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EDITORIAL C

E assim nós iI íamos longe
contando a história da "de
molição". Na última página
a "demolição" vai melhor
detalhada, ré tratando a face
oculta .dos cordeirinhos da

imprensa subvencionada, paga
como se vê, para desmerecer

Mas Aroldo está mesmo
o trabalho de um filho ilustre

"demolindo" sua terra, seu de Canoinhas que com ho
estado, seus amigos. Veja- nestidade presta relevantes
mos ... emendas ao Orçamento serviços a Santa Catarina, sem

\

da União para 1963 na parte
referente 8'J Ministério da paixões partidárias mas com

Viaç'a-o o Obras Pu'blicas.
o único fito de trabalhat pela
coletividade

.

de um �Estado
Para obras de. saneamento 'complet"amente entregue a

das baixadas dos tios Canoí- I sanha de pilhagem de um

nhas e Agua Verde, na zona grupo politico que voltou para
urbana e suburbana de Ca- arrazar O que de mais nobre
noinhas, cr$ 30:000.00,00. existia na historia Catarínen-

Para retificação de draga
gem dos rios Canoinhas e

Agua Verde, na. proximida
des da cidade de Canoinhas,
cr$ 20.00a.00o,00.
Para a construção de obras

de arte sobre os rdos
Canoínhas e Agua Verde, cr$
10.000.000,00.
Verba - 4.0.00. Consignação,

4.1.00� Sub-consignação 4.1.03.

se.

O que Arolde está demo
lindo, e 'aí estamos de pleno
,acordo com a imprensa
governista, são' as aspirações
politicas do governo com

vistas ao proxíme pleito.
Com sua atuação dezas

sombrada, Aroldo é hoje o

verdadeiro líder oposicionista
de Santa Catarina, defenden
do ardorosamente os inte
resses do povo, contando com

a r.etaguarda de duas emis
soras radiofonicas, dois jor
nais de grande' aceitação,
onde com a graça de Deus
nada se deve ao governo,
nada se recebe 'do governo'
e nada se teme do governo.
E nessa empreitada, nessa

batalha, Aroldo contará sem

pre com nosso apoio. A
\ demolição dos mâus políticos

Ligação BR-2 - Papanduva ' foi iniciada ... a demolição, total
(2 Km), pavimentação, cr$ será a 7 de outubro, quando

(� 3.000.000,00. 'terão pela "cara" o resultado

Ligação .ÉR-2 - Rio Novo,
\ cidade de Major Vieira, cr$
1.000.000,00.
Ligação BR-2 - a cidade

de ltaiópolis, pavimentação,
cr$ 10.000.000,00.
LigÁÇão BR 2 - Canoinhas,

Tres \

Barras, Campo Militar
Marechal Hermes, mediante
convênio com o DER, cr$
10.00\).000,00.

'Ano 15 Can""nhas, )anta Cótdrl''1d 7· oe Julho de 1962
�-------------------------------

_I' "Numero 694

FONE. ,128 çmCULA AOS 'SABADOS
mretore�: JOAO' SHtM[ r,

CAIXA POSTAL, 2

União Democrática Nacional
(onvocacáo,

•

\ O· Presidente do Dire
tório Municipal da U.D.N."
convóca os Srs. Membros,
para as próximas reuniões, .

todas as quartas feiras, a

partir' do dia � 1 do cor

rente, pelas 20 horas, na

Séde do Partido, p.o Edi
fício Rádio Canoinhas.

O jornal governista local, industrializando mentiras na
Avenida Getulio Vargas, rasgou, o pano contra a reeleição
'de', Arolde

.

Carvalho à Câmara Federal, óra escrevendo

amontoado de asneiras infundadas, 6Ta transcrevendo men

tiras publicadas I}0 jornal "O Estado" da capital, órgão de

imprensa financiado pelo governo para injuriar e caluniar
os homens de' bem de Santa Catarina.

O diretor. do Barriga Verde". jornalista jÁ bastante
conhecido da gente Canoínhense pelo seu temperamento

/' maldosox depois de muitas
. transcrições -resolveu usar da

pena, e" vomifar' sua" biliz
rancorosa, guardada desde o

seu último fracasso eleitoral,
quando conseguiu a. soma de
99 votos numa eleição de
vereadores. E po auge da

raiva. desenfreada, . taxou o'

ilustre filho de Canoínhas,
que já, exerceu os mais altos
cargos na admíriistração pú
blica Catarinense de "demo

I

lidor". Lamentavelmente os

.

homens da imprensa gover
nista não 'sabiam ainda, ao

transcrever
.

a bizonha nota,
ri verdadeiro significado' da '. Ressalta-se a importân-
palavra "demolidor", e hoje cia dessas reumoes, em.
devem amargar a infelicidade face da proximidade do
de tão redículo pronuncia-

pleito eleitoral"
\
e de as- \\menta, como redículas tem sido todas as suas afirmações

de caráter político. suntos de ínterêsse parti-
dário.

Vamos a titulo de curiosidade, exemplifiéar a palavra
"demolir" para' os nossos bravos colegas de imprensa, dis- Saudações- Udenistas
tanctados apenas algumas quadras da nossa redação, porem
com ideal e pensamentos completamente diferentes. Eles
lutam para defender um governo desonesto e desgraçado ...
Nós lutamos no campo oposto, para abrir os olhos do povo
e contar' as verdades dos feitos vergonhosos da "GANG"
que tomou conta do Palácio
Rosado e castiga Santa Cata
rina em todos os seus qua-:
drantes, GANG chefiada por ICelso' -Ramoe e endossada
pelos seus avalistas da im

prensa governista, ou da sua

gref partidária.

o Presidente em Exercício

Benedito Terézio de Carvalho Relia

BRASIL
I PARADO!!!

Parlamentarismo
X

Presidencialismo
Exigencias do. Presidente Gou

lart na fo.rmaçã!o. do. Gabinete
.Mínísteríal, 'levaram o sr, Auro
Soares de Moura Andrade a

renunciar a Oheíia do. Gabinete, Isurgindo.
.

nova crise' polítíca no

país, provocada novamente pela
ganancia de poder do. Presidente

. da República e da, bancada

petebista na Camara Federal, quo
pendendo. para a esquerda de

Ifo.rma asaustadora coloca o. povo
brasileiro. em perigo.
As notícías de São. Paulo,

Santos e Rio. de Janeiro. dão.
conta de greves nos transportes I
coletivos, aérovláríos, paralisando.
quase completamente os grandes
centros nacíonaís, Também em

Florlanópolís a situação. esteve
bastante tensa, com a Ilha íor
temente policiada e algumas
depredações, alem da greve nos

.transportes,
.

O assunto. agora é a luta; do.
Parlamentàrísmo com o Presí
dencíalísmo. Quando redigíamos
esta nota, já ao. apagar das luzes,
dos nossos trabalhos para esta I

edição, tínhamos como certo. a
a volta do. Presldenclalísmo. Sej!>.
qual fo.r a solução encontrada,
oxalá venha ela ao. encontro das

aspirações populares e extermine
de vez com a elevação do. custo.
de vida. O Brasil espera que seus

homens encontrem uma saída glo
ríosa para o. momento perigoso.

do. bléf passado ao. alti vo povo
barriga-verde... e depois,. arni
gos., aguardemos 1965. Se é

que até lá ainda exista algo
para "demolir".

Alfredo Alber to

,João
I

Dia a dia mais .firme sua

.candidatura
A candidatura João Seleme, lançada pela' UON

de Canoinhas e prontamente' apoiada pelos �uni�ipios
vizinhos, dia a dia mais recebe adesões de. políticos
das mais diferentes'
correntes partidárias,
que reconhecem no

candidato Udenista
um verdadeiro repre
sentante das aspira
ções populares.
A vitória de João

Seleme .em 7 dé ou

tubro é fato consu

mado. Será a vitória
A

r\
A-

do povo, pelo povo e

para o pôvo.
Uma vitória de Ca

noínhas pata a região
norte catarinense.

TRÊS BARRAS
AROLDO

t\ Câmara Municipal de Três Barras enviou ao

Dep�tado Aroldo Carneiro de Ca�valho
o

.

seguinte telegrama;
Deputado AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Câm�r8. dos Deputados
BRASILIA, D. F.:

.
• I

.
Levo vosso conhecimento que esta Câmara 'em sessão

realizada ontem aprovou indicação apresentada . vereadéres
Ricardo de Oliveira, e Jorge de Souza vg para que se cons

tasse em áta um vóto congratulações iniciativa nóbre 're

presentante nosso Estado vg entendimento Presidência Pe
trobrás sentido construção ponte Rio Negro ligando 'três
Barras a São Mateus do Sul pt

I

Cordiais Saudações
IONE CYRIACO DE SOUZA

Presidente

agradece
CARVAL'HO

d

�: .

",

,B·I L H E T II N H O .

Intransitáveis as estradas de Felipe Schmldt e Serra
do- Lucinda, além do calamitoso.trecho da Serra das Mor
tes até Barra Mansa. Urge que a Prefeitura tome meéii
das ou aquelas ricas regiões do município ficarão fora de

circulação. Lembramos que aquela gente bôa e amiga
paga religiosamente seus impostose nada "pede sem que
esteja necessitándo. "

\

Aproveitamos a oportunidade pàra enviar nosso a

gradecimento ao Prefeito pelo atendimento ao nosso apê
lo referente a estrada de Paula Pereira.'

Muito bem, sr. Prefeito, Assim é "que se faz.

O DIRETOR.

. .

"�o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,\

ÇORREIO De NC9RTE 7.7-1962

FUNDAB.(i) EM 27/5/1947. • Reg. no Cart. Tít. Doc. 8/0. 844
, JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinha!l' S, C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunciol: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 35,00 1 vez Cr$ 25,00
" vêzes 30,00 4 vêzes 20,00
8 ou mais 25.�0 8 ou mais 15,00
Puhlicaçõea em destaque ou lugar determinado Da pagina

tem um ecresoimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, �om o aceeecimo de 50%.
A Redação não endoesa conceitos emitido. em aetígos. assinados.

,

REMINGTON RAND
O máximo em máquinas de ,screver, somar, etc.

Escrever ou entender-se com,
Ithass Seleme - Caixa Postal, 2 - Canoinhas.

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime
� Praça Or., Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314

CANOINHAS -- Santa Catarina

Dr. ARNOLDO PEITER FllH'O, '

CIVEL
ADVOGADO

COMÉRCIO TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente

Saboroso-até a ultima gota •

Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande ". mas em Canoinhas

I

BIG é O melhor café
iii

B ����'��.

'Em Xarqueada
Vendem-se ótimos lotes residencissi e pró

pnos para chácaras. V-ários tamanhos.
Ver e tratar com O O I L O N PAZ O A.

..:·":..��. .,;.J...�oI'itm'"íil5:-mII _

_ NOVO LANÇAMENTO DA WILLYS-OVERLAND 00 BRASIL

O utilitário "Jeep", Universal modêlo 101 apresenta a,s mes- QUATRO PORTAS E SEIS LUGARES

mas características que consagraram o utilitário "Jeep" O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101
Universal: potência- de sobra, tração nas quatro rodas e oferece amplo espaço para seis pessoas e

reduzida, grande versatilidade. Ampliada a distância entre grande facilidade de acesso. Seu rodar é
eixos para 101 polegadas - 20 polegadas a mais - acomoda veloz e macio
6 passageiros. Quatro portas facilitam o acesso. O banco
dianteiro - de posição regulável - é de um só elemento.
O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma ime
diatamente para o transporte de carga, dobrando-se ou

removendo-se o banco traseiro -:- operação que pode ser em qualquer tipo de estra�a, quer nos

feita sem se retirar um único parafuso. buracos. quer ern curvas a velocidade.

EM EXPOSiÇÃO:

,

•

VENHA

CONHECER O

Basilio Humenhuk

"

ESTABILIDADE INCOMPARAVE!..

A maior distância entre eixos garante se-

gurança, estabilidade, grande mobilidade >

& Ltda,Cia.
CANOINHAS Rua UidBI Ramos, 203 • Ielelone, 145 Sta. Catarina

Documentos Perdidos
Perdeu-se no trajéto do

Rio da Ponte á Três Bar
ras, os seguintes documen
tos: Titulo de Eleitor, Porte
de armas e outros, perten
centes ao senhor Manoel
Jungles. Gratifica-se a quem
comunicar ou entregar nésta
redação. Ix

PROIBIÇAO
Lourenço Buba,

proprietário de terras em Bela
Vista do Toldo, pelo presente
proibe terminantemente a cria
ção ou soltura de porcos em

seu terreno; bem como passa
gens e-caçadas em vista dos

prejuizos que vem sofrendo.

Canoínhas, maio dE( 1962.

Vende-se
Uma casa residencial de

Alvenaria, situação ótima,
com 2.500 m2 de terreno.

Informações nésta reda
ção ou com o senhor.

Waldemar Knüppel Ix

Fordinho
Vende-se' ano 31 á toda

prova.
Preço de ocasião

Tratar na Alfaiataria Po

pular com o senhor Otto
Hoepfner.
Rua Eugenio de Souza, 425

2x.

Confecções finas

para senhoras

Ca.sa EiliJa
DÊ PARTIDA ...

E X I D E GARANTE

"BATERIAS

EXIDE
,

I .Carregadas
ou Seco Carregadas

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS s. C.

Vende-se
No perímetro urbano uma

casa residencial.crecem cons

truida. Ver a tratar condi
ções no Açougue da CASA
NATAL telefone, 156.

2x

Romances e Livros
CA._SA ERLITA,

t
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Pejos Lares e Salões, MORREU r:

'BpD'AS' 'DE, OURO ,

ÂNIVERSARIAM-��E Max Zittmman; a senhorita O Ppp'ular' FIÉPE O distinto,te venerando casal, lliton V�a'na e 'a religiosa;' Irmã'
HOle: as senhoras donas: Cecilia Linemmann; Edithe) O d

Octavio Xavier Rauen e Julieta Julieta Rauen, além de muitos

esp do s I
_ C' haâ k

men ígo e popular Fiépe, Carvalho R-Iu�n, que aqui resí- netos e bisnetos, as suas bodas:.!Prieda �sp. ·dIJ sr, Guilherme . r. oao se a iec .' que fazia posto na Rua Paula' ' '

Thoma e [uraci ,.' esp. do snr.
.lrene e8p Vicente Flauzino, p ,- " ' diu por muitos anos, transferin- de ouro.

.',
,

Zild -h'h do' 1:;' 'eâ
.

h ererra, nao suportando as agru- d 6,' C ntíb f'Pedro Frank; Exmla. uiuua z a tu a o sr. I 'rie rtc do
í

'

,

t
' o-se ap s para urm a, a im A; cerímônia 'r'ell'gl"os'a" teve lu.r . t

B h di O
,,'

fi/h d
ras o Inverno que es amos pas- d f ilit

'

t d d
sra. dona Dalila Káwa; a rau ar .' ' nttl1Ja.' a � sando, veio a falecer quarta fei-

e aCII iróle es. u o e suatnu- gar ás 16 horas, jna Catedral
srta. Adaira Veiga; Os snrs: sfin'hr. dVztor TgmuldschlBtz, z: ra; sendo 'sepultado quinta, com

merosa p�o ef, 1':l1J jpassar °fnlhem, Metropolitana, em Cu,r�tiba. E
Jooino Tabalipa e Miec,islau ,�o sr. cua io rana ,e dí

.' ao convrvio e lZ (e seus lOS, .

Z ld filh d A I
ímtnuto acompanhamento.

I D O t
.

C 1 R' B para maior realce do aconteci-
Bojarski; as meninas: Nilva em f!-. a

,

o sr. nge o rs. c avio e so auen, e-
mento de ontem.. também um

tilhfíl do sr. Dr. N�iy Waltrich, Alberti, o meninoNelson filho· nedito Felipe Rauen, Maria da ,
,

'

/
V

"

Marilsa filha do Sr. Jahyr do sr, Adolfo VO!,[!.t. AGRADECIMENTO I
Luz Rauen Schramm, casada com neto do casal, o [ovem Paulo

D d S '1" R I
'

\ . o sr. Carlos Schramm, Rubens ' Henrique Rauen.: fílho . do mé-
,

amas.o a 't' uetta e afJ.;U� Dia 11: a sra. �lna. Ecilda, À festa levada a efeito dia Carvalho Rauen,
,

Capitão ,Ney dico dr. Octavío Celso Rauen,
Apar�ct�a filha do sr., Alutzw Maria esp da sr, Osmindo 24 de Junho" em Salto d'Agua,Carvalho Rauen, Dna. Lourdes se consorciou.' Ao ,Sr. Octavío'
Mar�'lnzchen. lfaldmann; a srta. Sebastia- Verde, pro Inauguração da Rauen Oliveira, casada com o Xavier Rauen, Que já foi Pré
Amanhã: a senhorá, dona na Lourenço de Lima; os srs.: Igreja, ofereceu o seguinte re- dr. Glaucio de Olíveíra, Romeu feito desta comuna e a sua ex

Jacquelina Comelsen; a srta. Dr. Lauro Côrte e Lauro sultado: Luiz Gonzaga Rauen, NeuzaRau- ma. família, os melhores votos
Aracy·Mulbp.ur; os .senhores: Fernandes Luiz; " os jovens: Renda bruta' Cr$ 326.067,00

en Vi�na, casada com o dr. We- de felicidades dêsté ,semanário.
, Seleme IsaacSeleme; Oronâes João e Pedro Rudey e Fábio
Ribeiro, reside1ite em Monte Fuck; os meninos: Hamilton Diversas despezas 73558,00

,Castelo e Edmundo Hart- filho dõ senhor João Alves ' Líquido Cr$ 252.§_09,OO ORAGEA'5mann; as meninas: Virginia Ribeiro e Leomar filho do 'sr. Dando uma satisfação ao nu- "

'

"

•••

e Elisa filhas do sr, Frederico Leonardo Brey, meroso público que abrilhantou
Werdan e Judite filha do sr.. ,

..

os festejos com sua presença, e Prossegue sorrateiramen-
Antonio da Siloa; os meninos: Dia 12: as snrasi df!nas: pela cooperação recebida a CO- te o movimesto para a saí-
Edison Roque' 'filho do snr. Cecilia esp. d!J S1. Ioão A, MISSÃO, manífésta publicamen- da do Delegado de Policia ,x x x

Waldemar Simm e 'Wander. Brauhai at e Nelly es�po,,sa
ao te êsse agrade,cimento. I O PTB

'

.. ",

"I 7 fi/h Sr. Lamartine Aug to,' a
"

"

.'
- ,InICIOU O m"oV_l- Por falar em' pontes, de ,

Jey "José o do sr. Alcyr "

Woitexen. snr!a. Carm.éli1}a Pi fo,' os
' Salto d Agua Verde, Julho de' mento... O P�D, que �ao môlho, soubemos que atão

.

,81'S:, Anto�w, Machado de.1962., \

. dórme de camIsola", apoIOU. falada balça 'de 'Itaiópo.lis
_Dta 9: a sra. dna

.. Leo.n�r �f)uza e i\�lson H"oeptner; o , ' E sabem que o Coronél {oltou a,' naufragar... e opzetruka esposa do sr. Orzlo Jovem .Otav�o He1'llft,' a me- Penira,', o menino Hipolito L Rb . tá ". .

fMedeiros; a snr/a.' Agaeir nina Madalenà fi'thà 'do sr. Tilho do sr. Alb'erto Wardenski. ara. ,I as es,. para ser Prefeito pessedIsta, nau ra-

Jenzura;' os 'srs: LeopOldo Sico Senezuck," o meninó' nomeado ,SecretarIo de

se-I gado na tristeza de uma pés-
T:rT hl I 'd 'C d L E fil

' Noss,os cumprimentos, ?
'

E h
_ .

vr iJ,' , .1,-,Ct es.rern�n es. uiz dgard ho do sr. Affonso I' gurança. o' ornem nao sima admini�tração anda en-
e ,Alozsw Wt�belt, O Jo.vem Knopp" ..

'

gosta de "verdes"... I xergarido borboletas na luz
E'lflaldo Franz; as menznas.:

�

,I" N.
'"

'I d d"Edeltraudt filha do senhor Dia 13: a sra. dona Mafia,
,

aSClmen O . x x x o la.

Ditrich Siems e Me!ânia 11ha da Luz e,sposa do sr. Car!os.1
'

Este! com seu lar enrique� Depois qU,e' o jornal' Bar- x x x
do sr. larosla'lJ! Sldorak, os Sch.1�mm_, a srta. Catarma '.cido o casal Dona Inês Snr. . .. ,

meninos: Miguel filho do sr. Marta Selenle,' os S1 s,: Ivo! Euclides Bonet com 'o �nasci� nga /
Verde taxou Aroldo

I
O lmpoflto. predIal -esta

Antonio .]; dos' '$antos e Humenhuk, Claudio Vieúa e'l mento de sua p;imogenita Ca'lv3lho de "demolidor" a

I
"abatido". Basta reclamar

P,lJcopio filho do snr. ·José AdolfO de Oliveira Godoy,'! que recebe,!- o no.me dé Lucimte, Prefe!tur� mandou gente pa- que o Prefeito faz o, -"abaAr�ndartchuk., '.

,a� meninas: Eunice filhá do i fato. ocor�1do 4za 27 de .junho ra garantir todas as pontes, tlmento na hora". Ate pare-
Dia 10: as senhoras dnas.: sr. João Trierweiler e Marga.' no Hos�llal ::;anla Cruz., ' do municipio.. É que todas I ce boteco de bananas, éss,a

Frida esposa do sr., Adolfa 1'eth filha do sr. Edgard Kl Nossos palObe,!,-s,
.

foram construídas pelo ilus-I Prefeitura.' Crédo,
"

.'

I·····..••••••••••••••..•••••••..····R••B�E••••••••••B•••_.__

I Julho lOJAS UNIDAS� tlMllAna J'nlbo I
II

'

1956
( 6 A,NOS '

1962, II
• m-

I Serviço com presteza e dedicação à .. população norte�catdrinelÍse I'
I Como todos os anos, as LOJAS UNIDAS LIMITADA, no mês dé seu aniversârio, oferecem sensacionais descontos. Aprovei- I
li tem estas espetaculares ofertas que �s LOJAS UNIDAS LIMITADA oferecem dur&nte todo o transcorrer do mês de II
.• J U L H 0, II

I
\

'.-
.

CamiÍletal fisica," 75,00 Sapatos espuma /. 95,oõ Macacões .Malha 2 p'eçal 98,0.0 m

_ Bo.bYII 4,00 Pentes Fl!lwengo. a partir de 7,oó. Co.bertorel 145,0.0 RI
liIiB . Meia, pI ho.m'eoll 15,00 Ferro!! elêtrico8 644,00. JogO!, para batisados' 270,0.0.-

III �8bo.nf\te Dyrce 8,00 Tinta Quink 65.00

.1 ,

'

Talco Algemar (grande). 33,00' Jôgo"csféllibho pOf(!elaoa 9 :peçal 580.00. GrinaldslI
;. . 140.00_

Aparelhos pj. barba " \' 45,00 Fio. Ancora _ novelo
.

'

8,')0 Meia!! Nylo.n pi Snra...
.

230,0.0.
SU8penlóriol' pi 'criançal 48,00 Lã em novelol 28,00 Modes!! - cxa '85,00.II Sapatol pI ·bebês ' 63,00. C8mi.eta� pI p�bê. , , 49.00 Xícara!! p8�)

" •
25,00 . II

I :..,�.... : L O J A S UNIDA' S· L I M' I T A O A :...5: .....:" " I
• ATACADO e VAREJd

.

•
li CASA NOVO MUNDO M A T R I Z F I L I A L II
ii, Rua Paula Pereira, 1068 - Fo.oe; 222 Rua Caetano. 'Colta,

.

553 Fone, 11j,0 Rua Getulio. Vargal II
II C A N O I N H A S C A' � O 1 N H AS' I T A I Ó P b L I S - 'Santa Catarina II.

,I .ACORDEÕES TODESCHINI - MÁQUINAS DE COSTURA VIGQRELLI E LEONAM - RÁDIOS PHILIPS - CIlAPÊUS RAMENSONI .1:
ta -L.

CAMISAS BAN-TAN - COLCHÕES DE MOLA "PROBBEL" E- "EPEDA'! II

I· Luizine I' 30,00. . Plá�tieo8" - OJetro. !\;1ac8cõee de lã para crianças' 550�oo I,Rj�()adoil 58,00 Boillai! 480,00.. Mantas de lã 690,oQ , , RI

II Xad'�Q 68.00 Ternol! pára'meninos I ;�( l,no Calçadoll Ewolar�iI 35{),oó' B_ ,'e

I
Linou el!tampsdo 49,00 .-

Cretooe (140 largura)' 198,0.0 Ternos ,para homelli 2.350,00 Cubertm;e!! de" lã p/casal 1:470.00 m

II Toalhas plásticas 175,00 . Casaco.l de lã,a partir de 350,00 G81ç8� c8semira·
,

990,00"

I
RETALHOS 20% DE DE:SÇONTO. ' ··I·�

II
Gêneros alimentícios - �ouça. - Ferragen8 -,

Maih81 em 'geral, Armariobo.l -:
1'!-·cidol< - _l',alçados. - Ro.upas feita!! 'Artigo� para pre.�tlte 11:

1.1t_.�����.���-������ .J
..

tre Deputado Federal e co

mo êles acham que êle a

gora está demolíndo.; colo
caram as "pontes" demolho .. : '
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"CORREI.Q DO NOPTl'
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�

"

��GOR DINI"
Curitiba

prova,
,Grossa'

vence na

Ponta
Tres Peimeiros Lugares na Ca:tegorja ,I

Turismo - Média Hoeâria de 128,2 kms.

.' Desempenha sensacional tive
ram três carros "Gordini", na

prova "Cinquentenário da Uni
versiadde do Paraná", realizada
domingo último, no percurso
Curitiba - Ponta Grossa (ida
e volta), com cêrca de 216 qui
lômetros.

A apresentação dos "Gordini",
nas pistas paranaenses, desper
tou geraLâdmiração e entusias
mo; pela sua "pedomance".
Na sua categoria, os "Renalut

Gordini" obtiveram os três pri
meiros lugàres, Também na clas-

-, : \! ..'

sificação geral, o "Gordini" con
duzido por Christian Heins al
cançou o 40 .lugar, entre 34 dis

putantes, superando máquinas
de maior cilindrada e realizan
do média horária de 128,2 qui
lômetros.
Na categoria turismo até 1.200

c.c., foram estes os resultados
finais:

10 - "Gordiní" nO 42 - Chrís
tian Heins 2° - "Gordini" nO 41 -

Eugênio Andrade
. Martins, 3° -

"Gordini" nO 43 - Luiz Antonio
Grecco 4° - "Volkswagen" n? 55
- Ney Romanó

,

) R E G r 5, T R Q' C I V Il
Maria Góss 'Glinski, Escrivã 'Pedro. Veiga Sobrinho; ofÍda1

e Oficial do Registro Civil de do Registro Civil Interino do
Paula Pereira, Munícípíoe Co- Municipio de ,Major Vieira,
marca de -Canoinhas, Estaqo de Comarca de Cenoínhes, Estado
Santa Catarina. de Santa Catertne, etc. ','

Faz saber que pretendem Faz saber que pretendem ca-

casar: José Carlos Jakí e Leo- sar: Lauro Ruthes � NeIl Ste

nilda Ricardo Ma�saneiro. Ele, .funko, Ele, natural deste Estado,
natural do Paraná, nascido em nascido em Rio Novo, .neste

Rio Negro no dia 15 de mar- munícipio, no dia 6 de agosto
co de 1942, operário, solteiro, de 1921, �avrador, víuvo, filho

domiciliado neste Distrito, filho d_! Bernardino Ruthes, falecido
de dona Carolina Jáki residente e de dona Idalína Hack Ruthes I
no Paraná. Ela, natur�i de Santa residentes em Rio NovoJneste I

Catarina, nascida' em São Se- munícipío. �18, natural' deste I
bastião. dos Ferreiras,' no dia Estedo, nascida na séde desta"31 de dezembro ,de 1944, do. Comarca, no dia 8 de janeiro
méstíca, solteira, filha de de 1937,· doméstica, solteira. i
Valencio Rícardo Massant'iro residente neste munícípío, filha
e de dona Maria Wosniaki de Onóíre Stefunko, falecido e

residentes neste Dist'rito. de dona Alzira Krailink Ste-
, ' funko, residente em Canoínhas.

Apresentaram os documentos
E'�igidos pelo Código Civil art. Apresentaram' os documentos

180. exigídos pelo Código Civil art.
180

Paula Pereira, 25 de junho
de 1962. Major Vieira, � de julho de

1962.
,

.1 Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do

,>

Registro Civil
,Maria G6_.. Glin.ki

Oficial do Registro Civil

.
Cbprrascaria IDEI L Farmácia S'anta, (ruz

\
.

de PAULO ]ARSCH'EL Grande e variado .ortimeoto

Um bom churrascQ,
qualquer hora. '

.

Rua Paula Pereira, 774

de medicamentol.

Rua Senildor< Felipe Schmidt

(ao lado do I.A,P:I.)

a

Bem no coração' da cidade

,CASA DO CRIA'DOR
de Carvalho & Nascimento 'Ltda.

""

, \

PRODUroS VETERINARIOS, E AGRICOLAS

Temos Vacina� Cristal Violetd Rhodid.
Sai. Min�r8il e antibioticol!!, para 8 f�bricação de raçõe8,
inclusive farinha dei parDe, de 01101: de taDgue, e outro.

oigredieotel. Ração para cauario.
'

Um ,variado. estoque de ,adubol e iOleticidos para 011

diverto. fio. agricolel.

Int.

, \

,

de

7.7 -1'.)62
,}

Vieira·
Lei N .. v25� de 14/5/62,

.
paga no mês da cobrança .do Vieira, em l4 de maio de 1,962,

Institue á Taxa Cadà-tral e dá 'jmp.osto territorial. urbano e su-

t
'. ·d·· burbano.".

ou ras provI enorae , \ ",

A��igo 3. - O produto, da
arrecadação desta taxa será
utilizada especialmente nas des

pesas decorrentes do levanta
mento cadastral e confecção da
carta do planejamento urbanís
tico do perímetro urbano da
Cidade. '1

'

. Decreto nO 14; de l° de jUB-
Artigo 1. - Fica críads a: Parágrafo Único .A taxa ho de 1962

taxa Cadastral que recairá sobre d tIS. t' tca as ra ser", ex ln a no exer- '.., Oi.põe .ôbre Criaçã6. de u.ma
todos os <proprietários dé imó- ,.

f" ICICIO tnancetro seguinte aque e E.cola Mu�icipal'
.

veis �xistentes no perímetro em que na arrecadação integral ....
'

urbano e suburbano desta Cio atingír a ímportancía equivalE'n-. .

O cida?io Ant?�IO Maron �e
dade. te as despesas previstas neste cíl, Prefeito MUnicIpal de MaJor

Artigo 2. _ Essa taxa será artigo.
' Vieira. Estado de Santa Catart-

de cr$ ] 00;00' (cem cruzeiros) na, 'ao uso de suas atribuições
Artigo 4. -'- Revogam-se as faz saber a todos os habitantes

por propriedade, 8S situadas no '

.
\" disposições em contrário, en- deste M'uníuí p'ia q'ue

'

perimetro -. urbano e para as

situadas ria perímetro suburba-
trando esta. lei em ,vigor a partir' .

ç. de 10 d
. .

'd ] 9'63 Gonsíderando que a localidade
no será de ,cr$ 50,00 (ctncoenta

. e Janelr<? e. .

, denominada "Palmital" neste

cruseírosjpor' propriedade, sendo .
Prefeitura Municipal de Major municipio, há .número regular

de crianças em idade escolar;

Considerando que 'o Poder Pá
blíco tem, em relação á, educa

,

, ção uma obrigação definida; pq_is
a Constituição estabelece que a

instrução é um direito de todos;

,Muni�ipal

Antonio Maron Becíl, Prefeito
Municipal de Major' Vieira, Es
tado de Santa Catarina, faz sa

saber que a Camara Municipal
decretou e eu sanciono a se-

guinte ,..._

: A... Antonio Mamn' 8ecil
Prefeito Municípal

Esta lei foi pub!icada na Se
cretaria Municipal acs 15 dias
de maío de Ül62.

Edq.ardo Klodzin�ki
.

Secretário

L � I

Cine Vera Cruz

Considerando que, no' orçá
mento �igênte., há dotação' su-'
ficíente para cobrir as despezás
com o funcionamento da citada
escola

:

DECRETA: '

Artigo 10 Fica criada. uma es

cola mixta isolada Municipal na
localidade denominada ,"Palmi
tal", distrito, da séde, a partir
de 10 de junho do ano em cur-

S�· ,

Artigo 20 Este decreto entra

em- vigôr na, data de sua publi
cação, revogadas as diSposições
em oontrárío,

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 10 de junho de 1992

Aí•.. Antonio Maron 8ecil
Prefeito Municipal

Publicado o psesente . becr�to
na Secretaria Municípal aos."
dias do ltlês de -juuho de 1962.

Eduardo Klodzin.ki
Secretário

BODAS'·, DE OURO

Teatro
AP�ESEN.TA: ,

á. 20,00, !tora. - Impr6prio até 14 anol

TAMAN·GO
com Jeanr.Serveís, Borge Hamíu, Dorothy Dandridge

) e Curt Jurgens,
Sempre que, me tocas sinto nojo! a história que disseram
jamais poderia ser filmada, 'Um homem branco apaixona-

.

se, por uma escrava negra ... e desabafa uma

. I torrente 'de ódios e vingança.'
--�--'

.�

aOJE

Também. festejou Bodas de
Ouro em data de ontem� o ve

nerando casal Augustinho Ma
chado e exma sertllora; tronco.
de. tra'dicional fami1ia deste mu
nicipio. !\ toda'famila Machado,
os .oumprimentos cordiaiS do·
Correio do Norte.

,

, á. 17,00 hora. . �

OOMINGÓ _,....

à. 20,00 hora.'
- Imp, até 14 ano.

Lãs para :Tricot
.

Casa Erllta'
Assine! Leia! Divulgue 1

Correio do Norte

O GRÊMIO XV [)E-'J'lJLHO, 'convida a sociedade canoinhensa para o "BAILE DO

ANO", comemorativo ao seu .: Aniv'ersário' de FundaÇão.:
.

, \'
.

'
, \.

DATA:' 14. '�e Julho, sábado. às 22. horas. � LOCAL: ,Clube: CanC?inhense.1 - M'ESAS: A partir das 13
hora& 'do dia 2,de Julho.- _'

.

Of"�QUESTRAS: Los. Gavllanes de Espana. a, Jorge �lIonso e Típica.
Mis� Santa Catarina 196�, .senhorita MARCiA REIS e senhorita l\lÀRLI' STAHL'KE EBERT, Vice-Miss Paraná 62,

estarão presentes ao "BAILE DO ANO". '

DOMINGO - à. 14 hora.

)1

L. �EE ��·· � � _ ..r

Tres Destinos e Um, Barco
-.----

Melhor Companheiro'o Meu
com Doroty Meguire 'e ress Parker,

�a. Feira - a. 20,00 hrs, • Imp, até 14 ano•• REPRISE.

)a. e 4a. Feira .. á. 20,00 hora•• improprio ,até l4 ano.

Violencia Con"tra Violencia
-�

com Arthur CO�lDell, 'Mancy Malone a Fred Beir

Ningem pode fugir a verdade! O mais humano drama
�

que aflige a Sociedade do nossos dias!
,

\_._--
.

5a. e 6a. Feira· á. 20,00 hora. - Improprio até 14 ano.

"Quando as' Pistolas Décidem-
c/ Joe! �ecrea, �ar'bar8 Rale, Brad Dexter e Glória Tabott,

"
'

,I .

Paulo S/A·Macife
FILI.AL: CURITIBA

FERRO PARA QUALQUER FIM E QUALQUER BITOLA
CHAPAS PRETAS E GALVANIZADAS - GRAMPOS PI
CERCA'E ,ARAME FARPADO HOLANDÊS. ARAME
GALVANIZADO.E PRETO RECOSIDO. FITAS· TUBOS
PARA' CALDEIRA. VAPOR E G�Z � TUBOS GALVANI-
, ZADOS - CIMENTO BRANCO E PORTLAND

. . .
I

,REPRESENTANTE EM CANOINHAS

iTHAS'S SELEME
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.
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,
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.

sempre
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. presença ce t

e s

r a

eu amigo d

das h
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.

DE· 25 ANOS

o
-o

, c:::
o
O>
o
Q.
o

ct

CONTRIBUINDO PIIRII
'

.

' S. A. t
.

O PROGRESSO DE··
"' �

SINTR CATIRINa'

,.
.
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CARVALHO, DEMOLIDOR???
. Respingando...

As aguas andam turvas para
as bandas do situacionismo lo
cal. Verdadeiro lufa lufa. Um
Corre corre danado.

.

Tentando desmentir noticias
publicadas pelo jornal Sete Dias, 1-- 1/011

órgão compone-nte da nossa or

ganização, o jornal pessedista
local chegou ao cúmulo de es

tampar em sua edição de 28 de
junho um clichê algo hilarian
te. Com papél timbrado do Go
vêrno de Santa' Catarina, "ar
ranjaram" um pedido de libe
ração de verbas assinado pelo
deputado Joaquim (Ramos) pa
ra a reconstrução da ponte IN
TERNAcI0NAL Mafra-Rio Ne
gro.

No. desespero da derrota que
,

' aguardam para outubro os ho
mens do govêrno chegam a in
ventar o "tal pedido de libera
ção" e a dizerem de público
que Mafra, a vizinha cidade. é
para o govêrno, considerada do
exte,ri9f. ,

INTERNACIONALMENTE fa
lando, êles estão mesmo deses
perados ...

() jornal goverrriete
I

local, pago pelo. cofre. públi
coa, acovardado' desde já com 'o eepéctro da derrota
que antevê para outubro, perdeu as e.tribeiras. Depois
da ponte INTERNACIONAL em Mafra, a Bel' cenatrtri
da pelo PSD, acharam que AroIdo Carvalho e.tá
demolindo... ma. será demolir trabalhar' por Santa
Catarina a••im 1 1 1

I Vejam senhoree , , , meditem
senhores, •• e depois respondam,

Sempre atendendo aos problemas catarinenses, o deputado'
Arolde Carvalho, após desenvolver intensas atividades na Câmara
Federal, apresentou uma série de Emendas ao Orçamento da União
para 1963. Na parte referente ao Ministério da Viação e Obras PÚ
blícas, além das emendas de que já demos noticia em edições
anteriores, podemos acrescentar mais as que abaixo enumeramos:

.

Ministér.io da Hlllção Je fibras Públicas I
Verba: 4.0.00 - Consignação: 4.1.00 - Subconsígnação: 4.1.03
Item 2. -- Prosseguimento e conclusão de obras isoladas e sua

nsealtzação, contrução de prédios Cr$ 125.000,000.
.

\

DESTAQUE-SE
1) predios para os correios de 'Crícíuma 2.0JO.�OO;
2) predio.para os correios de Estreito 5.000.000:
3) predio para os correios de Mafra 2.000.000;
4) predío para os correios de Blumenau 5.000.000;
5) predio para os correios de Porto União 2.000.000;
6) predio para os correios de Chapecó 2.000.000;
7) predio para os correios de Bom. Retiro ,1.000,000;
8) predio para os correios de Rio Negrinho 1.000,000;
9) prédio para .OS correios de Nova Trento 1.000.000';
tO) predio para os correios de Tirnbó 3.000.000:
11) predio para os correios de l�daial 1.000.000:
12) predio para os correios de Papanduva 1.000.000;
13) predio para os correios de Major Vieira 1.000.000;
14) predio para os correios de Tres Barras 1.000.000;
15) prédio para os correios de Irineuópolis l.000.000;
ln) predio para os correios de 'Xanxerê 2.000.000;
17) predio para os correios de Abé! Luz l.ooo.ooo;
18) predio para os correios de Taió 2.000.000;
19) predio para os correios de Rio d'Oeste l.ooo.ooo;
2 ) predio para os correios de Trombudo l.ooo.ooo:
21) predio para os correios de Ituporanga Looo.ooo:
22) predio para eis correios de Pouso Red. l.ooo,ooo;
23) predio para os correios de Rio do Sul 5.000.000;
24) predío para os correios de Rio Fortuna l.ooo.ooo;
.25) preclio para, os correios de Bra. Norte l.ooo.ooo;

-,

26) predío para 08 correios de Gravatal l.ooo.ooo;
27) predio para os correios de Nó)va Veneza l.ooo.ooo;
: 8) predío para os correios de Mondai .. 000.000;
,,9) predio para os correios de Itapiranga ::'.000.000; , .

30) predío para os correios de S.,<M. D'Oeste :'.000.000;
31) predio para os correios de Corupá z.ooo.ooo;
3�) preriío para os correios de Irineuópolis Looo.ooo;
:l3) predio para os correios de Matos Costa l.ooo.ooo;
.34) prédio para os corretos de Fax. Guedes l.ooo.ooo;
35) predío para os correios de S. Lou. d'Oeste l.ooo.ooo;

Verba: :'.0.00 .- Consignação: 2.l.00 - Subconsignação: :'.l.o1.

[tem L -- Rodovias do Plano Rodoviário Nacional n. 69 -

Rodovias interligadas à Rêde do Plano Rodoviário Nacional' - cr$
'300.000.000,00.

DESTAQUE-SE
L - Ligação BR-2 - Rio Novo, cidade de Major Vieira, (Se),

mediante convênio com a Prefeitura Municipal cr$ l.ooo.ooo,oo.
2 - Ligação BR-� - a cidade de Itaiópqlis, pavimentação

cr$ 10.000.000,00.
a - LigaçEo BR-:! - Canoinhas, Tres Barras, "ampo Militar

,'vlal'echal Hermes, mediante convênio com do DER, para retificações,
alargamento e inicio da pavimentação Cr$ 10.000.000,00;

. 1,1.)
.

Ligação BR.2 '- Papanduva (2 km), pavimeutação
Cr$ 3.000.000,00.

ponte interestadual sobre o Rio
Sã') Mateus do Sul- e Tres Bar-
08 respectivoe DD.R�.EE. Cr$

5) Construção de uma

Negro, entre 013 muuicipios de
ras, mediante cou vêuio com

20.000.000,00;
6) Construção de uma ponte sobre o Rio Negro, ligando

IH cidades de Rio !'\!egro e Mafra, mediante convênio Com a

respect. municipelidadee. ou com os DD.RR.EE. Cr$ 20.000.000.00;
7) Retificação, alargamento revestimento ou pavimentação

da rodovie de São Bento do Sul à BR 2 mediante convênio
com a Prefeitura Municipal, ou o DER�C Cr$ 10,000.000,00;
Verba: 3.u.00 - Consignação: 2.1.00 - Subcousignação: 2.1.01

Item 1. - Hodovias do Piano Rodoviário Nacional.
INCLUA.SE onde couber:

62) BR·88 (Papanduva. Blumenau e Itaiaí)
1) Trexo Papanduva-Blumeneu Cr$ 100.000000,00:

.

Verba: 40.00 - Consignação: 4.1\00 - Subconsigneção: 4.1.03.
Unde .e lê:

25) Santa Catarina Cr$ 235.000.000.

Leia-se:

25) Santa Catarina Cr$ 535.000.000,00
DESTAQUE.SE
Para conclusão das Obras do Porto de São Francisco do

Sui Santa Catarina Cr$ 200.000000,00.
.

Verba: 4.000 - Consignação: 4.1.00 - subconsignação: 4.1.03.

25) Santa Catarina Cr$ 1.050.000.000,00.
DESTAQUE.SE .' I

Para as �br8s de saneamento dai baixadas dos rios Ca
noiuhas e Agua Verde, na zona" urbana' e suburbana de Cano-
iBhfl�. SC cr$ 30.000.000,00. I

Para retific8ção e dragagem dOIl rio. Canoinhas e Agua Verdp.
nas proximidades da cidade de Canoinhal. se Cr$ 20,000.000,00

'\

Ano 15· Canoinhes s, Ctltarma. 7 ,jF Julho de 1962' ,N. 6.94
I

Sancionada, a lei de resci
são dê contrato' de trabalho

. o presidente da Reúpblica
sancionou, sem vetos.va lei que
dispõe que só terá validade o
recibo de quitação ou rescisão
de contrato de trabalho de em

pregado com mais de um ano de
serviço, quando assinado com
assistencia do seu sindicato ou

representante do Ministério do
Trabalho ou, ainda, de represen
tante da Justiça do Trabalho.

Frigorífico Canoinhas

Diretor Presidente:
Diretor Gerente
Diretor .Comercial

'.

Em Assembléia Geral realizada em' data de

junho de 1962, foi eleita a seguinte Diretoria:

Diretoria' do Conselho Deliberativo
Francisco Wilmar Friedrich, 'Oscar Augustinho Werka,

.Arno Court Hoffmann, Alcidio Zaniolo, Dr. Osvaldo Segun
do de Oliveira, João Pedrassani, Orlando Olsen, Estefano

_ Wrublevski, Dr. Mario Mússí, Dr.' Alfredo Scultetus.
)

Suplentes

s. A.
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Dr. João Colodel, Dr. Rivadavia Ribas
Zipperer, Jacó Gararo e Guilherme Prust.

Conselho Fiscal

Correa, Ewaldo

Walfrido Schramm, Tobias Munhoz d ..... Lima. Armelindo
Thomazi, João Schadeck e Jo�é Guimarães Ribas.

Supl-:ntes
Mamed Cador, Dr. Haroldo Ferreira Odilon Davet, Dr.

Reneau Cubas e \Orestes Granemann de Souza.

Diretoria Administrativa
Jacó Cararo
Arno Court Hoffrnann
Oscar Augustinho Werka.

j

fRENTe ÚNICA EM MONTE CASTELO
Com a recente visita do vice-governador Armindo

Doutél a Monte Castelo surgiu forte desentendimento
nas hostes governistas do novo municipio. Destacados
próceres politicas debandaram para a UDN - dei
xando o PTB e PSD a ver navios. Com isso formou
se uma frente única em Monte Castelo que votará'
unanime em Aroldo' Carvalho e João Seleme.

Agradecimento
e Missa de 7. Dia

VIÚVA ANÍSSA COURY, tiOI, cunhada, so

brinho. e parentes, consternados pelo falecimento
do inesquecível:

FERES COURY
agradecem sensibilizados aos parentes e amigos 8S

manifestações de pezar recebidas. agradecem ainda.
80S Reverendíssimos Padres da Paróquia local pela
assistência espiritual recebida durante o rud_€ tranze.

Convidam a todos outrossim, para assistirem á
missa que será celebrada em sufrágio de sua alma
hoje às 7 horas, na Igreja Matriz.

Por mais êste ato de fé cristã, antecipam seus

egradecímentor.

t

Para a construção de obras de arte sôbre O! rios Cano
inhaa e Agua Verde naa proximidades da cidade de Cauoinhas
se c-s 10.000.000,00.

1

éiB � .

Verba: 4.0,00 - Conaignação: 4.1.00 - Subconsigoação
4.1.03,

25) Santa Catarina Cr$ 1.050.000000,00.

DESTAQUE-SE
1) 'Para obra de retificação e dragagem do piol!l de Ca

noinhss e
. Agua Verde, nas proximidades de Cauoinhas S-C·

Cr$ 30000.000.00,'
2) Para a: construção de uma ponte sôbre o rio Agua

Verde, na zona urbana da Cidade de Canoiuhas cr$ 5.000.000.00.
3) Para a construção de obraI de deíêsa da cidade de

Santo Amaro da Imperatriz, ameaçada' pelo rio que a banha
cr$ 10.000,OOO,tlO;

4) Para obras de dragagem, retificação e
\ construção de

uma ponte na cidade da Palhoça, Sta, Catarina Cr$ 10,000.000,00.
5) Para retificação e dragagem do rio Cubatão da cidade

de Santo Amaro da Imperatriz ao Mar cr$ 10.000.000,00.

Venenograma ...
O sr. Armindo Doutél andou

por aqui. Pouca gente ficou sa

bendo. mas o vice-governador
visitou a capital do rnute. Anô
nimarnerite, medroso. fugidío,
nada queria com o povo. A não
ser pela meia dúzia' de foguetes
'que pipocaram ou pelo chapa de
bronze que desfilou altas horas
da noite pelas nossas artérias,
nada ms is se soube dá visita
ViCE'- governamental.

Firma de Lupion, trabalha
em Santa Catarina

Do Gorrespondente
FLORIANOPOLIS, 6 - Co

menta um jornal desta Capital
que o Governo do Estado acaba
de firmar contrato para 9 cons

trução do trecho Lontras-Rio
do Sul-Trombudo Central, da
rodovia Itajeí-Curttibanos, com
uma empresa cujo copropríetarro
e o ex-governador Moisés Lu
pion, do Paraná. No inicio de
sua gestão o atual :governador
de Santa Catarina rescindiu
sumariamente todos os contratai!
com empresas que executavam
obras para o governo, dizendo
ser necessária uma "moralização
do setor" e,' agora. novamente
os está firmando.' A empresa
aquinhoada com o contrato das
obras da rodovia participou de
uma concorrência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




