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Conforme era esperado, realizou-se o Seminário Fis
cal em nossa cidade, que teve inicio na última quinta fei
ra, encerrando hoje seus trabalhos.

Êsse monumental trabalho, que contou com a p resen 
ça de altas autoridades fazendarias de nosso Estado, inclu
sive do Snr. Dr. Eugênio Doin Vieira, Secretario da F a 
zenda, cuja equipe que para aqui veio é composta de ho
mens experimentados e conhecedores profundos do metier. 
razão pelo que, is6o veio em muito contribuir para o seu 
completo êxito.

Tôdas as perguntas formuladas pelos contribuintes 
eram respondidas com detalhes mínimos, afim de que, não 
pairasse qualquer dúvida no assunto ventilado.

Sem dúvida, êsses encontros entre fisco e contribuinte 
trazem uma série de benefícios, pois muitas vêzes, casos 
que surgem e por falta de esclarecimento e às vêzes até 
de conhecimento por parte do contribuinie, motivo porque 
6em dúvida êsses [encontros são altamente prcveitosos e 
bem demonstram o desejo, também do govêrno e de sua 
equipe de funcionários fazendários, em vir sempre que 
possível de encontro e facilitando mesmo o máximo em 
esclarecer quaisquer dúvidas que surjam.

Na próxima edição faremos um relato exato dos tra 
balhos que aqui foram realizados por éste Seminário, mas 
desejamos felicitar o Dr. Eugênio Doin Vieira, ilustre Se
cretário da Fazenda, bem como sua brilhante equipe pelo 
êxito alcançado, cujas felicitações, também são ^extensivas 
ao Snr Aldo D'Aquino, Inspetor da Fazenda local, que 
preparou, em nossa cidade êste monumental conclave.

Os trabalhos Jdo Seminário Fiscal de Lages, que ho
je se encerrarão, estão 6endo realizados nos aristocráticos 
salões do Clube 14 de Junho.

Dr. Pedro de Alcântara 
Pereira Filho

Vindo de Blumenau, onde exercia as altas 
funções de Fiscal do Imposto de Consumo, en 
contra se entre nós, o Dr. Pedro de Alcântara Pe
reira Filho, que na Princesa da Serra estará de
sempenhando aquelas mesmas atribuições.

O Dr. Pedro de Alcântara Pereira ;Filho, que 
é um dos mais valorosos funcionários do Ministé
rio da Fazenda, com longa fôlha de serviços em 
vários Estados, alem de Lages, terá suas jurisdi
ções extendidas às regiões fiscais de Joaçaba e 
Xapecó.

Noticiando êste acontecimento, aproveitamos 
o ensejo para formularmos ao Dr. Pedro de Al
cântara Pereira Filho, os ^nossos melhores votos 
de uma profícua atividade em nossa região e no 
oeste catarinense.

Decorreu na última quinta 
feira, dia 4, o transcurso de 
mais uma data natalicia do 
Sr. Lauro Antunes Ramos, 
prestigioso prócer pessedista 
em nosso Município e ope
roso Encarregado do SESI 
em Lages.

Elemento dos mais re la 
cionados em nossos meios,

o Sr. Lauro Antunes Ramos 
foi muito cumprimentado na
quele dia pelo seu vasto c ir
culo de relações e amizades.

Ao divulgarmos êste g ra 
to acontecimento social, des
tas colunas enviamos ao Sr. 
Lauro Antunes Ramos os 
nossos efusivos parabéns.

Prefeito Dr. 
Wolny Delia 

Rocca
Regressou em dias 

desta semana da capital 
do Estado, o Prefeito 
Municipal, Dr. Wolny 
Delia Rocca.

Em Florianópolis, o 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca tratou de impor
tantes assuntos junto ao 
govêrno do Estado a res 
peito de relevantes as
suntos ligados à sua ad 
rainistração.

O ilustre chefe do Exe 
cutivo municipal tratou 
também na capital dc 
Estado de importantes a? 
suntos junto ao Delega 
do Regional da SUNaE, 
General Álvaro Veig 
Lima, concernentes a< 
problema do tabelamen- 
to e abastecimento de 
gêneros de primeira ne 
cessidade em nosso Muni 
cipio.

Em todos êsses con 
tactos mantidos na c a  pi 
tal do Estado, o Prefeib 
Dr. Wolny Delia Rocc; 
foi bastante sucedido.

General Jose Libe- 
ato Souto Maior nc 

meado d'rptor gera 
do DER

Por ato do chefe do 
Executivo estadual, uca 
ha de ser nomeado para 
a importante função de 
diretor geral do DER, o 
General José Liberato 
Souto Maior, elemento 
dos mais benquistos em 
nossos meios sociais e 
militar dos mais proemi
nentes, cora um acêrvo 
de bons serviços presta
dos à coletividade lagea 
na em todos os seus se
tores.

Dentro de breves dias, 
o General José Liberato 
Souto Maior assumirá a 
direção jdaquele impor
tante órgão de nosso Es
tado, estando o novo ti 
tular do DER empenha
do momentaneamente na 
sua mudança para a ca
pital barriga verde.

Destas colunas felicita
mos o General José Li
berato Souto Maior, au 
gurando-lhe muitas fe 
licidades no desempenho 
de suas elevadas funções

Dentro de um clima dos mais festivos e cívicos, co
memorou-se dia 4 do corrente, a passagem do 56° aniver
sário de criação do 2o Batalhão Rodoviário - Batalhão 
Rondon

Várias festividades alusivas àquela importante efemé
ride, desenrolaram se no 2 Batalhão Rodoviário, cercando- 
se as mesmas dentro de um clima de muita organização e 
garbosidade.

O programa dos festejos foi cumprido todo êle na

T

u

mais absoluta perfeição, 
notando-se que o espíri
to fraterno que impera 
naquela Unidade Militar, , ,
fôsse dos mais apoteóti- 
cos.

Contando com as p re
senças de autoridades 
civis, eclesiásticas e con
vidados especiais, além 
de toda a corporação e 
servidores civis do Ba 
talhão Rondon, as festi- , , , .
vidades tiveram inicio às \ \ LJ
8 horas, com o hastea- 
mento do Pavilhão Na. 
cional. Em seguida o Ca
pitão Corrêa, leu a or
dem do dia do Cel. Sa
muel Augusto Alves Corrêa, digníssimo Comandante daque
la valorosa Unidade Militar. Após isso, foram [efetuadas as 
entregas de condecorações à oficiais e diplomas a civis do 
Batalhão Rondon, cujos homenageados recebiam suas con
decorações ou diplomas de seus respectivos paraninfos.

Posteriormente foi entoado o canto da canção do Ba
talhão, cujo hino foi magistralmente comandado pelo Capi
tão Feijó.

A seguir houve o desfile da tropa, onde notou se o 
garbo e a cadência com que foi executado êsse desfile.

Essas festividades tiveram sequência logo a seguir 
jom uma parte recreativa que contou com a participação 
Io Grupo Escolar Maria Quitéria, militares e funcionários 
;ivis do Batalhão Rondon.

Posteriormente ainda na parte da manhã, e durante a 
tarde, houve competições esportivas entre as Companhias 
destacadas, Comando e Serviços e funcionários da séde do 
Batalhão, sendo que no jogo final do torneio, o quadro da 
CCS derrotou o elenco das Oficinas por 6 a 1, conquistan
do assim a Taça Marechal Rondon.

Além destas festividades, outras foram (desenroladas 
durante todo o dia, destacando-se a realizações de soirées 
para os funcionários civis, no Clube Excursionista Prince
sa da Serra, no Clube dos Sargentos e Clube dos Oficiais.

Todas estas reuniões dançantes transcorreram num 
clima de muita alegria e animação.

Através de6tas colunas, desejamos consignar os nos
sos melhores cumprimentos ao ilustre Cel. Samuel Augusto 
Alves Corrêa, bravo Comandante dessa ordeira Unidade 
Militar que assinalados serviços vem prestando à nossa 
terra desde que aqui se implantou em meados de 1934, 
aos seus ilustrados oficiais, sargentos, soldados, e bem as
sim a todos os seus funcionários civis, pelo transcurso de 
tão gloriosa efeméride, augurando a todos os nossos votos 
de que continuem a prestar à Princesa da Serra e a sua 
gente os benefícios de que sempre Jcontamos, cuja Unida
de é um exemplo vivo de trabalho e civismo em nossa ex- 

emecida Pátria.

E D IT A L
Assembléia Geral Ordinária do

de Junho
Clube 14

Art. Io - A Diretoria do Clube 14 ,'de Junho, no cum
primento dos têrmos do Art. 82 letra b, dos Estatutos, con
voca todos os seus associados para uma Assembléia Geral 
Ordinária a ;realizar-se dia 15 de junho, às 10 horas, na 
séde social do Clube, onde serão tratados dos seguintes 
assuntos:

a) Aprovação das contas do exercício 63/64
b) Assuntos Gerais

Art. 2o - Não havendo número legal, será convocada 
outra 5 (cinco) dias após a primeira, ou seja, 20 de junho, 
às 14 horas com quulquer número de sócios.

A Diretoria

Noticia esportiva de última hora
Conforme deliberação tomada pela Federação 

Catarinense de Futebol e comunicada à Liga Ser
rana de Desportos, foram suspensos todos os jo
gos referentes à 3a. zona, marcados para amanhã, 
os quais foram transferidos para o próximo dia 
14.
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Sr. Manuel Thiago
Vidal Ramos

Seguiu há dias para 
São Paulo, o Sr. Manuel 
Thiago Vidal Ramos, di- 
letor comercial da Coo
perativa Regional de Lãs 
do Planalto Catarinense 
e peswca das mais con 
ceiiundas em nossos 
meios sociais.

Aquele diretor da COO 
PLAN, seguiu para a 
Paulicéia acompanhando 
a primeira \enda de lã 
paia aquele bstado, num 
total de 7.220 Kls e no 
valor aproximado de 
Cr$ 7300.000,00, efetua
da por essa nóvel Coo
per;, li va.

Estão de parabéns tam 
béra os 1 a n i c u 11 o r e s 
desta região por esta 
importante venda ao 
mercado paulista, pois a 
mesma atingiu o valor 
oficial do Rio Grande do 
Sul.

Com isso. neta se o 
elevado gráu de desen
volvimento que a lã de 
nossa região gosa no 
m e r c a d o  brasileiro 
e principalmente equi- 
paranrio se ao mercado 
gaúcho, hoje considera
do o principal celeiro 
brasileiro.

4* F a t a l *
Colhido por um cami

nhão, na BR 2, faleceu 
no último sábado, dia 30 
de Maio, em Ponte Alta 
do Sul, o menino Silvio 
Marcelino, com b anos 
de idade, filho do Sr 
Gregório Silveira Marce
lino e de sua exma. es
posa d. Iracema Rafael 
Marcelino. residentes na
quela localidade, onde 
gosam de vasta estima.

O sepultamento do in- 
ditoso menor, realizou-se 
110 domiDgo no Cemité
rio Cruz das Almas, nes
ta cidade.

Apresentamos à famí
lia enlutada as nossas 
mais sentidas condolên
cias.

--------A T E N Ç Ã 0 — —
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S. A.
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina - Fone. 444 - Cx. Postal. 333 • Lages S.C.

Monumental venda de inverno eem preços reduzidíssimos em sen e s to fe

F a ç a m  urna visita às suas instalações e certifiquem -
se de sua s vantajosas ofertas

Rua Presidente Nereu Ramos (Galeria Dr. Acacio)
Santa Catarina
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S A L E T E  1: A  P R IM E IR A  M I S S
Com e$ta manchete a revista «O Cruzeiro», inicia uma reportagem 

em duas paginas dedicadas à Miss Santa Catarina, Srta. Saiete Chiaradia, 
edição que está circulando era nossa cidade.

Fato curioso em todo o desenrolar da «Semana de Miss Santa Cata
rina», realizada na cidade de Blumenau, é que a bela representante de 
Lages, foi a primeira a chegar, a primei a a ser entrevistada, e a primei
ra candidata eleita dos demais Estados da federação.

O regresso de Miss Santa Catarina:- Nossa objetiva focaliza o 
mo.oento em que a graciosa menina Isabel Chrislina filha do 
Sr. e Sra. José Baggio (Scylla), entregava um ramalhete de 
lores à Srta Saiete Chiaradia, logo após o seu retorno de 

Blurmnau. Vem os aioda o Sr. e Sra. Ten. Cel. Olavo Pereira 
Estiela, do Comando do 2' Batalhão Rodoviário.

Imponente e majestosa como verdadeira rainha da beleza, Miss 
Santa Catarina, sorridente e feliz saudava seus conterrâneos  
logo após seu desembarque no Aeroporto Municipal. Iniciava- 

se naquele momento a consagradoura e triunfal recepção que 
a sociedade e a população de Lages tributaria à mais bela das

catarinenses.

Sr. Nelson Cabral
Encontra-se entre nós há vários dias, o Sr. Nelson 

< abral. assistente de S. Excia. o Sr. Secretário da F azen 
da de Santa Catarina. O Sr. Nelson Cabral, um dos jovens 
i' ais bem lançados da sociedade de Florianopolis, fez p a r 
le da comissão coordenadora da instalação do «Seminário 
' i8t;al de Lages», iniciado na última quinta feira. A crô- 
i íca Social do «Correio Lageano», que vê na pessoa do 
!• r. Nelson Cabral, seu particular amigo, deseja feliz es- 
ú da na Princesa da Serra.

Miss Santa Catarina 1964
Srta. Saiete Chiaradia, a querida representante de Lages, logo após 
haver recebido a faixa simbólica» posa sorridente para a nossa re
portagem

A bonita vencedora do sensacional concurso instituído pelos D iá
rios A ssociados de Santa Catarina, estará no próximo m ês de Julho 
representando o nosso Estado no certame de Miss Brasil, no estádio

do M araconãzinho

Cel. Floriano Mõller telegrafa à Miss Santa Catarina
O Cel. Floriano Mòller que tantos e bons serviços prestou a nossa cidade quan

do no Comando do 2' Batalhão Rodoviário, endereçou à Srta. Saiete Chiaradia o seguin
te telegrama:

Quartel General - Rio - Guanabara
Temos grande satisfação cumprimentar linda conterrânea vitória concurso Miss 

Santa Catarina representante beleza lageana. Cel Floriano Mòller - Diretor Vias de
Transporte

Luiz Alberto D Aquino
Transcorreu no dia 3 próximo passado, o 9o 

aniversário do nosso bom araiguinho Luiz Alberto D’Aqui- 
nn> fhho do ilustre casal Sr. e Sra Aldo Menezes D’Aqui- 
no (Ida)

O pequeno Luiz Alberto, recepcionou amiguinhos e 
pessoas da relação de seus pais. Embora turdiamente en
viamos ao aniversariante, nossos votos de felicidade.

M ím í i  as homenagens à Miss Santa Catarina
A data de 4 de junho foi festivamente comemorada pelo 2 Batalhão Rodoviário, 

pois assinala o aniversário de fundação daquela briosa Unidade do Exército Nacional.
Na noite do mesmo dia a familia Rodo - Ferroviária do Batalhão «Rondon» rea 

lizou um sarau intimo, ocasião em que a Srta Saiete Chiaradia, Miss Sauta Catarina foi 
recepcionada e obsequiada pela oficialidade daquela corporação. O Sr. e Sra. Cel. Sa
muel Augusto Alves Corrêa (Neusa) fez a entrega de um mimo e a Srta. Heloisa Alves 
Corrêa, filha do casal anfitrião ofertou um ramalhete de flores.

Ao ensejo de tão significativa data, a familia do 2' Batalhão Rodoviário, apresen
tou aos presentes um bolo com as velinhas, dando os anos de existência  dessa corpo
ração, e logo a seguir todos os presentes de pé cantavam «Parabéns à você», em ho
menagem à Unidade que aniversariava, sem duvida um gesto lindo e cheio de emo
ções.

Após êsie ato, todos retomaram seus lugares, quando então se aproxima do mi
crofone o Tte Cel. Olavo Pereira Estréia e anuncia, que apesar de passados alguns 
dias, a oficialidade do Batalhão Rondon desejava prestar uma homenagem à seu ilustre 
Comandante, Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa e sua exma. esposa d. Neuza Alves 
Corrêa, pelas suas Bodas de Prata ocorridas dia 24 de maio último, cujo ato foi encan
tador, tendo sido oferecido um lindo bolo simbólico e ainda um fino mimo ao casal de 
homenageados.

Em seguida o homenageado Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa, vivamente emo
cionado agradeceu em seu nome e de sua exma. esposa aquele momento que lhe toca
va de perto, pois desejava agradecer não era tom de oratória, mas sim falar com o 
coração.
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5' A n iv e r s á r io  d o  C r e d iá r io  Y o rk

KARMANN GHIA
Sensacional

OPORTUNIDADE NUNCA VISTA

Durante êste mês, você comprará tudo no CREDIÁRIO 
YORK em 18 pagamentos, e além disso estará concorrendo 

a um modeinissimo KARMANN GHIA de graça

Somente o GREOIARIO YORK poderá lhe 
proporcionar essas colossais vantagens

R u a  P resid en te  Nlereu R am o s, 255  - F o n e  506

" ‘ J _________/ a n t a  c a t a r i n aLAGCT
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Prefeitura M unicipal de  Lages
Estado de Santa Catarina

Requerimentos D espachados pelo Sr. Prefeito M unicipal

342 - João José Lopes - Licença construir casa de madeira - sim, de
acordo com a informação da DOV, 17-2-64

343 - Helmut Fett - Requer desarquivamento de processo - \o  proto
colo p/dar conhecimento ao requerente dos processos - 19 2 64

344 - Pocai & Cia - Aprovação de planta e licença p/construir - como
requer, uma vez que foram atendidas as alterações solicitadas 
pela DOV - 24-3-64

346 - Almir Mazzochi - Licença construir casa de madeira - sim, den
tro das observações da DOV - 17-2-64

347 - José Moaeir Ribeiro - Concessão perpetua - sim, de acordo com
a informação da administração do cemitério - 24 2-64

352 - Orandina W. Palhano - Licença construir casa de madeira - sim,
de acordo com informação da DoV - 17 2 64

353 - Antonio Plinio X. Silveira «' Transferencia de terreno - como re 
quer - 17-2-64

354 - Cicero Zoli Lopes - Transferencia de casa e terreno -  como r e 
quer - 17-2-64^

356 - Agnelo Ca6tro Arruda - Transferencia de terreno - como requer
17- 2 64

357 - Heitor Lang » » » » »
360 - Juvenil Barbosa » » » » »
365 - Iracy Albino Abreu - Solicita 90 dias de licença - como requer -

18- 2-64
367 - Eva Borges Nunes - Transferencia de terreno - como requer -

18-2 64
368 - José Maria Liz Tigre - » » terras - como requer

18-2-64
369 - Duarte L. Amaral - Licença construir casa de madeira - sim, de

acordo com a informação da DOV - 17-2-64
370 - Liborio Schmadeck - Licença construir garagem - sim, de acordo

com a informação da DOV - 17-2-64 
374 - Hilário N. Pereira - Licença reforma de casa de madeira - sim, 

de acordo com a informação da DOV - 17-2 64 
376 - Nilo Fava - Licença construir barracão de madeira - sim, .acordo

informação da DOV - 17-2-64
378 - Pereira & Seber - Licença colocar letreiro luminoso - sim, de a-

côrdo com a informação da DOV - 17-2-64
379 - Antenor Arruda Moreira - Ligação d’agua - sim - 11-4-64
380 - Oriovaldo Rodrigues Moreira » » » »
381 - Generoso Alves Madruga - Licença construir casa de Alvenaria -

sim - 4-3-64
383 - Antonio Ehing - Licença construir casa de madeira - sim, de a-

côrdo com a informação da DOV - 17-2-64
384 - Henrique Rodrigues » » » » » » » »
385 - Leonina Paes Andrade - Requer licençi prêmio - sim - 12-3-64
386 - Maria Nelza A. Guimarães - Requer 15 dias de licença -sim 13-2 64 
390 - Maria Goelho da Rosa - Licença reforma de casa - sim - 4-3-64
392 - Sperb & Cia - Transferencia de impostos - arquive-se em vista

ao parecer do Sr. Diretor da Fazenda 31-3 64
393 - João Araújo Vieira - Permuta ce terreno - sim, 17-2-64
395 - Ernani Carlos Fernandes e outros - Licença construir casa - sim 

de acordo com a informação da DOV - 13-4-64 
401 - Honorina Andrade Ligação d’agua - sim - 30-3-64
408 - Celso Rosa Ramos - Licença construir casa - sim - 31-3-64
409 - Alfredo Borges Santos - Lic aumento de casa - sim - 14 2-64
4lu - Roseno Siqueira da Silva - Lic. construir casa de Alvenaria - sim 

4-3-64
412 - Levi Andrade Almeida Requer 60 dias de licença - sim - 18-2-64
413 - Odilon Macedo Silva - Requer 18 dias de licença « como requer -

18-2 64
414 - Catarina Maluche - Licença construir casa de madeira - sim - 4 3 G4
415 - Osvaldo Mariano Silva - Concessão perpetua - sim - 18 2-64
416 Pedro T. Soares Irmão - » » » »
417 - Pedro Telles Rosa » » » »
418 - João Hipolito Silva » » » »
421 - João Climaco Waltrick Lic. construir galpão - sim, de acordo

com a informação da DOV - 24-3-64
422 - Eliziario Branco de Camargo - Transferencia de terreno - sim -

18-2-64

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 1‘ andar — sala, 294 — Telefone, 533 - LAJES- S.C.

Presidente: IR1NEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).
ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida

mente aparelhado para defender o vosso interesse.

£ \  M i is e i i  H i s t ó r i c o  “ l i i a -
p  de Castro

Piosseguindo a publicação dos visitantes te
mos aqui a honrosa referência feita pelo ilustra
do Dr. Julio Moreira, Diretor da Seção de Histó
ria do conceituado Museu Paranaense de Curitiba, 
Paraná, referência honrosa que muito nos desva
nece e, como esta, outras seguirão.

= T O B A T T A =
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

T 0 B A T T A
proveu © que é

ARA - GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

Micro - I C E 4 I T A -  T ra to r
C ada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228 -  LAGES -  SC.

Visita 1 480 — Acabo de visitar, era comp?- 
nhia de Severo ce Rodim Canziani e Dr. Cleones 
Velho Carneiro Bastos, o Museu Municipal «Thia- 
go de Castro», organizado pela iniciativa do neto 
do Patrono do Museu, Danilo Thiago de Castro. É 
notável o trabalho desenvolvido para a realização 
de tão grande empreendimento que se traduz em 
precioso repositório das reliquias desta histórica e 
tradicional cidade de Lages. Foi, sem dúvida, o 
mais importante conjunto de preciosidades histó
ricas reunidas por uma única pessoa que já tive 
conhecimento. Fiquei, no entanto, entristecido em 
saber que este importante Museu está na iminên 
cia de fechar suas portas. Tenho fé e esperança 
que isto jamais se concretize e que continue, ca
da vez mais, a crescer, como uma necessidade da 
guarda daquilo que nos confere orgulho, tradição 
e glória. Ao seu organizador e a seus colabora
dores, os mais efusivos parabéns.

Lages, 17 de Março de 1963

(assinado) Dr. Julio Moreira, Diretor da Seção de 
História do Museu Paranaense

Severo Canziani. Forasteiro
Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos. Lages.

Visita 1481

Dificilmente se encontrará um repositório idên
tico da história de uma cidade, desde sua funda
ção.

(ass.) Julio Dupantuoni-Uovernador de Rotary 
Internacional Distrito 463. - Paraná.

Thiago Vieira de Castro 
Diretor
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Estad© de /. C.
Diretoria da F azenda

Municipal
Damos abaixo a relação dos contribuiDtrs que deve

rão comparecer a Fazenda Municipal, afim de regulariza
rem suas situações tributárias.

Atanasio Antunes de Cordova 
Auto Geral Gerson Lucena 
Agostinho C oelho e outros 
Autonio Hossmann 
Busin & Cia.
Candida da Silva Rosa
Dercilio Medeiros Rosa
Evaldo Prnner
Franquilino Beta
Fábrica de Espelho Sfio Pedro
Gabriel Donato Dutra
Gasparino Amaral Velho
Hugo Godinho
Hercilio Miranda
Humberto Pascale
Imobiliária Copacabana Ltda.
Ind. Madeireira Ltda. (Lageana)
Irmãos Varela
Golin & Irmãos
João Maria Anselmo
João B. C. de Abreu e outros
João Pedro Croda
José Dium
João Paganella Letti
José Oliveira Ramos
João de Deus Ribeiro
José Silva
Lourenço Machado (Herd)
Laurides M. de Liz
Lauro e Julieta Madruga Varela
Miguel Dib
Moisés Morais dos Santos

D E C  R E T O  N- 14 
de l . d e  abril de 1964

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

DECRETA:
Art. 1- - Fica aberto, por conta do excesso da a r re c a 

dação do corrente exercício, um crédito e special de treis 
milhões de cruzeiros (Cr$ 3.000.000,00) para atender despe
sas autorizadas pela Lei n. 59 de 27 de fevereiro de 1963, 
colocação de meio-fio na rua principal da Sede do Distrito 
de Painel.

Art. 2- - Èste Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1* de abril de 1.964 
Wolny Delia jRocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura, em 1' de abril de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria

P O R T A R I A 
de 7 de abril de 1964 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com os arts. 162 letra a e 164 da Lei 
n' 71 de 7 de dezembro de 1949 

Guiomar Pereira de Brito, ocupante do cargo isolado 
de provimento efetivo de Professor Padrão D - Comple- 
raentarista, constante do Quadro Único do Município, na 
Escola Mista Municipal da Serraria Campos & Ramos, dis
trito de Painel, de vinte cinco (25) dias com vencimento 
integral, a contar de 6 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 7 de abril de 1964
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria na Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 7 de abril de 1964.

0 Binco do Es
tado s a reu
nião da  W a s 

hington
Como já foi noticiado 

pela imprensa, o Banco 
de Desenvolvimento do 
Estado - BDE, foi convi 
dedo pelo Banco Intera 
mericano de Desenvolvi
mento - BID a participar 
da «Primeira Reunião 
Latino - Americana de 
Iastituições Financeiras 
de Desenvolvimento», a 
ser realizada em Was 
hington, de 29 de novera 
bro a 2 de dezembro do 
corrente ano.

Na ocasião o BDE te 
rá oportunidade detrans 
mitir aos demais bancos 
de desenvolvimento La
tino - Americanos, a ex
periência realizada em 
Santa Catarina e já re
conhecida pelos organis 
mos internacionais de 
crédito.

Além do mais, parti
cipará ativamente da 
agenda de trabalho da 
Reunião que se resume 
nos seguintes itens.

I - Função dos bancos 
de fomento na política 
de desenvolvimento so 

jcio - econômico dos 
países da America Lati 
na.

II - Papel que cabe 
aos bancos de desenvol
vimento no processo da 
integração eonômica 
da América Latina.

III - Relação do BID 
com os bancos de desen 
volvimento da América 
Latina

O Banco do Estado é 
hoje uma entidade de 
credito conhecida não 
somente no Brasil como 
em vários países do ex 
terior, não só pelo que 
tem produzido mais tam 
bém pelos constantes 
contatos que tem manti
do com as diversas a- 
gências de financia
mento externas.

O alto sentido dêste 
convite serve de teste
munho a certeza de sua 
estrutura e ao adequado 
encaminhamento de sua 
ação.

Rodo Pinho S/A  
Veículos e Máquinas

Assembléia Geral Extraordinária
s a „ coavid.do«, « s z s r

V M U » " / ' n o  d l .  8 de julho de 1964. à -  10 (de2| 
horae nã eéde social, a fim de deliberarem nobre a aegum

,e: ORDEM DO DIA

1) - Apreciação e aprovação da proposta da direto- 
ria, préviamente aprovada pelo Conselho hiscal, no sen
tido de ser aumentado o capital social, t . . .

2 ) - Outros assuntos de interesse da ^sociedade.
Lages (SC), 2 de junho de 1964

Luginlo DalFAsta - diretor com ercial 
Stefano Paolo Tealdí - diretor técnico.

Comercial M e l  Monteiro Ltda.
^ta c a d c  e Varei©

Sene os alim enticic* -  C on
servas- Eebidas em fferal etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

Produtos Bela Vista
A venida C am ões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

VENDE-SE
Por motivo de saúde, vende-se nesta cidade 

as Lojas Casa Brusque e Casa da Criança sitas à 
Galeria Dr. Acacio salas 8 e 12.

Cs interessados deverão dirigir-se à seu pro
prietário, Sr. Orly Broering, na Casa Brusque, onde 
poderão receber maiores detalhes.

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

a d v o g a d o
Escritório - Parque lon as Ram os n° 9

Lages — Santa Catarina

PARA SUAS COMPRAS DE MOVEIS
- ^ = |  V I S I T E M  |= = —

M  O V  E 1 $ C o T t  A
RUA ARISTILIANO RAMOS, 180 - Lages - S a n t -
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Internacional saldará sério compromisso
Teremos amanhã à tar

do no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, a 
rea.ização do confronto 
reunindo as equipes do 
S. C Internacional e do 
Santa Uiuzde Cauoinhas, 
como primeiro match do 
leturno na 3a. zona 

O quadro colorado o- 
cupa a primeira posição 
na tabela, ao passe que 
o quadio canoiuhenst- 
ostenta a honrosa posi
ção de vice iider ao la
do da S. E. R. Oiinkraft 

Por suas apresentações 
anierioies dentro desta 
mesma competição, o 
elenco colorado reune 
certo fa\oritismc. Com 
ist , não quertmos des I 
virtuar o valor da equ - 
pe visitante que pode sur 
preender em nossa cida-

S.E.R. Oiinkraft em 
Mafra

Durissimo compromis
so estará saidando a 
E R. Oiinkraft no dia de 
amanhã na longínqua ci
dade ue Mafra, freute ao 
Operário local, em mais 
um jogo pelo campeona
to ,estadual.

O quadro do Operário 
tem sido uma das regu 
laie3 equipes deste cer
tame tstadual, recordan 
do-se que no piimeiro 
turno perdeu para o Olin- 
kraft. em Igaias pelo a- 
pertado escore de o a 2.

Precavendo-se contia 
uma possível surpresa, o 
esquadrão campeão mu
nicipal, irá a Mafra com 
a sua força máxima, pro
curando trazer para iga- 
ras e para Lages uma 
sensacional vitoria que o| 
conservaria na posição 
de vice líder da tabela, e 
como um dos candioatos 
mais sérios a conquista 
da 3a zona.

O Oiinkraft, encontra- 
se otimamente prepara
do, pois ainda no domin
go último, vitoriou se a- 
mistosamente no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior pelo escore de 2 
a U sobre o colorado nu
ma de suas mais impor
tantes vitórias d< s ú lt- 
mos tempos, dtsoe que 
ascendeu à divisão prin
cipal do nosso lutebol.

H e nriq u e  p r e n d i d o  p o r e q u ip is  
G a ú c h a s

Segundo conseguimos 
apurar, o aiqueno Hen
rique da S. E. R Olin- 
kraft, considerado o me 
Ihor keeper d> sta região 
e um dos susten áculos 
da equipe lageana de 
1963, está sendo cobiça 
do por várias equ pes 
ganchas, entre elas o G. 
E Porto Alpgrense.

de, porquanto o futebol 
apresenta se ilógico mut 
tas vêzes

Derrotado amistosa
mente no último domingo 
frente ao Oiinkraft, o Io

Noticias não conf rma-1 
das, nos dão c-mta que' 
o Tamandaré de Porto 
União, último colocado 
da 3a zona do campeo
nato estadual, desistiu 
dessa compelição, moti

ternacional pretende con-1ficação. 
seguir a sua almejada I Sabe se que algumas 
reabilitação e cora isso'alterações serão introdu 
coutinuar usufruindo de zidas no quadro interna 
sua posição de vanguar- c onalista, tentando des- 
deiro na tábua de elassi

ía maneira corrigir al
guns pontos fracos de 
sua equipe, que não an
dou bem no domingo 
transato

n a  do í s la d o a l
vado pelas s teessivas der
rotas

Caso se concretize a 
desistência do Tamanda
ré. a tabela da 3a zona 
sofrerá substanciais alle- 
i ações.

Dr. Aron Kipel
ALTA CIRURGIA

Doenças de Senhoras - Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 143 - Fone 415

C o n su ltó rio : Rua H e rc ilio  Luz . 12
Horário, ias 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

NOVIDADE: É o n ô v o  
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÃO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mais orronque, mais Iorque, 
mais rendimento -  dotado de 
nôvo rodiador de óleo, para m on- 
ter o viscosidade ideol e assegu
rar perfeita lubrificação do motor.

NOVIDADE: o nôvo
ovonço m anual do distribuidor, 
que possibilita regular o desem
penho do motor às influências 
do oltitude, de aualidode e oc- 
tanogem do combustível. Novi
dade é tombém o nôvo e moior 
tonque de gosolino : 85 litros.

NOVIDADE: 0  nôvo
espaço interno! 0  nôvo teto do 
SIMCA IUFÀ0 oferece espoço adi
cional para os 3 ocupantes do 
banco traseiro (m ais olturo in 
terna e mois espoço entre os 
boncos): os ossentos são novos 
—  ultram ocios! Com nova con- 
formoção e nôvo eslofam ento!

NOVIDADE: o duplo
sislemo onti-roubo! Trovo no 
câm bio: o giro do chave aciona 
uma travo que imobilizo o ala
vanca do câmbio na posição 
m archo-à-ré. Trova interna dos 
portos dianteiros: o botão de 
tiovo tem de ser girado (1/2 
volta) para destravar a poria

r-

NOVIDADE : A nova
visibilidade! Pára-brisa dianteiro 
mois inclinado, moior, aum en
tando a (d excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo onti- 
ofusconte! Painel totalmente es- 
tofodo, completo (gaveta para 
cigarros) I Isoloção termo-ocús- 
tica! Além dos 2 quebra-sóis 
convencionois, mais um central, 
todos luxuosamente estofados!

NOVIDADE: As novos
côtes! Os SIMCA TUFÃO são apre
sentados em 28 combinações de 
côres. 11 delos utilizam moder- 
nissimos tons metálicos (é a pri
meira vez que um corro de pas
seio brosileiio é entregue pelo 
fabricante com côres metálicas).

o
Venha conhecê-lo hoje mesmo em

C O R  E M A —  Cia. Revendedora de Motores e ílutomóveis
— S e n t aRua M anoel Thiago de Ccrstro 174 L P O E S
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Lages tributou verdadeira ap ieóse à
mais bela catarinense

Outro significativo flagrante colhido p ela  n ossa  objetiva# nos 
tra a  vencedora do grande concurso de M iss Santa Catarina. brta. 
Salete Chiaradia, em  com panhia do Sr e Sra. Dr W olny D elia  hoc  
ca (Dolores, Ia dam a do municipio) quando d esfilava  e la s  ruas cie

nossa cidade

Miss Santa Catarina: - A bonita e e legan tís
sim a Srta. Salete Chiaradia, em pose esp e
cial para o «Correio L ageano” no momento 
em que desem barcava do avião do Consor- 
cio TAC Cruzeiro do Sul. Iniciava se naquele  
instante a apoteótica recepção oferecida à 

m ais bela catarinense.

CORREIO LAGEANO
___U G E l t  6  de Ju n h o  de 1 9 6 4 __

Associação Rural de 
Lages

Nota Oficial
A Diretoria da Associação Rural de Lages re

cebeu o seguinte requerimento, datado de 2 de 
junho p/ passado:

«Excelentíssimo Senhor Presidente da Asso
ciação Rural de Lages.

Os abaixo assinados, sócios quites com a te
souraria desta E itidade. vêm declarar que anu 
Orn e cancelam, de livre e espontânea vontade, o 
requerimento que assinaram com data de 2ti de 
maio p.p. solicitando convocação de Assembléia 
Geral Extraordinária, e requerem que V. Excia, 
cancele também a convocação feita no Correio 
Lageano de 30 5-904.

Finalmente os abaixo assinados manifestam 
publicaraente sua integral confiança e solidarieda
de tanto à Diretoria atual como à anterior, po
dendo V. Excia. fazer deste o uso que julgar 
i onveniente.

Lages (S t). 2 de junho de 1964» 
Seguem-se as assinaturas de 8 sócios.

Considerando o requerimento acima e diante 
dos imperativos estatutários, a Diretoria resolveu 
aceitar o pedido de revogação da convocação da 
Assembléia Geral Etxraordinária, que assim já 
não mais tem razão de ser, e que fica, portanto, 
cancelada.

Lages (SC), 3 de junho de 1964 
A DIRETORIA

Na foto acim a, vem os um a v isão  parcial da triunfal recepção que 
a população e a sociedade de Lages, tributou à  m ais b ela  catari
nense, Srta. Salete Chiaradia, A grande h om en agead a  de 1S64, foi re
cebida com flores e confetes em  todo o trajeto que percorreu. Lages 

saudou com  todas as honras sua b ela  rainha-

Salete Chiaradia, a grande vitoriosa do certame de Miss Santa Cata
rina, logo após atender seu último compromisso para com a sociedade de 
Blumenau, retornou à Lages onde recebeu a mais calorosa recepção tribu
tada a uma mulher em nossa terra.

Os significativos flagrantes colhidos especialmente para ilustrar esta 
reportagem, dizem bem claro, da consagradora manifestação de carinho, 
apreço e solidariedade, outorgada a Srta. Salete Chiaradia, como uma jus
ta homenagem à sua radiante beleza e mocidade, tornando se ainda mais 
querida de todos, por sua graça natural e espirito de sociabilidade.

Por ocasião de seu regresso, nosss cidade viveu uma tarde festiva, 
alegre e ensolarada, pois até a natureza desejou brindar Miss Santa Cata
rina, que chegava jubilosa, ostentando o cetro máximo da beleza Catari
nense.

A população e a sociedade de Lages, que sempre souberam presti
giar personalidades de real destaque de nossa terra, expressaram naquela 
acolhida, seu integral apoio e aplauso, prestando dessa maneira consagra
dora homenagem à Miss Santa Catarina. Todas estas manifestações de 
carinho dedicadas a Srta. Salete Chiaradia, em muito vem dando estimulo 
para que possa com galhardia prosseguir sua caminhada, para a conquis
ta de um lugar de destaque no certame de beleza da mulher brasileira 
que terá lugar no dia 3 de julho no Maracanãzinho.
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