
Câmara de ,Ve'ráadores

A!TIVI:DAD'ES DO'S
VEREADOR ES DA UDN

Pareceres e Indicações foram esta semana apre
sentados na Camara Municipal pelos Vereadores da UDN.
Transcrevemos entre muitas, Indicações dó Vereador Tufi
Nader e Parecer da Comissão de Finanças, atravez do
seu PI esidente Guilherme Prust.

I

O vereador que es1te subscreve, no uso de suas a

tribuições, vem pelo presente mui. respeitosamente reque
rer a V. Excia., após ouvido o Plenário, seja oficiado ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de mandar pro
ceder alguns reparos na ponte sôbre o Rio dos "Alemães",

I ponte esta que liga as localidades de Arroios, Palmítal e
Salseira, nas proximidades do Moinho do Sr. Landoski, e

que da acesso as terras de Culturas, estando quasi in
transítavel por falta de pequenos reparos.

'

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 15/3/61
TUFI NADER _. Vereador

Tufi Nader, infra firmado, vereador eleito pelo uso
de suas atribuições e de conformidade com o que lhe fa
culta o Regimento Interno, vem pelo presente requerer a

V. Excia. depois de ouvido o Plenário, para sé oficiado
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de maridar
fazer os reparos necessários na cancha de futebol (poda
de grama), estando quasi ímpratícavel o futebol por este

motivo. �

Aguardando com atenção as providencias que se

fizerem necessarias por parte desse Executivo, subscrevo
me com alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente (

TUFI NADER _ Vereador

Comissão de Finanças
ASSUNTO

Dá parecer sôbre os balancetes dos mêses de OUTUBRO,
NOVEMBRO e DEZEMBRO.

a) .. REC�ITA: Arrecadado até Setembro Cr$
« até Outubro

, « 'até Novembro
« até Dezembro\

9.601.141.40
848.420,10
309.639,70

6.723:9'85,30
17.483.186,50

927.283,60
18.410.470,10
-------

Saldo vindo de 1959
TOTAL

b) - DESPESA� Paga até Setembro
« até Outubro
« até Novembro
« até Dezembro

6.819.776,80
2.297.254,40
,; 278.689,6Ô
3.515.489,20

1.970.365,20
415,00

63.246,00
28.299,00

2.062.316,20
289.033,70
256.737,80

3.436.943,90

14.381.180,20
12:911.210,00

, 1.469.970,20
'

c) - RESTOS A. PAGAR: Pagos até Setembro
« « Outubro
« «Novembro
« «Dezembro

d) - SALDOS DISPONIVEIS: Em Outubro
« Novembro
« Dezembro

e) DESPESA EMPENHADA: em Dezembro

.Paga
•

Analizando os referidos balancetes verificamos as seguin-
tes irregularidades:

i0.) - Pagamento de mais de Cr$ 3.000.DOO,00 (três mi
lhões de cruzeiros) sem autorização da Camara;

2°.) - Emprego de dinheiro destinara a outra finalidade
como é o caso dos descontos dos operários para '0 r. A, P. L

.

3°.)
.

- Falsidade dos saldos dísponiveís apresentados nos
balancetes;

,

4°.) - Não -cumprtmento da Lei Orçaméntáriã; ,

5°.) ___. Construção de óbras públicas: Bibliotézà Municí
pal sem autorização da Camara, com histórias das mil e uma noites;

Estes principais motivos que nos levam a não aprovar as
contas do Prefeito Haroldo Ferreira;

.

Tôdas estas irregularidades estão mcursas nos seguintes
artigos e itens da Lei Orgânica do Muntcípío.xartígo 74 item 111,
artigo 75, letra "F" - artigo 75; letra, "G".

A dívida de 1960 pelos balancetes é de Cr$ 1.469.970,20
quando o atual Prefeito, num gesto digno de nóta, publica em

,

jornal desta cidade que, a divida anda pelos Cr$ 6.000.000,00 (Seis
milhões de cruzeiros). Portanto êstes balancetes encamtnhadds a

Camara, são meros papeis impressos sem' nenhum valôr para e-

feito .legal.
.

\

Em diversos pareceres esta Comissão falava na necesidade
de maior organização e seriedade no trato das coisas públicas' "

Mas o que notamos é que o ex-Prefeito passava por cima dos

Legisladores Municipais como que querendo diminuí-los 'perante
a opiniõo pública. Chegou ao cúmulo de construir uma bibliotéca
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sim' não,Sr.Governador
como dizem á bôcs pequena, medida antipática, polítíéamente
cumpre ao govêrno estadual um suicídio. ,

proclama-las, em resguardo de Esse registro é um pálido re

sua própria autoridade. A opi- flexo dá indignação . justa de
nião pública exige um esclare- inúmeras pessôas e de prejudí
cimento, capai de justificar essa cadas que nos procuraram.

Ext. da "Tribuna Criciumense" de 13-3-61. rr

A notícia estourou, corno não

podia deixar de ser, como uma

bomba, em todas as camadas
. da população.

O sr., Celso Ramos, Gover
nador do Estado, determinou o

fechamento da Escola Profis
sional Feminina «Lucília Corrêa

Hülse», que vinha funcionando,
com real proveito, principal-
,mente pa'r'a as senhoras e se

nhoritas da população operária,
tendo inclusive já formado duas
turmas.

- A revolta é generalizada por
êsse ato impensado do gover
nante catarinense, que veio pri-

( var êsse ano, cêrca de 200 alu
nas de receberem um aprendi
zado profissional, tão útil e

nobre.

Ouvem-se nos cafés e nas

rodas políticas os 'mais desen
, contrados palpites.

A verdade, porém, é que a

população criciumense foi duo
ramente atingida por êsse ato
arbitrário e politicamente erra

.

do do Chefe do' Executivo bar-

riga- verde.
Fechar uma éseola, seja ela '

de que gráu fôr 'ê li,fii crímé de
lesa pátria.
Nossa linha de conduta sem

pre foi a da mais ampla inde

pendência com relação aos go
vernos, aplaudindo-lhes, quando
merecem e os condenando, quan
do perpetam atos' que ferem o

interêsse coletivo,

No caso do fechamento da

Escola. Profissional Feminina
«Lucília Corrêa Hülse», não po
daríamos ficar indiferentes à
sorte do grande número de

alunas, prejudicadas em seu

aprendizado por um ato de c9n
denável vingança do Chefe do
Executivo Estadual.

Aliás, o Decreto N. SE·

28-02-61/27, estãrnpado no Díá
rio Oficial do Estado de 23-2-61,
pág. 3. mandou fechar 12 es-

.

colas profissionais, silenciando
sôbre a existente nesta cidade,

Portanto, o fechamento ou a

SUSPENSÃO, que. dá no mes-,
mo, de um estabelecimento de
ensino profissional é atitude que
não pode nem deve ficai: serrí·
um protesto.
Deus "queira que o sr. êeÍso

Ramos, ainda em tempo, recue
da atitude que veio de tomar,
fechando Sem qualquer motivo
ou

. explicação, uma escola que
vinha prestando á nossa eoletí
vídade, os mais assinalados ser

viços. Se existem' bandalheiras

Declaração do ex - Governador HERIBERTO
BúLSE à reportagem de "MANCHETE":

_.ii; ,.

O I Deputado Aroldo Carvalho, ex.

Secretário de Viação e Obras Públicas
candidato a Governador em 1965
o ex-Governador Heriberto Hülse em .recente de

claração a revista '''Manchete'', declarou que o candidato
as eleições em 1965, será o deputado Aroldo Carvalho,
líder do 'movimento renovador da UON nacional: Os ca

noínhenses receberam a noticia com imensa satisfação pois
o nosso conterrâneo é' realmente o canditato que desfruta

de largo prestigio em Santa
Catarina. Já nas eleições
de . 3 de, outubro do ano

passado, o seu nome foi
lembradõ para concorrer
tàhto éomo Governador,
C'oíilã pàra Vice: Na ves

pera da Convenção �afim,
de facilitar composição
com. outros partidos, ex

pontâneamente retirou o

seu nome. Mesmo assim,
com a sua atitude parti
dária, ampliou-se: O seu

\ prestígio em Santa Cata.':'
rina. Aroldo Carvalho é hoje um nome nacional.

"

Com. a programação de novos planos de ação, o:

Presidente Janio Quadros já convidou o' deputado Arolde
Carvalho, para exercer cargos na sua administração. Se
ainda não aceitou õ convite que, lhe fôra feito, é porque'
aguarda "a Convenção da .UDN a realizar-se em abril p.
vindouro.

ELfTE TENIS CLUBE
De conformidade com o artigo 29 e 31 dos Estatutos So

ciais, convoco os senhores sacias acionistas e fundadores a com

parecerem nos Salões da Sociedade Beneficente Operaria, no dia
. 22 �do mês corrente (março) ás 20 horas, para em Assembléia
Geral Ordinárià deliberarem sobre o seguinte;

1°. - Aprovação final de Novos Estatutos Sociais
2°. ;;._!, Êldção do Conselho Deliberativo
3ó• � Eleiçãó da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
4ô. ;.;:;_ ÉÍeiç'ão do Presidente d� Cbn�elHó Diretor
5d, ....:.:.. Eleição do Conselho Fiscal
6ô, � Prestação de Contas da ,diretoria que ora' finda

" seu mandato

Não havendo numero legal, funciónàrâ meia hora mais
com qualquer natnero (art :h:)

,

,

Dr. Riuàdaoia Ribas Corfêii, Presidente
I

tarde

pelo menos tem êste nome, sem autorização da'Câmara, sem

concurrência pública, e instádo a pronunciar-se disse qü� a refe

rida construção estava sendo custeada por particulares, Mas a his

tória é bem outra.

E' uma ilegalidade. Os balancetes não refletem ã verda

de. Lamentamos, mas não podemos aprovar, a menos que quei
ramos desmoralizar a Câmara de Vereadores que tem sido sem

pre o orgulho dos municípios catarínenses, ii Câmara Municipal
de Canoinhas.

'
c

Guílherme Prust ..._ Presidente da Comissão de Finanças '

AVISO"
Dr. Waldomiro Krawchychyn

Cirurgião Dentista
avisa sua' distinta 'clientela
que transferiu seu consul-'
tório pará a rua Caetano
Costa '745, próximo ao Cen
tro de Saúde:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE 18.3-1961

T'OALHAS
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.comecadas
'
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Jógós 'Ar,nericanos,', ',.;.'

J ..
" ê' Ô R T E�. !,

Comunica a, todos os PESCADORES KCAÇADOR&S
que já recebeu um estoque apreciavel de artigos de pesoa e

'. caça para a temporada deste ano. ,':.

VARÁS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e;,3 pedaçcs �'LlNHÁS
DE NYLON de todos os tipos - ANZOIS' NOROEGUESES - .

CHUMBADAS de todos. os tamanhos - ANZOIS COm iscae ar

tificiais • FISGAS, pequenas, médias e graudes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ÉSPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos.
fie anzóis • CANTIS - FACAS - FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE-

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS; etc.

Os melhores' prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - ex_ Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA. CATARINA' . 3

i

1 ;

,

Curso Gratuito 'de ,Ta-

quigrafia (�Or corresponoencia)
Acham-se �b�rtas as matricules

para 08 cursoa de taquigrafia pOF
correspoúdênóia do Instituto Bra-

.:

sileiro 'de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido :de
Utilidade Pública. O curso com

põe se apenas de 12 liçõee, após
,

o que se!l1!{)y (c�p(e�i.dos" J?},,*mas
I
aos alunos aprovados em Exame
Fin.QJ.� tJiQlpém por ,.corresponQên-,
cia.,..,. Os interessados .deverão. .es
crever dando nome e enderêço
para a' Caixa Postál' n. 8934,

� São Paulo. ,./

OFERECE:'
Artigos píua Páscoa" ': .! '

,Coelhos, Ovinhos e EII. Artigos Diversos
� tdjos de Chocolate, Cho- Camisas, Calças, Gravatas, Meias,
colates em Barras Marcas: Nylon e Unico, Calções, Toalhas, .

BUSCHLE e LACTA. Sombrinhas,. Lenços, c'�I!IJ�"E<���l",
As mais Lindas Cascas; Oleos e Perfumes, Diversos tipos
Pintadas da Cidade, CreB��" 'de Canetas e Isqueiros. Variedade
pinhos e' Balinhas para em Brincos, Colares e pregadores,
encher cascas, Açucar eóÍ Gaitas de Boca: Carteiras para

'

.

Cores, Noz Moscada.
.

Dinheiro e Docunientos.

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 . - Canoinhas

,
' -,n

.",1

:Guard"i.ão
Procura-se um 'guar-

: dião para fabrica de'
I

esquadrias.
"

1»
Pessôa de

"

Responsabilidade
"�i

.Tratar na Esquadrias :1
São José Ltda..

,.

\

\

o melhor que há!
'R e'p r e s en t a n te:

,:::.:,r·",,<!. ", .:'; '" ':"� (;,� ��',

z. 8afeiado � & lJ(nüppel _Ltda.
Caixa Postal 56

.

Canoinhas S. c.

Material elétrico
'"CASA ERLITA
,. J--.......----__,..---
.; !

ALÔIIl
Vidraças quebradas em· sua .
casa? Não é problema; ti" .�. "

Telefone para 305 e ser.á·
prontamente atendido. i'�'

CASA E�M,�,I;IE;,

�����
�������.���--�������-

Refaça sues [orças, tomando

CAFÉ BIG
.: S�botoso' até a ultima gota

. �m breve torrado a ar quente
"

BIG é gtande • mas em Canôinhas

BIG é O .rnelhor café

'1

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
I :

'

�\', j,j ,,' .� A o V O G A o o
_

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
"

Rua Major Vieira, 490
-

Canoinhas

'"

José' Yvan da COSIa
Bacharel ·

em Direito

Advocacia em geral, espe,cialmente, crime
Praça Dr. Oswaldó d'Oliveira - Fones 236 e 314

ÇANOINHAS -- Santa Catarina
'<, ,

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos
Relogios de" Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim 'de Ano.

Ha Relojoaria Suissa
di Guilherme J. A. Souza /

Rua Eugenio de Souza

, i

Lãs para T'ricot
Casa Erli1a

AJsine! Leia 1 Divulgue 1

Correio .do Norte

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO III AMPLA CAR

J..OÇARIA; GRANDE VqLUME DE CARGA III MOTOR DE 6 CILIN

.DROS E 9OH.P., O FAMOSO MOTOR WILLYS. CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PARA 3 PESSOAS. INCOMPARÁVEL PARA

TItANSPORTES E ENTREGAS RApIDAS NO CAMPO E NA CIDADE

PI-C:K-UP "JEEP" - ÀGIL COMO UM CARRO, VALENTE COMO UM "JEEP"!
I '

VENHA vE-LO EM

BASILIO HUMENHUK & (IA., lTOA.
Rua Vidal Ramos, 203 ...... Telefone, 145,
CANOINI-:IAS ,'" .......SANTA CATARINA� .;'

..

Um ''''"'0'' �I�LYS�VERLAND DO BRASIL S: A.�I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'11 n (lu s t r i a 5
, Duas importantes firmas in-

dustriais de C anoinhas, reuni
ram as' autoridades, grande par
te da indústria e do comércio,
imprensa e amigos particulares,
para festeja-los com um sucu

lento churrasco, nos, salões Be
chel. ESQUADRIAS ,SANTA
CRUZ S/A - e OTTO FRIE-

,.---&&m'P"fà"---
..II-- iIIdillt.MIliAi.__' DRICH, falam os industriais

que além de proporcíonarem a

Canoinhas grande impulso in

dustrial, ampliando as. suas ins

talações de Esquadrias para
maior produção e consumo, tu

do, dentro de 'um sistema mo

delníssimo, o sr. Otto Friedrich,
remodelou a sua· fábrica de

Pasta mecânica anexa a sua

grande indústria de madeiras,
com mecanismo moderno e de

grande produção.
Além de proporcionarem a

Canoinhas este surto de pro
gresso, ofereceram aos amigos
'um "churrasco" que discorreu
n'um ambiente de verdadeiro
entusiasmo e de admiração, to
.dos se congratulando com as

iniciativas elevelou-se na opor
tunidade que diversas firmas
industriais de Canoinhas, pre
tendem ampliar suas atividades
com novas e modernas instala

ções, destacando- se, as seguintes
firmas que ainda este ano. do
tarão Canoinhas de novas in
dustrias: Zaniolo, Zugmann, W.

Olsen, Mussi, Cararo, Orlando
Olsen e Rimon Seleme.

Cineminha "São Francisco"
às 14 'ou 15 hrs, conforme o retorno da luz
e às 20,15 horas

A Luz d'U.ma Ilusão
I c/ José Ferrer, Dean Jagger e Julie London

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,15 hora•• I�próprio até 14 ano.

M A�T.A R- ou MOR �-E R

c/ Gary
em Vístavision

Coaper - Krace Kelly - Thomas Mitchell -

Jurado - Otto Kruger - Lon Chaney
"Um sensacional filme faroeste".

----'--

DOMINGO • á. 14,QO hora. - Censura Livre

MATAR ou
em Vistavision "Um sensacional filme faroeste".

DOMINGO _
á. 17,00 hs, Censura até 10 anos
ás 20,15 hs,

-

Imp, até 14 anos

A HORA FI NA L
com Gregory Peck - Ava Gardner - Frede Astaire -

Anthony Perkins

"A maior história de nossa era! O filme que você
não pode perder" ...

28. Feira • ás 20,15 hora. - Proib. até 14 anoa � REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 boras -

Rigorosanaente proibido até 18 ano.

o ,S E O U T O R
c/ Ramon Gay - Amanda Del Llano - Ana Luisa Peluffo

"Um filme mexicano, apresentando um brilhante
concurso de nús artistic9S"�.

_--
..

---

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp, até 14- ano.

TERROR NO MAR
em CinemaScope

cf James Mason - Dorothi Dandridge - Broderíck Crawford

"A verdadeira história de um dos mais infames e diabó
licos crimes dos anais marítimos"

'AGUARDEM:

A MALDiÇÃO DA MONTANHA
f? '3 lU MM'?SH A

NOTICIÁRIO INTERNA(IONAl
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

o JORNALASSINE

(Orgão Líder dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

PREÇOS:
1 ano Cr$ 1.200,00
6 meses Gr$ 650.00
3 meses c-s 350,00

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

ANTON'IO ,SELEME
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta;;-Catarina

As B:ssinaturas começam e terminam em qualquer dia,

IMPOSTOS PARA ESTE MES
Na Prefeitura:
Imposto de Industrias e Profissões (10• trimestre)
Imposto de Licença (continuação para comercio e

indústria) 10. trimestre
Taxa de Fiscalização' e Serviços Diversos

Na Coletoria Estadual:
Não tem imposto este mês.

'_

Kati

\

\ Na ocasião os homenageados,
foram saudados pelo sr. João

Colodel, Prefeito Municipal, .Dr,
Paulo Peregrino Ferreira, sr.

Rafaél Di Lascio md. gerente do
Banco do Brasil, sr. João Seleme

que falou em nome dêste jor
nal, sr. Zaiden Seleme e por
fim o sr. Wilmar F;iedrich que
agradeceu as homenagens.
Todos os oradores congratu

laram-se com os industriais, e

fizeram sentir da necessidade
de desenvolver mais e mais as

Comunicação Recebida
Canoinhas, 7 de março de 1961.

Ao Exmo. Sr.
. Gerente do Correio do Norte
Nesta
Senhor Diretor.

Pelo presente, tenho a honra
de comunicar à Vossa Senhoria

que, nesta data, .assumi a che
fia da 6a. Resídêncía do Depar
tamento de Estradas de Roda

gem de Santa Catarina, com

séde na cidade de Canoin,has.'
Ao ensejo, apresento-lhe os

meus protestos de elevada es

tima e consideração.
Cordiais Saudações

Tarcisio Schaefer
Eng. Residente

e I'Churrasco"
r .,

firmas "ESQUADRIAS SANTA
CRUZ S/A, e OTTO FRIE

DRICH, desejando maiores êxi
tos para suas' novas aspirações
industriais e a todos os demais

presentes, e felicitações pelo in
terêsse que manifestaram em

dar a Canoinhas, mais e mais
INDUSTRIAS.

suas atividades, com o aprovei
tamento integral da 'materia

prima para que Canoinl;tas se

destaque com o seu parque in
dustrial para grandeza do Es
tado e do Brasil.

Correio do Norte que 'esteve
presente, congratula-se com as

,
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SEUS LEITORES
A todos os leitores adultos que honram, com sua assi

duidade, nossa secção de empréstimo a domicílio, encarecemos,
mais uma vez, com a insistência clara a que nos autorizam con-

.

tinuadas reincidências, a necessidade de respeitarem a recomen

dação, escrita na papeleta que acompanha todos os livros': "DE
VOLVA-O NO pRAZO". 'Não raro, livros procurados por outros

leitores continuam com prazo vencido de meses inteiros - es

quecimento com que fica prejudicado o bem oúbnco, lesado o

direito do próximo, aumentado o serviço enorme da Biblioteca
na defesa de um pequeno mas valioso patrimônio público.

, Quando o leitor viajar, rogamos que mande, antes, en-

tregar o livro.

Quando se houver atrazado na devolução, pedimos que,
à guisa de colaboração com a sua biblioteca, cuide seja seguida
de resultado eficaz a primeira reclamação que o Correio lhe
encaminha.

Com precauções tais, A BIC e seu leitor estarão evitando
aborrecimentos mútuos, além de estarem, ambos, servindo a cau-

sa comum.

2L�
I

A Biblioteca Infantil de Canoinhas.

o
TITANUS
M A I O R

Dos Grandes Sorteios
Contempla o� Felizardos ,de Fevereiro'

I

Federa}. em 22 de Fev. de 1961.Softeio pela Loteria

PLANO BIG CESTA
654 Evaldo Plotov
54 José W.- Munhós

Panela de Pressão.

Jogo para Café,

PODEI SER VOCt 'UM DOS MILIONÁRIOS
TilANUS DE MARÇO'

/

Dois prêmios individuais de DOIS MILHÕES DE

CRUZEIROS cada, serão sorteados pela BIG CESTA em

Março, através da Loteria Federal, independente de mais

3.000 valiosos premias.
Você tem a chance de ser o próximo milionário.

Pague suas prestações até o dia 20: Você tem um en

contro marcado com a sorte.

Atos da Ditadura Celso' Ramos

Relação dos Udenistas Perseguidos pelo GD �Iiàncista
1°.) - .

Pedro Allage Filho,
Prefeito Provísório de Major

;< Vieira,' exonerado e substituido

por Walter Graboski, do PSD

2°.. - Emiliano Uba, Prefei
to Provisório de Tres Barras,

. exonerado e substituido por J�sé
Felició de Souza, do PTB

3°._' Otto Mainers, revisor de
carros, exonerado e substituido

por Emilio Dirschnabell do PTB

4° - João Reinert, nomeado
Juiz de Paz de Pinheiros, exo

nerado e substituido por João

Sabtak, do PTB

5°. - Antonio Batista, no

meado suplente de Juiz' de Paz,
exonerado e substituído por João'
Maria

-

Gonçalves do PTB

6°. Ermelino Veiga no-

meado Oficial de Justiça, exo

nerado e substituido por Joa

quim Vieira; do PSD

7°. Noroé de Oliveira Qua
dros, Auxiliar de Escritorio do

Serviço de Defesa Sanitária A-

nimal, exonerado. !, '

8°. - José Zattar, motorista
do Serviço de Defesa Sanitária
Animal exonerado.

9°. - Francisco Estácio dos

Santos, Vacinador do Serviço
'de Defesa Sanitária Animal, se
diado em Papanduva, exonerado. '

10°. - Matias Ribeiro, Vaci
nador do Serviço

-

de Defesa
Sanitária A nimal, sediado em
Major Vieira, exonerado.

NR: Estas são as exonerações
que tivemos conhecimento até o

momento de encerrarmos esta

Edição. Os funcionários exone

rados não estavam sobrando nas
Repartições. Preenchiam vagas
necessárias ao bom andamento
dos trabalhos de Defesa do Ser-

,viço de Veterinária que tem a

sua séde completamente inde

pendente na Associação Rural.

Aguardamos apenas os
.

nomes

dos funcionários que serão no

meados em substituição ao exo

nerados. Lamenta-se entretanto,

que o atual Governador percí
ga funcionários que não são po
líticos e muitos dêles tenham
até parentes que pertencem ao

PSD e PTB.\ É a prova de que
o sr. Celso Ramos quer mesmo

perseguir os que foram nomea

dos no govêrno udenista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A .008811 reportagem obteve, uma relação com�le�a. das 14.5
alunas'matriculades DUS diversos cursos da Escola Profissional Femi
'nina. Publicamos para que o povo de Cauoinhas julgue melhor do

que nós a atuação do governo do sr, Celso Ramos. Entre � alunas, '

muitas senhoras e senhoritas, esposas e filhas de lavradores, se matri
cularam na Escola a fim de obterem conhecimentos de economia do
mestica.

E' a seguinte a relação das alunas:

"Arte. Aplicad�8", e, "Arte CuI�naria"
Maria Conceição Cubas, lone Batista, Aurea Watzko. Ursula

Homschuch Maria de Lourdes Fernandes, Marilda Melo. Marli, do
Prado, Mar'iza Pazda, Miriam Rudolf. Diva dos Santos, Eunice Da
mazio, Aurora Cavalheiro, Margarida Suchek, Ivone Sardâ, Maria
Sardâ, Maria Rosa Damaso da Silveira, Maria Claudete Ribas, Wal
dira Terezinha Mettoso. Zulma Teixeira, Silvete Darci Paul, Suraci
dos Santos, Nilda de Andrade, .Suley Terezinha Hurnenhuk, Silvia,
Siems, Muria Madalena TremI, Odete Schiviuski, Stela Marilú Na
der, Hild» Goncalves.. Denise Rosa. Rosete Murara. Ida Schreíner,
Irene Sthreiner, Marli Witt,' Cecilia Costa, Geny -Schmingoeki, Ione

,

Hesse, Jsne Hesse, Iolanda- Gutervil, Liria Terezinha Hauffe, Matilde
.Niedgelski, Beatriz Ferreira Budant, Ivone Luiza Gapski, Maria Zil
da Conceição, Iracy Maria Gonçalves, Zackie Seleme, Henate Hiede,
Iolanda Pieczarka, Terezinha Selemé, Cerise Rosa e Nadí Koehler.

Alunas matriculadas nos cursos de "Corte e Coltura"

e "Trabalho Manual"

Liria Terezinha Hauffe,- Sibila Hobscher, lone Ferreira, Ma
ria Arilda Allage, Terezinha I Niedgelski, Ivone Luisa Gapski, Deuce
liade Barros, Isaura Koch, Lourdes Conceição, Dinâ Kohler; Wally
Tremi, Elisa Renate Graff, Rose Marie Klosterhof, Judite Grosskopf,
Hercilia ·Lemke, Jovelina Ganem, Geny W. Stulzer, Nazira Seleme,
Francisca Vipieski, Bronistava Tucheski, Wilma Maria Pedro, Marlene
Bojarski, Zagaie Seleme, Terezinha Seleme; Henate Hiedej Yolanda
Pieczarka; Maria .Antonia Veiga; Eline Wichineski; Laura Pazda;
Biseth Claudi Buba; Marly Bora; Cerise Rosa; Marise Rudolf; Ede
kzira Lezan: . Maria Luiza Buchmanu; Maria Conceição Cubas;' lone
Batista; Odair Machado; Aurea Watzko; Ursula Homschuch: Maria
de Lourdes Fernandes; Luiza Maria Paul; Maria Bechek Lia Machado
Silveira; Ivanira de Oliveira; Denise Greipel; Ma�li do Prado; Mariza
Pazda: Miriam Hudolí: Cristina P. J. de AnJirade; Diva dos Anjos:
Ana Doroti Corrêa; Eunice Damazio: Margarida Suchek; Aurora 'Ca
valheiro; Silvia Lenz; Ivone .Sardá: Maria Sardâ; Maria ROBa Damaso
da Silveira; Irene Ester Lenz; Maria Claudete Ribas; Waldira Tere·
zinba' Mattoso; Zulma Teixeira; Silvete Darci PaUl; Juraei dos Santos;
,Nilda de Andrade; Odenira Picczarka; Suely Terezinha Hum'enhuk;,
Silvia Siems; Maria Madàlena Tremi; Hilda Gonçalves; Adalgisa B.
Simões; Dirce Tl,karski; Irene Tokarski; Olga Maria da Silva; Mer.
cilia L�itzke; Teodora Silva; Leatrice C" Ribeiro; Anezina Scham
poski; J,udith Seleme Menezes; Maria Darci Padilha; Tereza AI V�B;
Maria Bojarski Pintó; Janete B. Wíese; Maria Tereza Wiese; Demse
Rosa; Rmíete Mur�ra; Márly Witt: Cecilia Costa: Euercy GraDnemann:
Alvina JIonorato Albano: Hilse Elfrida Koch: Ione Hesse e Jane
Hesse.

'A V I S O
MODAS SOULIN comunica aos seus

distintos clientes, que mudou sua loja para a

Rua Paula �ereira, nO. 43Q (Prédio SIEMS),
onde espera continuar merecendo' as atenções
que sempre lhes /foram dispensadas. Ix

Revista " Seleções U -- Procuram-se: •
Ano 1942 (10.) � todos os números,

) » 1943 - julho.
» 1944 junho.
» 1945 - setembro e dezembro.
» 1946 janeiro.
» 1949 julho e novembro.
» 1950 - abril; junho; agôsto e setembro.
» 1951' dezembro. '

» 1952 ' - fevereiro; junho; agôsto; setembro, dezemb:
» 1955 • março,
» '1956 junho.
» 1958 - abril.
» 1959 \, - novembro e dezembro.

Biblioteca Infantil de Canóinhas.PAGA-SE Ix

Schola Cantobún
Santa Cecilia

A nobre. e eolenda Câmara
Municipal de Canoinhas, em vo
tação unânime, -aprovou o pro
jeto-iei apresentado pelo vere

ador dr. José Ivan da Costa,
declarando de utilidade pública
8 Schola Cantorum Santa ée
cílía.

Por êste motivó os eCanto-
. ". -

res» da referida associaçao, pe-
las páginas do «Correio do Nor
te", expressam agradecimentos
ao Legislativo de' nossa cidade
e muiespecialmente ao dr. José
Ivim da Costa.

. .

o

A Schola
I

Cantorum, que há
muito vem representando Ca
noínhas através da «Arte dos
Sons» incutindo nos jovens o

amor à música sacra .e profana,
caminha para' suá oficialização.
Tudo por Deus e pela Pátria!

\\., A Díretoría
,

Canoínhás, março dê 1961.

Hotary 'Clube
de Canoinhas
Canoinhas,9 de marçolde 1961.

Ilmo. Sr.

Diretor do Jornal «Correio do·
Norte» - Nesta.

,

Prezado Senhor.
Temos o grato prazer de in.

formar que, em Assembléia re

alizada em 8 do mês. em curso,
foi eleito o novo Conselho Di
retor do ROTARY CLUB desta
cidade, que dirigirá as suas a·)

tividades durante o período ro

tárío de Julho de 1961 á Junho
de 1962, sendo su� constituição
a seguinte:

.

'Presidente: João Pedrassani,
,

Vice-Presidente: Seul Chuny zo.'
gman, 1°. Secretário: Orlando
Olsen, 2°. Sec. Erwin Scharz,
10, Tesoureiro: Nelson Zipperer,
2°. T. Walter_.Randell Penny,
Diretores sem Pasta. Benedito
Th. Carvalho Ne�o e Arno Court
Hoffmann ..

I'
Sem outro particular, valemo-

nos do ensejo para apresentar
a V. S. nossas coriiais e mui

, atenciosas
Saudações

,Arno Court Hoftmann
.

1°. Secretário :>

Canoinhas, Fever.

JOSÉ TOKARSKI�'

1961, João Seleme

Ix Presidente

�OMUNIC,AÇÃO
Imprensa Oficial· do Eatado

Tenho a especial .satisfação
de comunicar a V. S, que as

sumi a Direção da Imprensa,
Ofícial do Estado, a partir do
'dia 17 do corrente mês.

Coloco-me ao vosso inteiro
.

dispor, dentro das atribuições,
de meu cargo. visando o bem
estar do povo cataTinense.
Mui cordialmente

,

Paulo Stuart Wrigh.t,
Diretor da Imprensa Oficial

Fpolis., 20 de fevereiro de 1961.

PROIBlçAO
Passage.:n, pescaria e ca

çadas, terrenos em Rio dos·

Póços, motivo estar sendo
cercado.

Os infrator'es do presente
avíso serão autuados na

Delegacia. '

t-

Cr$

��p,60
J 51 ,20
120,'00
24"IlO
24,00
24,'00

I Prefeitura' Municipal de (anoinhas
EDITAL

t Por ordem do Sr. Prefeito Munícipal, levo ao cof.lheci.
mento dos Srs, contribuintes, inscritos em dívída . ativa, abaixo
relacionados; que não, sendo liquidados seus débitos, dentro de
dez dias, serão os mesmos ajuizados para cobrança executiva.

NOME ENDEREÇO IMPOSTO
Carro Lav.

« «

«, c

Bicicleta '

«

Ind. e Prof.
Bicicleta
'T. C. E.

T. C. E. e bico
Territorial
T. C� É..

Bi�. e TCE
T. C. E.

-

BicicléÍ.a
T..C E.
Bicicleta
,T. C. E.
Bicicleta

«

T. C. E.
«

«

«

T, C. E.
«

Bicicleta
T. C. E.
Bicicleta

Carro Frete
T. C. E.
Ind. e Prof.
Ind. e Prof.
Territorial
Ind. e Prof.

657,60
48,00
108,00
15600
360.00
108,OU
244,00
108,00
24;00 ,

198:00
,�-

, '172,60 '

108,00
48.90
96,00

288,00
.

192,00
108,00
24,()0
72,00

108,00
48,00

506,011
72,00

478,00
.192,00
234,00
444,00
216.00
384,00

; !. ,
_

J

Estarcílío S. Almeida
Geremias Alves
Matias Aischinger
Waldemar Adan
André Àdanskí
Alinor Adanskí
Arno J; Santos e Walmor

Silva
Ivo de Almeida
José G. Almeida
Juvenal G. Almeida
Margarida M. Almeida
Vitaltno C. Almeida
Antônio Alves
Catarina Alves
Gonçalo Alves
David Alves
Hercílío Alves
Joaquim A!ves.'
Antonio Amancio
Luiz L Andrade
Maria C. P de Andrade
Vitor Antonovicz
João Arendartchuck
Candido Agustinho
Maria C. Arabar
José Artner
João Artner Sobrinho
Alfredo Almeida Jr.
João Joaquim Adriano
Bela Cruz Arrozão
Estefano Andreczegevski
Maria Araujo
José de Andrade
Pedro Alberti
" Leonidas Back

Arrôíos
R. V. Ramos
Palmital

»

, Cídàde
Est. Parado
Agua Verde
Arrôios

Est. Fartura

Pedra Branca
Tamanduá

Barreiros

Lageado
, S. J. Cavalhei'ros

Ri;' dos Poços
Paula Pereira
Rio dos Poços

Pacíencía
Pinho

\

Xarqueada
Sereia

'I'aunay
M. Dias

HOSPITAL
SÀNTA CRUZ
'Balanço Geral 'encerrado em 31-12-60

ATIVO

1.670,70
3,126.689,10
222000,00
125.000,00
484.985,80
551.583,70
263.542.30
,,934444,00

Timbósínho
R. P. Pereira

i

R. C. Albuquerque
C. A. Verde

R. Vidal RaMos

HISTÓRICO
Caixa ;

Prédio em' construção
Imóveis
Veículo a motQr
Salas de operações
MóveiS e utensílios
Roupas de cama e mesa

Medicamentos
Títulos a pagar
Contas correntes
Patr;mônio

SOMAS 5.710.212;6U

PASSIVO

134.648'.50
. 213.000,00
5,362.564.10

5.7l0.212,60

Demonstração da Conta Lucros e Perdas
HISTÓRICO DÉBITQ CRÉDITO

RECEITAS 341.905,00
Salas de operações 1.518,371,00
Diárias 181.954.80
Subvenções 22.000.00
Donativos 4,420,00
Mensalidades associados 105.133.70
Medicamentos 220,50
Joros bancários
DESPESAS

Mantimentos 631.730.10
Despesas Gerais 183196.50
Ordenados 354750,00
Consertos e Melhoramentos 55272.00
Man. e Cons. Ambulância 57.734,50
Indigentes 459 6�5,00
Seguros cf incêndio

"--
'3.912,50

Juros de móra 1.857,60
Luz e telefone 2.911,90
Material de expediente 5.735,00
'Postais e telegráficas 180,00
Descontos e devoluções 1.750,00
Selos adesivos 34,00
Publicidade e propaganda 13.376,09PATRIMÔNIO:- ,Aplicado na

construção nova 401.919,90
SOMAS 2.174.00"5,00 2.174.005.00

\

Canoinhas. 31 de dezembro de 1.960.

Ithass
.

Seleine

Tesoureiro

• \
/

Zeno C. Zippel
SecretáriO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

Alistamento
.'

I I

. Classes de 1943
Militar
e 1944

Compra-se
Terreno rural até 2 al

queires,' nas imediações
da cidade.

Ofertas para esta Redação.
Devem comparecer' à Junta de Alistamento Militar de

Canoinhas, para alistamento, os jovens nascidos nos anos de
1943 � 1944, os quais deverão comparecer munidos da certidão
de nascimento (com firma reconhecida) e uma fotografia 3x4.

Os jovens que já completarem 17 anos e meio de idade,
estão sujeitos à multa de a'côrdo com o art. 127 da Lei do Ser-
viço militar.

'

Canoinhas, 10 de março de 1961.

LUDOMILA BOJARSKI - Secretária da JAM'

Confecções finas

para senhoras

Casa.Erlita

.
.
.
.
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Além de sua extensa linha de tecidos, para tOdas, as
,

estações do ano, e de padronagem renovada, agora,
esp�cialrnente para os dias de calor, ,apresenta:

VI OLI 'I. \

�p�
\ PUR'O ;LINHO

V. vestirá bem,com qualquer dêstes'tecidos no verão.

/'

VISTA-SE DE GRAÇA'
Inscreva ..se na IICOOPERATIVAli de 'Roupas RENNEH

que em 1961 distribuirá TRÊS Prêmios mensalmente. Escolh� a prestação
que mais' lhe convê�: c.s 500�oo, Cr$ 600,00 ou Cr$ 700,00 por mes.

Os sorteios serão feitos pela última extração de cada mes da Loteria Federal.

Inscrições e prospectos no R E V E N o E o o R ,RENNO desta cidade
,

CASA PERE'IRA
a casa da bôa roupa

Rua Getúlio VaLgas, 882 Fone, 298

18·3-1961

AssociaçãoRural de Canoinhas
,

'

Edital de Convocação
o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando

das atribuiçõess qüe lhe confére o item l°. do Art. 30, dos Esta
tutos Sociais resolve:

CONVOCAR
'-'-r- A Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realízars
se "na .respectíva séde social, no dia Z6 de março às quinze hora

(três horas da tarde), em primeira convocação, afim de tratarem
dos assuntos constantes da seguinte

ORDEM DO DIA:\
1°. - Deliberar sobre o Balanço, Relatorio do Conselho de

Administração e Parecer do Conselho Fiscal;
2°. - Eleição de novos Membros para os' Conselhos de

Administração e Fiscal;
3°. - Outros assuntos de interesse da Associação.
Não havendo numero legal para a instalação da Assem

bleia
..

em primeira convocação, fica desde já, feita a segunda para
às quinze horas (três horas da tarde) do dia 9 de Abril .

E, para que chegue 80 conhecimento de todos os interes
, sados, passou-se o presente Edital que será afixado na sede da

Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos, bem como em lo
cais publicos habituais dentro de sua area de ação, e publicado
pela impreensa falada e escrita désta cidade .

Canoinhas, 17 de Fevereiro de 1.961

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS
,

.-

Alfredo O Garcindo - Presidente. 2x

RÁDIO O melhor vendedor do mundo.

Anuncie na RADIO (ANOINHAS
o melhor som do planalto catarinense/

C A N O I N H A g 'Capital ,da Erva Mate,
,

no ano de seu cincoentenérlo,

_/'

Louças MAlVA'
Jogos pI café
Jogos pI jantar
Jogos pi crianças,
hlcaras pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle
Talheres inoxldavels e Prata WOLFF.

J .. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone ] 25 - Caixa Postal 76
Canoinhas - Sta. Catarina

PreFeitura Municipal de (anoinhas
EDITAL

De ordem do Exmo, Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o corrente mês de Março, se procederá nésta Tesou
raria p nas Intendências' Distritais de Paula Pereira, Bela Vista
do Toldo e Felipe Schrnidt, a cobrança dos seguintes Impostos e

Taxas:
A - Taxa de Fiscalização - Emolumentos e Alvará de

Licença.
B - Imposto s], Indústrias e Profissões (1°. Trimestre) ti

C - Imposto de Licença (Continuação para Comércio e

Indústria - 1°. Trimestre).
'

Os contrtbuíntes que não efetuarem seus pagamentos no

praso acima referido, serão extraídas as certidões para a devida

cobrança executiva. <,

Canoínhas, 8 de Março de 1961.

Clementino Pieczarka - Tesoureiro Municipal
Dr. João Colode} - Prefeito

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMACÕES,
C O C E I R a s,
f R IE I R A S,
ESPINHAS, ElC.

I'

/
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Reas$umJu\ o ,Promo�or
OfO. ,Ciro

Canoinhas, 9 de março de 1961.

I�mo., Sr. Diretor do Jornal

"CORREIO DO. NORTE"

I Nésta

Sr. Diretor.
Comunico a V. S. que, nésta

I
data, reassumi o exercício do

cargo de. Promotor Público des
ta comarca.

Aproveitoo ensejo para apre
sentar a V. S. os protestos de es

tima e apreço. subscrevendo-me

Zenon Torrens Malchitzky
Promotor Público

ANIVERS.A.RIAM-SE
Hoje: as sras. dnas. Vva.

Berta Schroeder; Helena esp.
do sr. Leopoldo Buba e Vva.
Julieta Seleme; as meninas
Irene fi.lhC! do sr. Paulo Voigt
e, lZ!d�te filha: do sr. Tuffi
Kali! Stihair: ,0 sr. Alfredo
Fiedler.
Amanhã: as sras. dnas.Olga

esp. do, $1'. r-Pedra Prim, de
Curitiba�; lrace111a iSil'Uia esp.
do" sr.. 'Gaspar Mülbauer e
Elvira .esp, do .sr. -Ernesto
Noerberg; a srta. Laura filha
do sr. Paulo Olsen; srs. José!
TIz. Kohler eAntonio Soares.

. Segunda teira: o sr. Euc!i;..
des de Lima; o menino Nor
berto filho do sr. Max Wachtêl
Fo.; as meninas Clarisse 50-
ria 'filha do sr. Fernando Frei»
ber!{_er e Marly. filha' do sr.'
Antonio Nascimento.

Quarta feira: a sra. dna.
Maria Deuscelia esp. do sr.

Oswaldo Treoisani; a meni
na Maria Dirce filha do sr,

Antonio Karvat; os meninos
Wilson filho do sr. Landualdo
Voigt; Benedito filho do sr.

Benedito Terezio Carvalho
Neto e Pedro Ivo filho do sr.

Rimon Seleme.

Quinta feira a sra. dna. AI,.
zira esq. do sr. Nelson Ban»
nach os meninos Silvino, filho
do sr. José Baluta e Mauro
Aurelio filho do sr. Luiz E.
Tack; as meninas Neleita fi
lha do sr:Marins Cornelsen;
Sulamita filha do sr. José
Pedro Mendes de Almeida e

Lindacir AParecida filha do
sr. Matias Soares} iI srta. R_i:"
seth Buba; os srs. Bernal
dino Fedalto; dr. Moacir Bu-:
dant e Horauio H. da Silva.

AVISO

Dr. Waldomiro Krawchycbyn
Cirurgião Dentista

avisa sua distinta clientela
que transferiu seu consul
toria para a- rua Caetano
Costa 745. próximo ao Cen
tro .de Saúde.

.

1

Gente Nova
O lar do casal dna. Zélia e

sr.. Pedro da Cruz Sobo. acha"
se em

" testa, com o nasci».
mento de seu filho Jaime, ocor
rido a 2/3/61, no Hospital
Santa Cruz. �

(

Desejamos felicidades.

Terça feira: os srs. Simão Sexta teira: a Sra. d.,.ia. A-Seleme; Osmario Davét; Zie-
gfried Olsen e Joaquim Dias, gnes �sp. do sr.. Ott�. H_�t�
Pacheco; a srta. Yolanda Ca- tmann; o sr

..Marto �oeblus,
ualheiro os meninos Ary filho

\ o metuno Wilson LU1Z filho
do sr. Carlito Krautchechen

do sr. Nelson
..
Bannach; a

e Osny filho da sra. Vva. El- .srta. Tereza Muller.
vira de Paula Vieira. Nossos parabens.

(
.
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COLONA
Continuação

A - LINGUAGEM ORAL

O desenvolvimento da capaci
dade de expressão oral da criança
constitui, ainda no 3°. ano, um

--------------
, dos objetivos mais importantes a

ser atingido,
O nível intelectual do aluno e·

c seu maior número de experiên
cias; a par dos, hábitos formados
de leitura recreativa e

. variada,
levarão a criança 'a formas, rela
fivamente.superiores, de linguagem
oral.

As a'tividades a sugerir, neste
setor, são mais ou menos as mes

mas apresentadas no 2°. ano, na

turalmente com um conteúdo mais
amplo e um pouco mais complexo.
CONVERSAS - Estas devem

ser orientadas como foi, recomen-
"
dado para as duas primeiras séries.
procurando o professor oportuni
dades tão reais quanto possível.
para 'levar as crianças a conver

sar com a mesma naturalidade das
palestras da vida diária.

SEJA
QUAL FOR

. A

•
,

,

�',í

\-

I
/

HÁ UM TlP O EXATO DE PNEU,--
1"

Batem todos os recordes de quilometragem, durabilidade e economia I
Provados nos mais rigorosos testes feitos no asfalto, no cascalho cortante
das estradas, na lama, no areião e na terra I Gigantes GOODYEÀR -

os melhores em sua clcsse l

i

\ PAPALÉGUAS
maior quilometragem

no asfalto I

SUPER-CIJSHlON SUP!'R BIl.mJF.IRA.NTE
.,

mais- confôrto e segurança o pneu de caminhão para

para os carros de posselo l : qualquer serviço de estrada!

CONQUISTA DOR

para transportar cargas
pesadas I

'C O R DON É I 5
exclusivos dos Pneus GOODYEAR resistem muito mais a!)s impactos,
estouros e fadiga! PNEUS GOODYEAR - maior número de recapagens!

LAMEIRO CENTRO
ABERTO mais trcçõo para

o seu trator'

MERHY ,S,ELEME -& .FILHOS
Três B �lrrcs - Caixa Postal, 1 Sontd'i;Catarina

e, J'
\
I,·, ,o,.

DO CEPEC
À medida que a criança vai se

desenvolvendo. haverá possibili
dade de deixá-Ia dirigit- a con

.'

versa.. habituando-a a justificar
,seus pontos de vista, a respeitar

,
a opinião alheia. ate. Como na

.

2a. série. será interessante con-

versar sôbre tôdas as atividade
e problemas escolares O planejas
mento de uma excursão, ou a es

colha do melhor meio para con

seguir um mapa ou livro que
falte à classe, são assuntos qu�
podem constituir

_

temas para as

conversas, quando o professor terá
oportunidade de observar e cor

rigir, não só o vocabulário das'
crianças. corno também SUa ati
tude diante, dos colegas.

Destas conv",rsas

>

podem se-ori
ginar ás leituras e palestras em

auditório. Por exemplo', aprovei
tando .o assunto -de uma conversa,
tal como' o comentário de uma

excursão realizada, pelo professor
poderá sugerir que os alunos or

ganizem as idéias expostas, para
fazer uma palestra em auditório
ou mesmo na classe,' ein dia de
terminado. O trabalho de organi- I

zação da palestra, inclusive o pró.
prio esquema a ser usado, deve
ser elaborado por' todos,. sendo
feita a sua apresentação por uma

ou duas crianças, escolhidas pelos
colegas e orientadas pelo professor .

A linguagem deve ser a mais na
tural possível e as crianças deve
rão contar o que ocorreu, lendo"
apenas, uma ou outra passagem
interessante escrita,

Não é admissivel. porém, per
mitir que estas palestras -se trans
formem em exibições de traba
lhos elaborados mi -arranjados por
adultos. Como já ficou frisado. o.
trabalho será da classe, velando o '"

professor pela correção e precisão /

do vocabulário, bem cofuo pela
apresentação lógica dos fatos, sem,
no entanto, modificar a expressão
natural das crianças.

B - LITERATURA lNFANTIL
Por mais desprovida de mate

rial que seja a 'escola, pode o

professor incutir nos alunos o in
terêsse pela . literatura infantil,
levando-os a utilizar-se dela, para

. ocupação das hOl·às de Jazer. Sem-'
pre haverá. um ou dois livros,
pertencentes a uma criança ou

ao próprio professor, os quais
poderão ser lidos e comentados
em classe,

Nesta série, as crianças apre
sentam já interêsse pelas lendas,
fábulas, contos, ,de conteúdo mais
complexo, que poderão sei' nar

rados ou lidos,
COnvém' selecionar histórias e

livros acessíveis. porém de lin
guagem mais rica do

.

que a dos
usados na série anterior.

Mesmo que os alunos não pos
sam ler muitos livros, o professor
deve interessá-los pela literatura,
de maneira que procurem "satis
fazer' êste interêsse,' quando as

condições o permitirem.
É conveniente organizar com

as crianças as fichas de todos os

livros lidos. Estas devem' ser fei
tas, como ficou lembrado no 2",
ano, porém em nível mais ele�ado.
Pode-se pedir, por .exemplo, que
ali crianças escrevam na ficha um

pequeno comentário sôbre o livro
(a quem o aconselham. se é mais
adequado a meninas ou a IDeDi-

nos, etc. .,,'
1".,

DRAMA,T����\QES Nesta
série, apresentândõ,. i�: es crianças
�Çpntinúa DO próximQ 9-úmero)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




