades do 2' Batalhão Rodoviário - zona B - 
área de 213,60m2, com 19,9Um ao norte, com o Patrimônio Municipal; 
20,80m ao sul, com terrenos do Patrimônio Municipal; 7,80m a leste, com 
uma rua projetada; 13,20m ao oeste com o Patrimônio Municipal - Preço 
minimo - CrS 3Ü0.00 p. m2.

LOTE N° 7 - Várzea - zona suburbana - área de 381,80 m2, com 
13,70 m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 11,30 m ao sul, com uma 
rua projetada; 30,80 m a leste, com uma rua projetada; 30,30 m ao oeste, 
com terrenos de Osmar Rosa. - Prêço mínimo - CrS 200,00 p/ metro 
quadrado

t o tf  n- 18 - Várzea - zona suburbana - área de I53,20m2, com
I0 20m ao norte com o Patrimônio Municipal; 9,00m ao sul, com uma 10.20m ao nora. eu Uma rua projetada, 16,60m ao oeste,

com^o°Patrímònlo^Muü^c!pa|e '- °Preçomin,moP Ci t  P - me.ro W
drado

LOTE N 19 - Proximidades do 2' Batalhão Rodoviário - zona B- área 
de 3Q9m2 com 10,40m ao norte, com uma rua projetada, 10,4Jm a sul, 
com o Patrimônio Municipal; 28m a leste, com o Patr.monio Munic,. 
pa™ 30m ao oeste, com o Patrimônio Municipal Preço mínimo LrS 300,00
por metro quadrado

LOTE N' 20 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades da Firma - 
Ge tal zona B - área de 300m2, com 12m ao norte, com uma rua proje
tada 12m ao sul, com o Patrimônio Municipal; 25m a lleste com uma 
rua projetada; 25m ao oeste, com o Patrimomo Municipal - Preço míni
mo CrS 150,00 p - metro quadrado

LOTE N- 21 - Várzea - zona B - área de 300m2 com l2m ao norte com 
1?m ao norte com uma rua projetada; l'2m ao sul, com <> Patrimooio 
Municipal’ 25m a leste, com o Patrimônio Municipal; 2om ao oeste, com 
o PatrUnônio Municipal. - Preço minimo CrS 200,00 p - metro quadrado

I OTE N’ 22 - Conta Dinheiro - zona B - área de 3oom2, com 
25m ao norte, com quem de direito; 2ãm ao sul com terrenos de Celio 
de Tal’ 12m a leste, com uma rua projetada; i-m ao oeste com o Pa
trimônio Municipal. - Preço minimo CrS 25o,oo p metro quadrado

LOTE N’ 23 - Várzea â zona B - área de 3oom2 com 11,65 ao 
norte com o Patrimônio Municipal; 12,3om ao sul, com uma rua pro- 
ietada-24 4om ao leste, com o Patrimônio Municipal 27,5om ao oeste, 
com o Patrimônio Municipal; - Preço minimo CrS Loo.oo p - metro qua
drado

LOTE N’ 24 - Várzea - zona B - área de 300m2, com 25m ao 
norte com o Patrimônio Municipal; 25m ao sul, com o Patrimônio Mu- 
cipal’l2m a leste, com o Patrimônio Municipal; I2m ao oeste, com uma 
rua projetada. Preço mínimo Cr$ 200,0Up/metro quadrado.

LOTE N' 25 - Bairro Guarujá - zona suburbana - área de 316m2, 
com 12 2')m ao norte, com o Patrimônio Municipal; I3m ao sul com uma 
rua projetada; 24,80m a leste, com o Patrimônio Municipal; 25,70m ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal. - Preço mínimo - CrS 150,00 - p. 
metro quadrado.

LOTE N’ 26 - Avenida Io de Maio, Bairro das Casas Populares, 
zona B área de 297m2, sendo ao norte, vértice do triângulo; 21m ao sul, 
com a Avenida V de Maio; 29,30m a leste, com terrenos de Miguel Ita 
mir Serigatt; 27,3om ao oeste com terrenos de Pedro Coepel. - Preço 
mínimo CrS 5oo,oo p. m2.

LOTE N’ 27 - Morro do Posto - zona B - área de I65m2, com 
8,3lm ao norte, com quem de direito; 13,8om ao sul, com quem de di
reito; 14,3om a leste, com a Avenida Carahá; 15,7om ao oeste, com o
«  u . , . ; « < « . n l  D * n / i A  m í n i m n  _ P r . t  n r» .  n  m o t r o  m i f lH r t iH n

LOTE N° 8 - Várzea - zona suburbana - área de 399 20 m2, com 
16 m ao norte, c im uma rua projetada; i6m ao sul, com uma rua proje
tada; 23m a leste, com o Patrimônio Municipal; 26,90m ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal - Prêço mínimo - Cr$ 200,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 9 - Proximidades do 2' Batalhão Rodoviário - Zona b - 
área de i6om2, com 20m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 20m ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 8 0Om a leste, com uma rua projetada; 
8,00m ao oe&te, com o Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo - Cr$ 
300,00 p/ m2.

LOTE N° 10 - Proximidades do 2- Batalhão Rodoviário -  zona B 
área de 14üm2, com 20 m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 20m ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 7m a leste com uma ruai„projetada; 
7m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo *Cr$ 300 00 
p/ m2

LOTE N° 11 - Proximidades do 2’ Batalhão Rodoviário - zona B - 
área de i60m2, com 20m ao norte, com uma rua projetada; 19 90 ao sul, 
com o Patrimônio Municipal; 8m a leste, com uma rua projetada; 8m 
ao oe6te, com o Patrimôrio Municipal. - Prêço mínimo . CrS 35000 d/ 
metro quadrado. * ' *

„ LOTE N 12 - \árzea - zona suburbana - área de 364m2, com 
??’i40f,oa° » r e' c°m quem de direito; 36,4üm ao sul, com os lotes n°9. 
)71, 172 e 38 do Patnmomo Municipal; lOm a leste, com uma rua pro-

1(1111 ai° ®este’ com i° Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo -ors zuu.oo p/ m2

.  ̂ L?cTEo N°n13 * Proxi“ 'dades do 2’ Batalhão Rodoviário - zona B •
área de 16o,3om2 com l6,6om ao norte, com uma Jrua projetada; 19m 
ao sul, com o Patnmomo Municipal; 8m a leste com o Patrimônio Mu-
35o,ooVm 2 &° ° e8te’ C° m Uma rUS Pr°jetada- ' préço mínimo - CrS ...

Bata-
norte.

área d e ^ ^ ^ com' l 7 w mÍdade8td° 2‘ Batalhâo Rodoviário - zona B area ae 33im2, com 12,3om ao norte, com uma rua projetada’ 12Som
ao sul com o Patrimônio Municipal; com 25m a leste, c o i  o Pmrirnôn“

oeete> COm 0 Patrlmònio Municipal. Prêço mínimo -

LOTE N- 15 - Bairro Conta Dinheiro proximidades do 2 
lhao Rodoviário - zona B - área de 257, 60 m2, com 9 20m 
com quem de direito; 920m ao ao sul, com uma rua projetada’ 28m a 
Leste, com quem dei direito 28m ao oeste, com quem de direito Prê 
ço minimo CrS 300,00 por metro quadrado.
o. An LOTE N- 16 Várzea - zona suburbana - área de 376, 80m2 com 
3l,40m ao norte, com quem de direito; 13,4cm ao sul. com quem de 
direito 12m a leste, com uma rua projetada; I2m ao oeste, com quem 
de direito, - Preço minimo CrS 300,00 por metro quadrado q

„ LOTE N- 17 - Bairro Morro do Pôsto - zona B - área de 172 
60m2, com ll,20m ao norte com quem de direito; 14m ao sul cóm 
quem de direito; 14 4om a leste, com quem de direito; l3m ao oeste 
com uma rua projetada - Preço minimo CrS 20o,00 poí metro quadrado

LOTE N. 28 - Morro do Posto, proximidades da Igreja São Pedro 
zona B - área de 254m2, com 23m ao norte com terrenos de Alcebíades 
Brunhag; 23m ao sul, com o Patrimônio Municipal; i2,lom ao oeste, com 
a Rua Professor Simplicio; lo.oom a leste, com o Patrimônio Municipal. 
Preço mínimo CrS 3oo,oo p. metro quadrado.

LOTE N’ 29 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B - área de 2o7m2, com lom ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lom ao sul, com uma rua projetada; ?l,2om a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 2o,2om ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - 
Preço mínimo Cr$ 3oo,co p/m2.

LOTE N’ 30 - Morro Grande, proximidades da Igreja N S. Apa
recida - zona B - área de 2l9m2, com lo.lom ao norte, com o Patrimo- 
nioiMunicipal; lom ao sul, com uma rua projetada; 2l,2om ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal 22,6om a leste, com o Patrimônio Municipal 
Preço mínimo CrS 3oo,oo p. metro quadrado.

LOTE N’ 31 - Morro Grande, proximidades da Igreja N S. Apa
recida, - zona B - área de 357,6om2, com 9,oom ao norte, com o Patri
mônio Municipal; l6,lom ao sul, com uma rua projetada a leste, lom e 
16,5om por uma linha quebrada, com o Patrimônio Municipal; 22,6om ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal. - Preço Jmínimo CrS 4oo,oo p. metro 
quadrado.

LOTE N’ 32 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B - área 328,8om2, com 2,oom ao norte, com o Patrimô
nio Municipal; ll,l0m ao sul, com uma rua projetada; 48,5om a leste, com 
o Patrimônio Municipal; 47,5om ao oeste, com o Patrimônio Municipal. 
Preço minimo Cr$ 3oo,oo p - metro quadrado.

LOTE N, 33-Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apare
cida, - zona B - área de 195m2, com 2,7om ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lo.oom ao sul, com um corredor, com 17,8om afastado de 
uma rua projetada; 3o.5om a leste, com o Patrimônio Municipal - Pfe' 
ço minimo - CrS 3oo,oo p - m2.

LOTE N’ 34 - Morro Grande - proximidades da Igreja N. S. Apa 
recida. zona B - área de 142m2, com 7,20m ao norte, com o Patrimô
nio Municipal; 6.4om ao sul, com uma rua projetada; A leste, 14m e 
masis 9,75m por uma linha quebrada, com o Patrimônio Municipal,Pre- 
ço minimo Cr$ 3oo,oo p - m2.

LOTE N- 35 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apa
recida, - zona B - área de I52m2, com ll,2om ao norte, com o Patrimô
nio Municipal; 9,7om ao sul. com uma rua projetada; l5,2om a leste- 
com o Patrimônio Municipal, I4m ao oeste com o Patrimônio Municipal 
preço minimo CrS 3oo.oo p - metro quadrado.

LOTE N- 36 - Morro Grande - proximidades da Igreja N.S. Ap8’ 
recida - zona B - área de 162m2, com lo3om  ao norte, com o Patri
mônio Municipal; lo,3om ao sul, com uma rua projetada; 16,3om a leS 
te, com o Patrimônio Municipal; 15,2om ao oeste com o Patrimônio Mu
nicipal. Preço minimo CrS 3oo,oo p - m2.

(Continua na quinta pagina)
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Governador Celso Ramos . . .
(Continuação da 3a. pagina)

nador Celso Ramos des- 
ped:u-se da alta direção 
tia Oliokraft S/A, prome

tendo que numa oportu
nidade mais propícia iria 
proporcionar-lhes uma

Tendo à frente o Governador Celso Ramos e o Sr. Ted 
McCroklin. ilustre diretor da Olinkaft S/A, autoridades e con
vidados especiais davam entrada numa das dependências da

quela poderosa organização.

Numa d^s 'nsh.Iações daquela importante empresa, o Governa
dor Celso Ramos houve aten a nente alguns d-talh-s do Sr. 
Ted McCroklin, Gerente Geral da Olinkraft S/A, notando-se 
entre os presentes o Prefeito Dr. Wolny Delia Rjcca Cel. Sa 
muel Augusto Alves Corrêa e outras autoridades e diretores 

da referida indústria.

clichê nos apresenta um aspecto em que aparece o Sr. Ted 
«Croklin fazendo algumas explanações a respeito do processo 

< transformação da matéria prima que se vê no flagrante, 
observando-se ainda o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca

*■ *

7õfo f i* -

m outro aspecto em que aparece o Sr. Ted McCroklin junta- 
ente com o Sr. Governador Celso Ramos, notando-se ainda 

fgumas das monumentais maquinárias pertencentes à podero
sa organização Olinkraft S/A.

visita mais demorada às 
suas instalações e tam 
bém àquele pessoal ami
go e acolhedor, dirigin 
do-se a seguir para a 
nossa cidade onde ou 
tros compromissos o a- 
guardavam,

Gov. Celso Ramos já é 
oastante afinizado com 

a Olinkraft S/A.

Desde há algum tempo, 
> Uovernador Celso Ka 
mos já é bastame ligado 
com traços ue .amizade 
com a Olinkraft S/A.

Ainda no ano passa
da, por ocasião de sua 
visita aos Estados Uni- 
d s, o governante cata 
iiuen>e teve oportunida
de de visitar a Olin Ma- 
hit>on Chemical Corp. 

eiu Fisgah Forest, Caro- 
Mia do Norte, cuja em 

prèsa mantém a sua con
gênere brasileira em nos 
jü Município.

Naquela ocasião, o Go 
vernador Celso Ramos 
assistiu uma fase de bo- 
binamento final de sua 
fabrica de papel e celo
fane.
Como está constituída

a alta direção da 
Olinkraft S/A.

A alta direção da Olin
kraft s/A jestá assim 
composta: T. A. McCro 
Klin - Gerente Gerai; J. 
K. Amos - Engenheiro 
Florestal; S, A. Laug - 
Engenheiro Residente; T.

Torteili - Gerente Ser
viços Administrativos; T. 
tí. Da vis Jr. - Assistente 
Engenheiro Florestai; N 
d. v^uumughan - Gerente 
Adiniuistíativo da matriz 
em São Paulo.

todos êsies homens, 
verdadeiros títeres do 
progresso industrial de 
nossa .região, desenvol 
vem diariamente inces
sante e profícua ativida
de tm pról daquela fir
ma e no cumprimento 
mais aperfeiçoado de tu
do aquilo que executa e 
fabrica.

Giaças ao dinamismo 
dos homens que “dirigem 
esta firma, que tem o seu 
escritório central Jna ca
pital paulista, a Olinkraft 
S/A ostenta hoje posição 
de destaque nos meios 
industriais do país, com 
considerável número de 
mercado consumidor, nos 
vários quadrantes do Bra 
sil e do estrangeiro.

O esforço de todos, 
desde o seu mais alto 
dirigente, Sr. Ted McCro 
klin até os demais cole
gas de sua direção, es
tão estreitamente ligados 
pelos mesmos pontos de 
vistas administrativos, 
em tôrno de um objetivo 
único que é a prosperi 
dade cada vez maior da 
Olinkraft e da região on

de se situa.
"̂ Aléin de sua alta dire

ção, que mourejam diu-

turnamente, a parte ad 
ministrativa dessa firma, 
conta com um corpo de

A objetiva fixa o Sr. Ted McCroklin exibindo ao chefe do 
Executivo catarinense um modêlo de papel >upei-kraft, fa

bricado por e»ta progressista indústria de nosso Municipio

O Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa, Comandante do 2' Ba
talhão Rodoviári» houve algumas cxplunuçi es do Sr. J R. Amos, 
Engenheuo Florestal da Oliokraft, num riagrante apanhado 

pela nossa repoitagem fotogr fica

O clichê fixa o governante catarinense, o Sr. Ted McCroklin, 
Gerente Geral da Olinkraft e convidades especiais, observan

do um dos maquinários daquela fábrica em plenofnnejonam̂ nfo

O flagrante acima fixa o Sr. Ted McCroklin, um dos Capi
tães da nossa industria, proporcionando novos detalhes ao Go
vernador Celso Ramos na visita que este e outras autoridades 

fizeram às instalações dessa poderosa firma.

(Continua ra 6a. pagina)
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530 funcionários à ser
viço da Olinkraft S/A-

Governador Celso Ramos . .
Cont nuação da 5a pagina valorosos funcionários, 

capazes e conscios de 
suas responsabilidades, 
que desde o seu chefe 
do departamento contá 
bil até o mais modesto 
auxiliar d e escritório 
e de secção, não medem 
esforços nem sacrifícios 
na execução dos seus

530 funcionários, inclu
sive operários, formam o 
número de pessoas, dis
tribuídos nas várias sec 
ções desta poderosa em- 
prêsa.

Segundo dados que co 
ligimos, aproximadamen
te 3.UU0 pessoas convi
vem em Igaras em fun 
ção da Olinkraft S/A.

Esla conceituada orga 
nização, na medida do 
possível, vem procurando 
prestar aos seus funcio
nários o máximo de pres 
tesa e atenção, através 
dí várias iniciativas em 
sistema de previdência.

Assim é, que inicial
mente a Olinkraft S/A, 
mantém a Cooperativa 
de Consumo dos Funcio
nários da Olinkraft de 
Responsabilidade Ltda., 
cuja Cooperativa tem co
mo seu Presidente, o Sr. 
R. Pisaneschi, e como 
seu Gerente Geral, o Sr. 
T. C. Tortelli, que tam
bém faz parte da direção 
geral cas funções de Ge
rente de Serviços Admi
nistrativos.

Esta progre.-sista orga
nização mantem ainda 
assistência médica e far
macêutica, além de den
tista. clube recreativo, ci 
nema e o Giupo Escolar 
Elsa Deeke. Êste eouean- 
daiio possue devidamen
te matriculados 245 alu 
nos, sendo que a êstes a 
direção da Olinkraft dis 
tribui merendas t smlares.

No setor esportivo, so- 
bressae se a S. E. R. 0- 
linkraft, campeã lageana 
da última temporada, e 
atualmente d i s put ando 
com relativo biiiho o 
campeonato estadual da 
3a zona.

Visitando uma das instalações industriais da Olinkraft S/A, ve- 
n «is no clichê acima o Governador Celso Ramos, o Sr. N. J. 
( '  nninghan, gerente administrativo da matriz em São Pau- 
11, o Sr. Ted McCroklin, Gerente Geral da mesma firma e

autoridades

Após a visita efetuada às instalações da fábrica, o Governa
dor Celso Ramos, Sr. Ted McCroklin e o Sr. Cel. Samuel Au 
susto Alves Corrêa, se dirigem -para as áreas reflorestadas 
daquele poderosa indústria, em cumprimento à mais uma

vi - ifn

O flagrante nos mostra o momento em que o chefe do Exe
cutivo est dual plantava simbolicamente a primeira muda nu
ma das areas a serem reflorestadas pela Olinkraft S/A, ven
do se ainda o Sr. J. R. Amos, competente Engenheiro Flores

tal, responsável pelo referido reflorestamento

toneladas diárias. O seu 
consumo diário de lenha 
é de 800m3 e 200m3 de 
pinho, sendo que para 
isso é utilizado vapor e 
energia, além da fôrça 
vinda da Usina de Pe 
rimbó.

A Olinkraft S/A tem a 
sua área reflorestada de

acordo com as seguintes 
cifras: Araucária (Para
ná) - 523 Hect., Ameri
cano - 1205 Hect., e Eu- 
calyptus - 63 Hect., o que 
nos dá ura total excelen
te de 4 milhões de pés 
de pinheiros plantados.

Quanto aos tributos re
colhidos ao tesouro na-

A nossa objetiva apanhou o flagrante, quando um trator - plan- 
tadeira fazia o plantio de mudas de pinus elliot

O clichê nos mostra urn aspecto do viieiro de mudas de pinhei 
ros, pertencente à Olinkraft S/A cujo cultivo soma à cifras 

proporcionais

w uagranie ac.ma tixa o momento em que o Governador Cel 
so Ramos e comitiva, apos visitarem as areas reflorestadas 
v.ve.ro de mudas da Olinkraft S/A, retornava Tà mansão d 

»r. e ara. Ted McCroklin para as despedidas finais

Quanto ao problema 
habitacional, a Olinkra- 
it S/A mantém cerca de 
250 casas residenciais 
para os seus funcioná- 
iío s , casas estas dotadas 
de todo o conforto ne
cessário aos seus fami
liares.

Números estatísticos 
que dignificam uma 

organização
Especializada na fabri

cação do papel Super
em outro flagrante em que aparece o Sr. J. R. Amos, fazen- ^ ra“ ’ a Olinkraft S/A 
do explicações aos presentes, notando-se no clichê o êm  *u ma prOÚUÇãO de  
Governador Celso Ramos, Sr. Ted McCroklin, Cel. Samuel Au-11-500 toneladas por mês 

gusto Alves Corrêa o outros |com uma média de 50
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Gcvernadcr Celso E a m cs  • • •
cional, estadual e muni
cipal, bem como à Pre
vidência Social, |a Olin- 
kraft S/A. pagou no exer
cício de 19t>3, as seguin
tes importâncias:

Imposto de Vendas 
e Consignações - Cr$ 
ISO000.000,00 ou seja  
20% da arrecadação 
estadual em nosso Mu 
nicípio.

Imposto de Consumo 
- Cr$ 152 000.000,00 ou 
se ja  90% da arrecada
ção dêsse tributo em 
todo o Municipio.

A nossa objetiva apanhou o flagrante acima, em que vemos 
o Cíl. Samuel Augusto Alves Corrêa se despedindo do Sr. 
Ted McCroklin Gerente Geral da Olinkraft, e o Governador 
Celso Ramos apresentando as suas despedidas a um grupo de

Senhoras

A fotogravura acima nos mostra o Sr. Ted McCroklin di 
nâmico Gerente Geral da Olinkraft S/A acompanhando o 
chefe do Executivo estidual até o carro oficial que o conduzi
ría a nossa cidade, depois de um longo programa de visita 

às instalações dessa renomada oiganizaçao

Impostos Municipais 
- Cr$ 2 300 000.00.

IAPI, IAPETC, SE- 
NAI. SESI, LBA. SSR,- 
Cr$ 33.000 000.00.

N O V ID A D E :  Éonóvo
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUfíO Super de 112 HP. do PRÉ- 
SIOENCE e dos RALIYE)! Muito 
mois orronque, mais torque, 
mais rendimento - dolodo de 
nôvo rodiodor de óleo, poro mon- 
ter o viscosidade ideol e assegu
rar perfeito lubuficoção do motor.

N O V ID A D E :  0 nôvo
avanço monuol do distribuidor, 
que possibilita regulor o desem
penho do motor òs influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
tanogem do combustível. Novi
dade é tombém o nôvo e moior 
tonque de gasolina: 85 litros.

N O V ID A D E :  0 nôvo
espaço interno I 0 nôvo teto do 
SIMCA TUFÃO oferece espaço odi- 
cionol paro os 3 ocupantes do 
bonco traseiro (mois altura in
terna e mais espaço entre os 
bancos): os assentos são novos 
—  ultromocios! Com nova con- 
formoçõo e nôvo estofomento!

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

N O V ID A D E :  o duplo
sistema onti-roubo! Trova no 
câmbio: o giro do chove ociona 
umo travo que imobilizo o olo- 
vonco do câmbio na posição 
morcha-à-ré. Trova interna dos 
portos dianteiras: o botão de 
irovo tem de ser girado (1/2 
volta) pora destrovar a porta

N O V ID A D E :  A nova 
visibilidade! Pára-brisa dionteiro 
mois inclinado, moior, aumen
tando a já excelente visibilida
de panorâmico do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo onti- 
ofuscante! Poinel totalmente es
tofado, completo (goveto pora 
cigarros)! Isoloção termo-ocús- 
tico! Além dos 2 quebro-sóis 
convencionais, mois um central 
todos luxuosamente estofados!

N O V I D A D E :
câtesl Os SIMCA TUFÃO 
sentados em 28 combii 
câres. 11 delas utilizar 
níssimos tons metálicos 
meiro vez que um carr 
seio brasileiro é entre 
fobriconte com câres ir

(O

C O R E M A  Cia. Rgieniledora de Motores e âutoitióvâis*
Rua M a n ce i Thiago de Castro 174 l a g e s  -

Pelos números acima, 
notamos a invejável si
tuação que a Olinkraft 
S/A desfruta em nosso 
Município, como a sua 
primeira J ndústria, e co
locando se quantitativa
mente também como uma 
das primeiras de todo o 
Estado e mesmo do sul 
do País.

Loja Luz Serra* 
na ir  12 com
pletou 78 anos 
de existência
Completou dia 11, últi

mo, o seu 78* aniversá
rio de fundação, a Loja 
Maçonica Luz Serrana 
n- 12.

Com a presença do 
Jornalista Waldir Gri- 
sard, Grão Mestre das 
Grandes Lojas do Esta
do, e convidados espe
ciais Dr. Wolny Della- 
Rocca. Prefeito Munici
pal, Cel Samuel Augusto 
Alves Corrêa, represen 
tado pelo Major Almir- 
Dr. João Martins, Dele, 
gado Regional de Poli
cia e grande número de 
membros e convidados, 
a referida festividade 
que constou de um ban
quete no Serrano Tenis 
Clube, em a noite daque
le dia, transcorreu num 
clima de franca camara
dagem e amizade.

Falaram na ocasião o 
venerável mestre Julio 
Malinverni, o orador da 
Loja, Gal. José Liberato 
Souto Maior, e finalmen 
te o Jornalista Waldir 
Grisard, Grão Mestre das 
Grandes Lojas do Estado.

S a n ta  G*rtrrrir<or
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Sindicato da Indústria de Serrarias. Carpin
tarias e Tanoarias de Lages.

CONVOCAÇÃO , . .
Convidamos os senhores associados e oe made^mros

em geral, para participarem da Àssemblé « ^essete)
HinSri i ií realizar-se na Sede Social, no uia 1/ (dezesseiej
de maio de 1964, às 15 horas, para deliberarem sobre a se-

KU1Dte’ ORDEM DO DIA
1® _  Discussão e aprovação do «Têrmo de Protocolo» ce

lebrado entre a classe madeireira e o 
vernador do Estado de Santa Catarina, PARA RE; 
GULAMENTAÇÀO DA COBRANÇA DO [ ^ S T O  DE 
VENDAS E CONSIGNAÇÕES SÔBRE OS b REI ES 
DE MADEIRAS;

2°) — Assuntos gerais de interesse da classe.
Lajes. 11 de maio de 1904.

ARY WALTRICK DA SILVA - Presidente
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Congratulações da II. B. M. ao Dr. Eugênio
Doin Vieira

O Presidente da Asso
ciação Brasileira de Mu 
nicípios, vem de dirigir-

se ao Dr. Eugênio Doin 
Vieira, Secretário da ba- 
zenda, assinalando o é-

V E N D E -S E

Por motivo de saúde, vende-ss nesta cidade 
as Lojas Casa Brusque e Caça da Criança sitas ,1
Galeria Dr. Acacio salas 8 e 1

Os interessados deverão dirigir-se a seu pro
prietário, Sr. Orly Broering, na Casa brusque, onde 
poderão receber maiores detalhes.
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xito das medidas toma. 
das pelo Governo do 
Estado no tocante ao 
pontual e pronto paga
mento das cotas de re- 
tôrrio do artigo 20 da 
Constituição Federal, por 
parte do Governo 'Cata
rinense, foram expressi- 
vns os elogios do órgão 
nacional dus Municípios

Ao terminar sua missi 
va. diz o Presidente da 
A. B. M. : '•Congraiula- 
mo-uos com V. Exa. e 
bem assim com essa Jdi- 
gna administração, pelo 
c a r á t e r  eminentemente 
íiiuiiioipaiista que vem 
imprimindo aos destinos 
dêsse progressista Esta
do de nossa Federação, 
fazendo-se credor, por
tanto, da merecida con
fiança que lhe depositam 
tôdas as Comunas JCata- 
i inenses”.

Serviço de Inspeção 

de Coletorias da 10a. 

Região

Of. n° 21/64
Lages, em 4 de maio 

de 1964.
Sr. Diretor
Do Jornal Correio La 

geano
Nesta

Tenho a satisfação de 
comunicar-lhe que nesta 
data assumí o Cargo de 
Inspetor d e Coletorias 
desta região.

Atenciosas saudações

Oscar Vieira dos Santos 
Inspetor de Coletorias

-  s.c-

Resultados do 
campeonato es

tadual
Os jogos de domingo 

último do campeonato 
estadual, em sua 3a. zo
na, apresentaram os se
guintes resultados: em 
Lages Internacional 5 
x Operário 0; em Mafra 
Peri Ferroviário 0 x 0 *  
linkraft (); em Canoinbas- 
Guarany 5 x Botafogo 2; 
e em Porto União - Ta- 
mandaré 2 x Santa Cruz 
2

Com êstes resultados.
o Internacional ocupa a 
Ia colocação no primei 
ro turno, seguido de Per 
to pelo Olinkraft, que se 
conservou na ívice lide* 
rança.
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Miss Lages 1961, a grande incógnita que a co
missão julgadora terá que resolver uo próximo sá
bado, vem polarizando as atenções de toda a so
ciedade lageana. A festa do ano, promovida pelos 
festeiros de São João do Clube 14 de Junho e or 
ganizada pela crônica social deste bi semanário, 
atinge uma receptividade sem precedentes em cer
tames para a eleição de uma representante muni
cipal ao título da mais bela catarinense.

O dia «D» de Miss Lages, que se aproxima 
festivamente, deverá reunir nos salões do Clube 
14 de Junho, as mais expressivas e destacadas 
personalidades sociais de nossa cidade.

A promoção « Miss Lages >>, terá início às 18 
horas do dia 16, na Associação Atlética do Banco 
do Brasil, (A.AB.B.) onde será oferecido um c< - 
quetel á todas as candidatas participantes, 
familiares e convidados especiais.
O juri que escolherá a mais bela lageana, terá seu 
primeiro contato com as candidatas naquela opor
tunidade, para posterior deliberação durante o des
file no Clube 14. de Junho que culminará com 
a escolha de Miss Lages 1964.

A reportagem Associada de Blumenau deverá 
deslocar-se para esta cidade, afim de assistir o 
desenrolar do concurso que vem deixando a so
ciedade lageana em intensa expectativa.

A mais bela lageana, eleita no próximo sába
do, deixará Lages na quinta feira, dia 21, com 
destino à cidade de Blumenau, onde participará 
da «Semana de Miss Santa Catarina». Miss Lages, 
além de seus progenitores, será acompanhada do 
Sr. e Sra. José Paschoal Baggio, diretor do Cor
reio Lageano, 'da Srta. Shirley Donato (Departa
mento Feminino do Clube 14) e J. H. da crônica 
social desta cidade.

O colunista manterá contato permanente com 
a sociedade lageana por intermédio da Rádio Diá
rio da Manhã, através dos boletins especiais que 
serão transmitidos diretamente de Blumenau, in
formando todos os acontecimentos que antecedem 
a escolha de Miss Santa Catarina.

A8 fotos que ilustram esta reportagem social, 
são das bonitas e graciosas jovens da sociedade 
lageana, que estarão na passarela do Clube 14 de 
Junho era a noite do dia 16, em busca do alme
jado cetro de Miss Lages.

Aleida Guedes Albatânia Moreira Eliane F. de Carvalho

Cirlene Bastos Leocádia Mari Ribeiro

Marlene Coser Maria Aparecida Steííen

Marlene Waltrick Raquel Cardoso Salete Chiaradia Zélia Malinverni

17577588
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