
especial carinho para o nosso

desenvolvimento, do qual é um
J

grande entusiasta, destacando
se a, sua valiosa colaboração
no Frigorífico Canoinhas S.A.,
sendo um' grande acionista é
de cujo comando participa com
desprêndímento ,:e singular' en
tusiasmo em seus destinos. Na
suá intensa atividade bancaria
mesmo nas fajles tíe grande
repressão de crédító, procura
sempre resolver os graves cs-

sos, como também os uia�s
comesinhos, levando 'em contá
e em mirá o noss,o dassnvolvj
mento, podendo-se afirmar, por -

, isso" que é o homem certe
para o lugar certo.
Pôr todos esses' motivos', e

tambem pelo jubileu "que é��
memorou, . entre, QS, muitos
cumprímentos que recebeu, �.,
bota, tarde,' juntamos os '�9,
,"Correio do Norte" extensivos
também á sua 'ex!Da., ,faroilia.

I I,

Emenda 'leUa 'pelo ·Deputado AJoldo Cernei� de Carvalho'
à Lei, do' Serviço' Militar". dls�ensando,: de Incorporação os
lavradores - Emênda .ests aprovada pelo Congresso 'Nacional

(Leia o artigo I 'pá,gioft 5)
\ "

Esforc()�'
" ,

conter
_

Cat�rina, �� de Agôsto de 1964
--------�--�r_�------�------�--�-L-
Ano 18 , Nú �lero 793

sem

pere
R�eços

·

continuam
'. qualquer. resultado , ,

\,

os

Gar.ot� ainda, ij:á vinte e CiD';'
co anos, no dia !16 de agosto
de 11')39, o nosse amigo Luiz
Damaso ' de J Mir�nda, atiV0 '

e"
.'

diligente. gereD.
te'Rda Bancol In.,.

Atribuem-se às instruções 263 e 270 da SUMOC dustria e Comérçío, Inco, fem
(a primeira elevou o dolar de 620 para 1.200 cruzeiros) n?ss� cidade, in.idJava �u8sl ati
\' vld.adesl .. ,bancar'18.fi i como ,.

con

e a segunda cortou OS,i subsidio.s -de importação do trigo tratado. sendo �fetivado um

"e/ dos combustíveis) a 'responsabilidade pelas altas recen- aDO mais tarde" ou seja, �m 16

�es do preço. O govêrno federal, 'porém, estâ envidando de agosto, de 1940 E domingo
'esforços até o presente momento, sem resultados visíveis" ultmo, qi� 16, ,fe�tejava o, m=s-

,

"É mo, o seu jubjleu de prata, depara conter os aumentos de ' preços. que, mal asses- atividades bancàfjas, cercàdo de
'sorado, O presidente da República volta-se como aconteceu seus familiares; cqlegas e,grande ..

_./

com outros Chefes da. Nação.r no passado, para os número de amigps .queiforam ·P"R·' .0" ,R' R,'o ".r:!.:",,''', 'A.:, Ç'i A�.'-':., 0',"',";'\ produtos agro-pecuários, crente de que os aumentos .dos aurnpri�enta..:Io p�lo feliz evento.
�. \

eomestíveís são causa do agravamento do custo de vida, i Mi;'ânda, coroá é.' conh�cido
quando, na verdade, são meros efeitos. Por 'outro lado, Da intimidade, edI sua jcarréita 'D',' "E" . ,'M'.' ,,·A·'N' ,D'

,

A'· ',1";' 'O·. S�.,'o governador Cal.·los, Lacerda, no, Rio, aponta falhas da bancaria; percerréu 'grande par- ,

SUN B b I d I I d de. víd te do Estado de ,Santa Catarina. '. \ /

, , A" responsa i izan o-a pe a a ta o custo /, e VI, a, Trabalhou em todas \ as grandes ,A
'

prorrcgação .dos mandatos dos .governadorês'1;abelando sem conhecimento de causa, e, � [ustamente . II
d fbIt

'

,

. agencias o a u oso oeste cal a- está sendo, no momento, o assunto polítíco de maiçr'�roàutos agro-pecuários.
I

' rmense, indo-após parar O Sul do controvérsia. -O País assiste 'surpreso às manobras maj�'
,

.' \, ,
" Estado, o.a �gençiái de Braço do .índecorosas daqueles ,que agem em corita'

. ,. ',�":
I

"
É verdade que os produtores vem recébendomaís, �orte, donde 'veio,; promovido, .;. A.'. 1'_

�
, •

propna, ��'�
-

pelos artigos que enviam \ao mercado, do que há uni' dirigir 'a agencia local, com a dar a mimma Importância a opimao pública e ao espíriía
�J1�. Mas, com exceção de alguns cereais, as altas não promoção do 'sr, Osmar,

Nasci-I
democrático que o movimento de abril não, cQnseguiú

acompanharam.as elevações de preços dos índustríalízados �en�o,L para Flor!aDópolis.' , s�focar" Jã. a pr�rrogaçã� do, mandato presid�nc�al �on�
[de quase -150%, nesse período), Feijão, arroz, batata, E na agencia local, grang-ou títue um atentado-ao regime porque teve corno finalidadé
�'stão em

/

flagrante .ínferiorídade.. En,qülmto livres, estão' desde Ilogo, ,um grande numero impedir as eleições, isto é, a livre; nianifestação do povo
os demais setores, o agro pecuário é o eterno sacrificado- de ,amig.osj' passando a. p.artici- na .escolha legitima dos seus -governantes., Querer estender
sím, porque a começar pelo Ministério da Agricultura que

par � �glr em todasrs atividades a medida da' prorrogação ao. ambito estadual é querer'da Cidade olhando, sempre com'. .

'. .." .

'
,

'"
'

hão funciona a nada faz érn.. pról da I agricultura, quem '
' í;"

'

,
deliberadamente, amplIar o dIvorcIo,;entre Governo e povo,:

é que ampara o lavrador? Configura-se, assim, uma autentiça, barganha entre poliU,:-
CIOS federais e' estuduais. Com efeito; foram os governantt:�
que, na realidade, assumiram<na última, fase;, o comand9
da ' campanha prorrogacionista.) Agora,. exigem, co�
compensação; a cobertura presidencial, e de certos circ�
,los militares, para ,estender o prazo de seus próprió,S
mandatos.

"

, ,lOS preços das utilidades sobem e sobem. Produtos
industrializados de consumo obrigatorío-sabão, sabonete,
artigos de limpeza, roupas, calçados, utilidades domesticas
tem os preços rnultíplícadôs. .Calculá-se que entre' janeíro
.e fins de 'j:u�ho de .64, a alta" foi da ordem de 70%,
l.,hêsse setor.. Os automoveis, as autopeças, as' maquinas
pequénas e grandes, os' materiais de construção, tudo
continua em ritimo vertiginoso.

I Mas no setor' agro
pecuário, as elevações de preço, expontâneas ou autorizadas
�pelos orgãos fiscalizadores, não acompanham em percen
'tagem êsses aumentos, Isto indica que o homem da terra
mais uma vez, está em situação de inferioridade, finan
'eeiramente ,arcando com \

onus tremendos 'da 'inflação
-, ) \

�alopante' que assola O' País.
,

.

Diret�ms: R. R. DA 'SllVA '[ ,AlfRm� ,�, �ARCmn�
CAI�A POST4L, 2 FONE,128.

r-.

Gerente: n�ASS' SmMl \'.
. CIRCULA AOS SABADOS'

1

VIDA ,BANÇtARIA

Mirand�i
, '

no I
,',"

.;

,

ncC)

-=-------------............-----..--� J' Tarifãs,· do DCT.

Acréscimo.'
.

de vinte pot. �u�ent�rão a partir
'. :

d" PI) 'de 1. ae "Set�mbrocento na taxa,' o,'
, ,anteg" o riêpartJme��odosCorreios

,
.

'_
.•

'
,

I .' "'.' •

'
.

e Telegrafas, anunciou que as RecentemÊmte, o governador de Santa Catarina,
NotiCIam da CapItal do Estado, de que 'e�tana o novas tarifas 'postais tel�gráfi.· sr., Celso' Ramos, :'contal)do com maioria na, Assembl�ia,

Govêrn? Icogitando .de novo aumento de tributos;. ;na 'cês entr?rão �m vig,or" a P?rtir diz qU:e O assunto é da competencia. da mesma, mas, suaforena oe um 'acreSCImo de 2,0%, na taxa do PLAMEG. do dia I ,de Seterpbro prOXlmo. vontade pessoal é 'ver o seu mandat�" prorrogado, ou,�st'a; forma de aumento teria sido escolhid�, porque tra- O Con.selh,? �acional de 'Tele-

ta d _

.

d'
'.

cd' _
comumçaçoes apr,ovou as llOvas in�icar alguem de grei partidária, para o cargo qu�

,� o se ,de taxa, poderIa ser ,c�loca a em VIgO� _up,- la
tarifas. telegráficas ..que passa- normalmente deveria: deixar em principios de 65, Co� q ..

tíimente. sem que c.onstasse prevIamente de RrevIsao orça": ram a' cust�r 15 cruzeiros' por 'seu governo comprometido P9is existe um longo' "dossier"
I?entária como é co��titucionalrriente obrigatório no caso PQ�avra n�s telegrama� locais, contra sua administração. cujo exame 'será feIto, por umade , um aumento de Impostos.

/
.

e 20 cruzeiros por palavra, nos
Comissão Militar que 'apura, corrupção" em verda,de, após '9'

"
.

telegramas interestaduais. Os
Tais notíc�as, se ,:yerídicas, contrariam fronlaHnente telegramas' de texto até 25 pa- términb de seu mandato, nãó será' mais um Governador,

os diversos pronunciamentos do Govêrnp, no sentido de lavras, custarão 200 crpzeiros. mas simplesmente, um homem emprestado ao govêrno ... �.

não tencionar elevar a renda esta�ual através de'aumen- ,o Minil?�ério da V�ação já ,-----.--------.....,------------
tos de tributos.

' divulgou t.mbém as novas ta- I

, \rjfas 'p�stals que terão reajus- G:upo Escolar,·"Alml'ranté Barroso" e (urso N. R.
Deve assI'nalar-se que os tributos estaduais pelas! tame,nto de 100%. ,Uma carta

\

'

f S' p'
'

,
I t' 16'

,
"Pro. ,."lv'10 e'll'co de Freitas Noronha"t d' G T' , d

' d' _

I
- simp es cus a'ra cruzeuos el

.axas
,

O PLAM.E e ax?.e San e, sao a tamen!e uma aé,rea simples, 10 cruzei� ,

danosos_ aos ,eranos do �umcIplO, porquant<;> sobre essas
r?s, 'paralJto�o o tetrit'ório na- CO,NYITE _ 'Circulo' de Pais t Mestrestaxas nao são calculadas as cotas de retorno a que tem clOnaI. O ,�eaJustamen1lo 'das ta- ' .

d
" !',O, Co,rpo Doce�te 40 Grupo Es�018r' "Almirante Barroso"

,i\reito ,os M1"micipios. Já o tão danoso, PLAMEG sem o rif,as posta�s. telegrá,fiqas. seguD-,
d Dcrr b' t d e do Curso N.R. "Prof. Silvio Pélico de, Fi'eitas Noronha", COD-

cogitado aumento' fi um Plano que muito tem sacrifiéado ° o �,tem o �e IV� e
vida os Senhores Pa,is' para uma

\

reunião HOJE (dia 22) às 14,30
O

•

' ,
, '

d
_

f"t t
' d I melhorar Cf eerviço p stal tele-

_ po,:,o catar�nense' e. a ?�rec� a,çao e� a a. �av.es e e, gráfico. e reduzir o ,vultuoso horas no Grupo.'
,

nao tem encpntrado JustifICativa -

,I
mUlto dmhelI�o, para déficit que apresenta aquele ' Contando com o cor:pparecimento de todos, agradece

pouca ou nenhuma obra administrativa. .ervlço.

i. '.: t ;':.'
'

, .

� A DIREÇAQ ",
",� I<
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Bancário

CORREIO DO NORTE

'Canoinh'e nse
I .' I

,
I

Clu'be
Ptepare-s� convenientemente

para ° prÓiximo CONCURSO
do BANCO DO BRASIL, 'ad-

," quirindo a�' APOSTILAS do
O Clube' Canoinhense pela sua Diretoria, convoca curso' Bancário Júlio Cunha.

.seus associados pará ai Assembléia Geral,,,,Ordinária,' a Procure na Agência local do
realizar..se dia 29 de agosto do corrente ano, ás 15 'ho- B.B. o' repr�sent8nte do curso
ras, com à seguinte ordem, do dia.

/ .: ,acl'ma que I�he prestará ínfor-
(

,

'

m ções ,deta�hadas. 2x,

ELEIÇAO DE NOVA Dl�RETORIA \

I Nota - Não havendo número' legal na \gora ací-í V' �
,

ma estabelecida para a realização da Assembléia, por
, eíDftd � - � e,força estat}ltãria, esta fu_ncionarã meia hora após, com, Uma, Tr�Jhad�ira Vence-

qualquer numero de associados. dora N. , 2,( motor de 12

As' chapas que concorrerão á eleição, deverão ser

'

�P, em es�ado de nova.

apresentada a Diretoria, com � .Ioito) dias de antecedêrí- Ver e ttrata com o Sr.
da e com o "de acêrdo". dos 'candidatos. :. i:stefano I Lucachlnskl,

Canoinhas, agêsto de 1964. 'em Major Vieira.
,

'

'

Ix

Dr. Osvaldo Segu'ndo de Oliveira + Presidente
Casto José Pereira - 10. Secretãrio 2x T

'

, �rr,s
/

'

Ass,embléia Geral,Ordinária;

Planta
Vendaa�,

f(i�oríficoCanoin�as S.A.'
. Assembléia Ci�ral' �xtraordinárla

Vende-se na localídàde de'
, Sãõ Jeão dos Cavalheiros, um
terreno de terras de planta
medindo 141 alqueires,-distando
.quatro quilo�etros da. estrada
Dona -Francisca. ,,'

'b inter�tlS�dO poderá tratar'
com o Sr. Zigmundo Woge
nhák, em São João dos Cava

lheir?si ou cOlb L Sr. Walfrid�
Pedr'O ,Sarndaio, à Rua Sena
dor Fe.ipe Schmidt 4., nesta
cidade.

�
2 ?C

I
'

1a. Convocação
Ficam, pela presente, convocados os senhores, acío

nístas do Frigorífico': Canoínhas 'S.A., para se reunirem
em Assembléia.Geral Extraordinãria, a se realizar no dia
2.9 de agôsto de 1964, às catorze horas, na sede da Asso
ciação Comercial e Industrial de. Canoinhas; em Canoí
nhas, Santa Catarina, à rua Vídal Ramos, 736, 'a fím de
deliberarem sôbre a Seguinte: .

Ordem do dia
l�. - Aumento de ,Capital.
2°, ...:... Alteracão'do Estatuto.
ao -:- Autorização à) Diretoria para, contrair empréstimo

sob penhor hípotecarío de bens Imóveis.

'4°. - Assuntos diversos de ínterêsse social.

. \{en�e-se'
uma data .na rua Curjtíbanos
a 40 metros do calçamento

,

Tratar nesta redação.'

/1 ,

S �'l A
,
k , ,

.: Aluga-se uma com 20
m2.. (5:x.) a Rua' Felipe
Schmidt, �84."

Tratar com a proprietária
no local. ,'. I� 2 x

2a. Convocação
'Na falta de "quorum" na primeira convocação,

ficam "os' senhores acionistas. convidados para se reuni
rem: meia hora mais tarde, no mesmo local, em segun
<ia, convocação.;p.aI,'a o mesmo fim. -:

-,

,

". 3a. Cor:tvocação
I

Persistindo a 'falta de "quorum' na segunda con

vocação, -fícàm os senhores acionistas convidados a se

reunirem \ meia hora mais tarde, no / mesmo local, 'em ter
ceira convocação, para o mesmo fim a que alude ala. i

convocação.
' '

/
\.

.

Canoinhas, 28 d� julho de 1964. 2x

F.ranclsce Wilmar Friedrich Diretor Presidente
Vêr e' tratar �a -Bua CeI.

I • .' f "Albuquerque com ,Walfrido
(BITZ). � 2x

"O'TICA CANOINHAS".··
, ,

�,ma Casa, .esp�cializ_�da para bem "servir! C h ev re I e t
Oculos, Armações,. Lentes etc. O"�

' •

\..

de todos os tipos" qualidades e preços
\

,

Vende-se um
\

I caminhão
Chevr91et,. todo

.
equipado,

! à prova em serviço na .sua

tonelagem 'e 'n:a ',parte

Lambretta
. "

,

Vende-se uma - ano 1964

c-s 700.000,00 a ,VISTA.'

Aparelhamento' , ' moderno
,

f serviço especializado,'
mecaníca. .

,Canoirihas Ver e tratar n� aktífica
Ganoinhas 'Ltda., com

AROLDO. 3x
Canoinba$ - '�raça Lauro Müller, 514 - Santa batariAa

(Anéxo ao FOTO JOÃO)

22-8-1964

\

Cooperativa de Produtores de
Mate Canoinhas Ltda.

\ '

."

·Edital ..·de Convocacâo
.'

o Presidente da Cooperativa de Produtores de Mete Ca·
noínhss Ltda., usando das atríbuíções que lhe conferem ÔS ,t;:sta-
tutos Sociaia, resolve: I .

'

,

I ,

CONVOCAR
a Assembléia Geral Ordinária dos Associados; a realizar-se na

respectiva sede social dia 23, próximo às 8 horas,
em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, afim de tratar dos, assuntos
constantes da seguinte

'

ORDEM DO OlA '

( ,�
\

,

1) - Deliberar sôbre o Balanço, 'Relatório do consêlho
"

de administração e Pareeerdo Conselho Fiscal.
f,

2) - Eleição de novos membros \ do Conselho �Fiseal e,

seus suplentes.
3) - Outros assuntos de interêsae dá Cooperativa.

,

,<

Não havendo número, legal para instalação da Assembléia
em primeira convocação.: fica desde. já feita a

SEGUNDA CONVOCAÇAO
para 88 9 horas, do mesmo di.:

,
Se ainda desta. vez não houver número legal, fica, feita

à"TERGEIRÁ E ULTIMA CONVOCAÇÃO para as 10 hotas, oa

seja uma hora após a segunda. . f '
-

/

! r 1..

«

,
E para que

c

chegue 80 conhecimento de todos os interes-
sados, passou-se o presente edital que será' afixado na sede da
Cooperativa; seus postos e armazéns, bem como em locais públicos
habituais, dentro de sua área de ação e remetidos aos associados
por processos 'que comprovem remessa' e recebimento, na medi
da do possível. , '

, Canoinhas, 1°. de agosto de 1964.
,

,
-

Miguel Procopiak - Presidente]
,\ .

.I

TRANSPORTES

"Confie o ' transporte de suas mercadorias' .

pela

TRANSRIO
e terá � satisfação de ser 'bem! �ervido

Agência. de Canoinhas
.Rua Vidal Ramos, 1167 ou ' Rua, Paula Pereira 761

- \

, ,
x
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C0RREI@ I DO)' N(!)� re

(Do "O Urro na Mat-Cap" de Julho de 19(4)

Dohomem eseusemelbante
Existem as mais diversas interpretações para a palavra

hOlDem e no meu entendimento pouca gente há, que mereça tal

epíteto.
.

.

Pessoas muitas, julgam-se homens pela vida que levam

em sociedade, outras, pela fôrça dos punhos; outras pela forma

COlD que enfrentam êste ou aquele obstáculo e sucessivamente,
até os que assim se denominam pela simples e primária razão

de usarem calças compridas.
A minha maneira de pensar e ver as coisas, compreendo

por homem, geneticamente falando, aquêle que vive em função
do próximo, aquêle cujas ações são praticadas em favor da

coletividade.
,

Entendo ainda, que para fazer- se algo pelo semelhante

não há nescessidade de filiação a qualquer grupo ou sociedade

organizada para êste fim.
.

Ao mesmo tempo, não quero dizer que estas sociedades

ou grupos sejam infrutíferos e desnecessários. Justo pelo contrá
rio. Os fatos provam e comprovam que têm e quiçá não peque-
0'0 valor cristal.

De qualquer forma se assim não penssasse, não teria

ingressado em uma delas.

O que. desejo dizer, é que não precisamos buscar fó;�
mulas especiais para trabalhar pela humanidade. Bastaria que nos

aplicasseroos em nossas próprias profissões.
Assim o f!scritor que redige sua obra, o pianista que

compõe uma melodia, o cientista que combate uma doença. Se

�e, redige, descobre, em beneficio do todo! '"' é um homem.

Se redige, compõe, descobre. vis�ndo a si mesmo, a. sua

fama ou o que o valha! - é um pária.".
\

Em toda e qualquer parte, encontrõmos homens'
que. servem, homens, que se servem e ho
mens que absolutamente não se Importam
com os seus igQ_ais.. adotando uma 'atitude passiva para
com o resto da humanidade e fazendo reflexivos todos o seus' atos.

Infelismente 'são fatos e Iamentáveís que ocorrem no

meio social em si.
'

Poucos homens há atualmente, capazes de encetar e le
var a frente alguma campanha' que rédunde em benefício da
coletividade. Na maior parte limitam-se a olhar e por vezes não
contentes, criticam e mesmo procuram solapar a iniciativa alheia.

Além disso, quem dá ou oferece alguma' coisa, 'não raro

está pensando mais em si proprío, do que naquele para quem
está dando ou oferecendo.

Sob éste ponto de vista, o Mundo degrada-se dia 8 dia.

Se -recuarmas no tempo veremos que 8 maioria dos
grandes MESTRES e benfeitores morreram pobres e por vezes

sós, sem quem lhes estendesse talvez uma caneca d'água ou uma

côdea de pão.
Faz-se urgente pois, que cada qual dê um pouco de si

sem pensar em si.

Sêneca, se vivo fôsse, precisaria' de um milhão de velas.
aeesas ao meio dia, para procurar o .homem ..

"

, Compre, agora seus

brinquedos para o NATAL
.

) e suavemente, sempague-os

acréscimo,

n a

Casa Erlita
Rua Paula Pereira, 634

.

Quando fizer seu itinerário de passeio,

L:ãO esqueça de incluir uma visita· às
bras do FRIGORIFICO .'

. .

Edital de _ Notificacão dos Jurados sorteados
.

�

o cidadão Francisco Alves cipal desta cidade, andar supe
Pereira, Juiz de Paz, no exer- ríor. Faz saber, outrossim, que

na referida sessão, serão julcicio do cargo de Juiz de' Di-
gados os processos que ficaremreito da comarca de Canoínhas, preparados em tempo habil. Pa

Estado de Santa Catatina, na ro o conhecímengo dos mesmos, Juiz de Paz, no exercício do
forma da lei, etc., mandou passar o presente que cargo de Juiz de Direito

será afixado no local .do costu-
me e publicado. na imprensa 10- . Confere e dou fé.
cal, Dado e passado nesta cida- Data supra
de de Csnoinhas, aos vinte e

cinco dias d� julho do ano de Zeno Benedito R. da Silva
mil novecentos e sessenta equa-

Faz saber a todos quantos o

presente virem, ou dêle conhs-:
cimento tiverem que havendo
procedido o sorteio dos 21 (vin
te e um) Jurados que deverão
servir na 3a. Sessão ordinária
do Tribunal do Juri desta co-

marca, no corrente ano, a ter
início no dia 26 de agôsto pró
ximo entrante, às 11 horas, fo
ram sorteados os cídadãos se

guintes: 1°)· AritCinio Scopel; 20)
Arílton Manoel Claudino, 3°)
Acl Abdala José; 4°) Djalma
Tabalipa; 5°) Dalson Dalla Bar
ba; 6°) Domingos Coelho; 7°)
Ernesto Mayer; 8°) Henrique
Bartník; 9°) José Stockler Pinto;
10°) José de Almeida Pereira
Sobrinho; 11°) Jair Côrte; 12°)
João Pedrasssni; 13°) Mario Pos
samai; l40) Mieczeslaw Bojarski;
15°) Mario Artur Ferrarezzi;
16°) Medouro Neves de Mene
zes; 17°) Oldernar Mussi; 18°)
Rafael Boein g; 19°) Raul Perei
ra Roeder; 20°) Willi Vogt; 21°)
Wígando Fícher, A todos os

.

quais a cada um de per sí, no
tifica para comparecer à refe
rida sessão, no dia, hora e lo
cal designados, isto é na sala
dai audiencias, no forum. sito
no edificio da Prefeitnra Muni-

22·8·1964 .'

troo Eu, Zeno Benedito Ribeiro
da Silva, Escrivão o

. datilogra-
fei' e subscrevi. '

Francisco Alves Pereira

Escrivão

MilitarServico
. ,

"Jovem 'você já se alistou

para o Serviço Militar?
•
É

muito fácil ·0 alista
mento militar

magna [nstítuíção do SERVIÇO
MILITAR.

A obtenção da grandeza do
Brasil é obra de todos os bra
sileiros e não obrigação e pre
vilégios de alguns. O Exercito,
.como integrate das Fôrças Ar
madas é Instituição Nacional,
destinada a defender a Pátria
e a' garantir os poderes consti
tucionais, a Lei e a ordem.

Basta procurar a JUNTA DE

ALISTAM�NTO MILITAR do

Municipio, com Certidão de
Nascimento· (com firma reco

nhecida), ou prova equivalente
e 1 fotografia 3 x 4 cm.

O Alistamento fora do prazo
legal, ocasionará a' aplicacão de
multa prevista em lei. Serão
alistados obrigatoriamente neste
ano os jovens das classes 'de
1946 e 1947 e voluntàriamente
os da classe de 1948.

ALISTE· SE pala o Serviço
Militar, incluindo-se no rol. dos
construtores da Pátria, bem 8-

mada.

.
,

< \

Si você pertence a classe de
1946 ou 1947, procure 8 Junta
de Alistamento Militar, junto à
Prefeitura e aliste-se.Jovem, você iá- se alistou

para o Serviço Militar?

Não se deixe iludir pelo exemplo
de cidadãos sem patriotismo,
de civismo adormecido, verda
deiros! criminosos de lesa pá
tria, que procuram burlar a

Assine! Leia! Divulgue 1

Correio do Norte

Vantagens EXCEPCIONAIS
Mês da Boa Compra da

CA.SA PEREIRA

no

/I. 1/
extra'

Bom Atendimento

Bom Prazo (5 Pagamentos)

Bom Desconto (10 por Cento)

Bons Artigos

Boa Qualidade

Boa Vantagem

EREIRA
Vantagem ,Extra

Terno da \ Linh� Renner Brasil por apena,s Cr$ 19.000,00
a+'

" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AGRADECIMEN10
As tamtlias de Miguel 'e Hatia Dobrachinski, ain

da consternados pelo passamento de seus pais" ocorri
do dia 12 do corrente. vem por nosso intermédio agra
decer ao abnegado e humanitds ia médico Dr. Oswaldo
Segundo de Oliveira, a Direção do Hospital Santa Cruz
ao Reudm". Padre Vigario de Tres Barras, ao Coman
do do Campo de Instrução Mai'echal Hermes, ao Ins»
tituto nacional' do Pinho, ao Tte. Benur Augusto Mu
niz e. áo povo em geral de Tres Barras e Canoinhas,
que de uma maneira ou outra, cooperaram durante a

enfermidade dos -extintos, atendendo e procurando au

xilia-los e aos que acompanharam o féretro até sua

última .morada. A todos enfim, as nossas mais. profun-
das e imorredouras gratidões.

I

,

Três Barras, Agosto de 1!f64.

o Dr. Anor Dittert Pinto
Médico especialista em

olhos, ouvidos, nariz e gargant�
comuníca qu� estará consultando no Hospital Santa
Cruz em Canoinhas, novamente, nos dias 9 e 10
.de setembro.

Horário: 8 às 12 - 13 às 18, horas.

Preço da consulta: Cr$ 3.000,00

,Refaça sues forças, tomando

C A F � 8,1 G
Torrado a ar quente

Sftboroso até a Ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, .241

BIG é grande - mas em Canoinhas

SIG' é o' melhor café

Resultado financeiro da festa de
e

Receita:'

de

Meio circulante
do País já passou
de 1 trilhão
100 bilhões

!

cruzeiros
As emissões de julho .,.- qua

renta biihões de cruzeiros -

elevam para 1 trilhão e 104
bilhões o meio circulante, se

gundo estudo publicado na

revista «An álise e Perspestiva
Econômica». �

Muito embora tenham sido
.

emitidos 40 bilhões em julho
acrescenta, o saldo de papel
moeda em Circulação manteve
se acima do nível de' fins de

julho. tendo em vista que a

Caixa do Banco do Brasil apre
sentou, no período, aumento de
30 bilhões de cmzeiros ..

Na primeira quinzena, foram
emitidos trinta bilhões, justa
mente na fase em que foi mais
intensa a pressão para atendi
mento das necessidades do Te
souro. A partir do dia 15 a

Caixa do Banco passou, a recu

perar-se ,de tal sorte que; já
no encerramento

�

do dia era

registrado um refluxo de oito'
bilhões. Ésse movimento de re-

dotôrno teve
\ prosseguimento nos

dias imediatos, superando in
clusive a �xpectativas, a ponto
de, no dia 23, apontar o saldo
favorável de 97 bilhões, ou se-

ja uma melhoria de 40 bilhões
em confronto com o do dia 30
de julho.

,

Merhy Seleme .& (ia.
Concessionários SIMCA

OFERECEM PARA PRONTA ENTREGA

SIMCA TUFÃO Modelo 1964
/

- 2a. Série
Diversas Cores

SiMCA TUFÃO RALLYE 1964
Diversas 'Cores

Zéro

2a. Série' - Zéro

i/'Carros Usados

Vende,mos pO� precos baratíssimos
'.

os segUintes:
,

, I

.�:SI,MCA CHAMBORD - Modelo 1962
CAMIONETE CHEVROLEJ - Modelo 1961

JEEP,WILLYS Modelo 1963 - Bom estado
JEEP « «1964 Quasi novo

MERHY SELEME
,"'.\

Rua Paula
.

Pereira, 735

& elA.
CANOINHAS 3x

VENDEMOS TROCAMOS
.

FACILITAMOS

\ '

Soco Beneficente Operárl
I Despesa:
Banda Cr$ 200 000,0
Pão 5,0(10
Despesas musicos , '- 29.000'
Frete, lenha e diver-

'

Tiro ao Alvo
Churrasco
Leilão

sos

c.s -12.000,00
125.070,00
47.500,00
98.5001,0'1)
9.300,00
12,150,00
50'{)O,oo
5000,00

Total Cr$ 314,520,00

. Mesas baile
Bar Antártica
Bar Brahm�
Chops Loefler
Bingo

9 7oo,�
243.700.0

Saldo em favor de' SBO Cr
, 7082000.

'

1;anoinhas, 30 de julho de 196

Wi�gando Wiese - PresideíÍl

Avisamos os possiveis interessados, '

qU!
devidamente autorizados por nossa Direção Geral e

Itajaí, iremos promover um concurso de habilitação �ar
Ofice-Boys no dia 29 do corrente .rnês, cujo inicio d
provas se dará as' -9 horas da manhã; constando d
seguinte programa:

r

i

1.) prova de datilografia;
2,) prová de português;
:n prova de' Matemática.

o inicio das inscrições se fará a partir do diat
corrente mês até o dia 28 no seguinte horário:

De manhã: das 9 as 11,30 horas:
De tarde: das 14,30. as 16 horas.

Banco Industria e. ComérCio de Santa -Catarina S/I.

Somente será aceito inscrições de elementos qu
estejam acompanhados de Pai ou tutor, ou que. se faç
acompanhar de autorização paterna com firma reconh
cida, e cujos elementos não tenham ainda completado I
anos de idade, nem que completem até 30-9-64.

Canoinhas, 20 de agôsto de 1964.

,Luiz O. de �iranda
Gerente

Hugo A. _Pe. i x..,1
Sub-Gerente

)

Tradici�nal Torneio
-

comemoraçao ao

Dia . dos -Pais
Não tendo sido possível comemorarmos esta data msí

cêdo, 8S Diretorias do Colégio Sagrado Coração de Jesus, �
Ginásio Santa Cruz e as Diretorias de Pais e Mestres de amb
os educandários convidam todos os paíâ para o "TRADICI0NA
TORNEIO" a realizar-se no Ginásio Santa Cruz, sábado próxíc
dia 22 com início as 13,30 hs,

Os Jogos serão os seguintes:
Futebol
Basquete
Voley
Pingue- Pongue

As inscrições serão feitas no dia e em quantos jogos dei

.
[arem,

Haverá vários jogos ao mesmo tempo -.

Desejamos as boas vindas a todos os pais.
Ass. As Diretorias.

População, do ( Brasil já é d
.» 80 milhões

� de 80 milhões de habitantes a população atual o

Brasil, segundo cálculos oficiais efetuados pelos técnicos �
Serviço Nacional de Recenseamento, com base na populaçi
recenseada em 1960 e nos indices de natalidade e mortalidao
registrados entre os dois últimos Censos e ainda mantidos
pais. Os cálculos foram feitos pela taxa de incremento entre 50 e 6

,

;'

Com base nessa estimativa, a população de São Paul
já deve atingir a 15 milhões de habitantes, segundo; Mio'
Gerais - 10,7 milhões; Bahía » 6,5 milhões, Rio Grande do Sul
6,1 milhões; Paraná > 5,7 milhões;' Pernambuco - 4,5 ,milhõe.

.

Rio de Janeiro - 4 mílhões; Guanabara 3,8 milhões; Ceará - 3, .

milhões e Maranhão - 3 milhões de habitantes.

A população do Paraná é a qUE;! mais cresce no pai;
devendo esse Estado, no Censo de 19-70, passar a figurar eIll'

lugar entre as unidades da Federação mais populosas, estimaod,
se para aquele ano a sua população em cêrca de 8 e Illel
milhões de pessoas. O Brasil, deverá ter, em 1970· cêrca d

100 milhões de habitantes.

r.
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C®RRE'� De N®R rE.

à Lei· do· Serviço
lavradores

22·8-1964

,,_
) 'Emenda esta aprô\f-ada, !' _ i

Emenda· feita pelo Deputado Aroldo Carneiro de Carvalho
Militar, disp"e�lsa_do de Incorporação

Nl;'�' ,,�':.�' ,(j I, aCJob;a; "

qual se levantam vozes em' tod'osS, os' r�ci��o� f'dO
país, tem causa, também, na pequena produtividade
na pequena prottução àgrícola db' ·país.", Portanto,' o

grande inimigo do país riêste Jnstante, �'a falta dê
produíãQ agrícola. Se àeixarn;lOs bs filhos ,dCjs ,ag,ri,.
cultores nas glebas, trabalhando e produzindo, esta
rão, se r vindo à pátria tão bem quanto "aquêles que
p.ventuaImente enverguem a farda, verde-olíva- do
glorioso Exército Nacional.
.' "

,
�

I·
'.

i
Quantas vêzes no Estadà de Santa Catarin.a

lembro-me bem 'que certa feita .no altos vale 'do '.�
'tajaí, no' município de Taió, encontrei curvado sôbre
a' terra um

..
homem de 65 anos de idade. Contou-me

êle' com grande mágoa que os seus dois filhos esta-
.• c" vam convocados e prestando Serviço Mifítar: -um

no Rio de Janeiro e outro aqq,i'.,n� Capitel, enquan
"to êle era obrigado a procurar empregados que não
existiam na .regíão, porque é raro nos meios rurais
de Santa Catarina encontrar quem queira trabalhar
ao pagamento de salá�io( míni�o\. ,

' c",

Pelo: que le verefica, Sr� .• Deputados, exatamente " Entendo , que o próprio senhor Relator, omobra
'.

do 'Sul do' P8�9 ••• (aparte) ,_,� � ,deputado Cost�, Cevalcantí, conquanto h,o.uv�,sae ff�
, recidb: :'Plltecér c�ptrário.. à :ell:!"enda �d& 'is�Qçªo� d;�....

_ O número de São "Pflulô, o' número de muní-: agrrcultor, está ,perfeitamênte �'d.e, acôrdo" Cio.nosc6,
cípios pautlistall que aerãc triJ)utáliol, da couvoceção, é porque sua excelencia argumentou dtz=ndo que a
diminuto face ao número de nluulcÍpiol exiltente. nesta ,rf',g'9I�ÇJ)p��ç�o dó e"peF!fic,q� ;nas ,)!'itas A e B do
Unidade da Federação, tão 87 municípios de !São Paulo art. 30 do projeto, Ifelta de 'form� justa, tnterferín-
dada ':8 gtttOde e:xi�tênciá. d,e. tjros' (j� Gu,�rr� yo interior do ao mínimo no meio rural do país e _spm prejuí-
ps/uli'ta, I!,ão mais de 70 ttrol de Guerra 90 interior de zos para ri Servíço Militar,' sem dúvida, solucionará
São Psuió:

.

é (

-

" -" 1 , a, situação ,çios Isvrâdores. I...... '

... M811 o que .e veri{�c� � que. nos tr�.·: Estado•. ' o;: A dhl.ergênci8j que, bá entre nós, entretanto,,�
.illino.: Rio' Gr8nde do Sul, 'Ssilúj' ,C8tarina .

e ,Paran'á; ,�" apenas �sta: enquant?, �usteI\ta,ID?� q';le, dt;ver� A c0l)S":
O
,"" '"�o ,/..), ,i ' ·"d"; . três Estad�s" de grande prodhção'àg'rí"'ol�, três e.tad,o. t�r de lei um. di�po'sitiv'() isenta'pdo" o sgricultr.r, eQ,-,

elpíritn da emenda, entendo eu, deva tre UZll' ,., tende o nóbre relator' que a: r�gu(emenbt ção podera
perante Oll eeuhoreu Congrel8iltall, é que do lul do paíl em condiçõell de produz�r gênero. para' o áballtecímeo·

l cuidàr da matéria. 'Aliás,: no seu relátórío, (1 PI óp'ri'ó�ot8damente nós' de Santa .CatarinB, o meu eltado, as· to do Paí., veLltOI 'contibgê'tit'eii' lerão Tet�tadolil para a' deputado Costa, Cavalcanti .sustentou, faz"ndo.&. cÍr-�i.timIl8 todos o, ano�;·>a·lsaítlà; de· graode� contingente. Preltaçâ\)
! do Serviço Militar em 19�5, tica da proposição eQvia�a.�ao C,<'!ngressso ,Nacionli1�11 convocado. para a prest8cão de Serviço Militar que , Conhecendo c;ua. ,cirÓ,llllPtâ.ociaJ,fafeito 808 proble. pelo !tenhor Presidente da República, o seguí nt�: "A-�o re�ir;8�oV�0� o�ppi�ípi9!1 ca�'tiqen'�'jd�t;�8,do� � ; lha. doI. :inter'or .k-do pàí., ..eoteôdi, do

-

meu \iever. que demais o projetá de lei é< simples e sintétlctl � dei- ,

rtado rie Santa Catarina e mandado••ervir DBI! cha· d.everia 'o!e�ecer
..

a«;, proteto outra ,�menqa,i esta que xa os 'pormenort's a ser,em fixed()S�elo Expcutillo
..adas Unidade" de Elite do GlofiQ�6 Exército Nscio- também ill'erecel1' j!larecer contrár:io ida Comil8ão, que 'em reguJamentação' qu"e s�rá feita ':por�Comissão I��81. Se huje formo. ao Batlllhãô "d�""Guarda Pre�iden., r

...vi'�r:di!pen,lar do �erviço Milite,r ,OI Agricllltorel, (pai. termióisterial dpsig[ladà p'élo Estad'fj, Maior das Fô'r-

t�i8L
uu :Ie formos/'ao 1° .Regimento, de FEôfantaria na ma.',

'

'('. ",'" ça.s, Arm!ldl:ls,� órgão a quem compet.t1, a. supflrvisãpila MiHtar ou I'e formoll Jw Dé.;taêãfuento', de Bale ;'i"f t � , , , '

.

e coordena,ção do' Serviço Militar do país",
.

ér� de Bruilia, Idt>n8tatsre�01 que lá e�tão' centeDa. ... 1 ': O :art. 30 do projeto r'�gula a" dilpenla' daI incor. ., ( ! .

... "
, .h

" -
"

S d' d
.

'

b
.

Ora, senhores �eputados e senhortos sf'nadore�,� centena. de con.critol viudo. de Santa Cl!t�rina, Real· porscõel:' ão IIpenladol - e -lDcorporação qlJ rasilei·
/ nobres senhores cbngressist\u, entendo que cahemente con�titui :pma.Ygr8PQ� honra.. para nó. <4e S8n�1l ró. da c1aÍlle convocada." a) Relidentel a mail de um

principalmente 80 Cong' resso Nacional pxaminarJf.
... 8tarl·na, que 08\ pracI'nhall de nOlllO E.·tado lel'am pre. ano,'refêrido à d8'$ de início"'da época da .�leção, em , ,'" . , . , matéria de' 'till i'elêvâifcia' e" sôbre ela dispor, Rt'al-(brida8 para taia Uni8adescde Elite do Gloriolo Rxér. município não tributário de órgão' da Fo_.mação de
I' R

'

mente,. a Mensagf'� yin�a, do, ,Expc..utivo - não, s�-.t\ito Nacionsl, entretAnto, nÓI não queremoR ê.te pre· e.erva" \ , ria o fato de. emprestar meu apôio e tôd9 a minha'yilégio ap:ena'! pàrá b(j�. êle;;"dêve '�\êr 'de. fôda. a', 'Úni�"
.

',' H� quem entend� e eu, pel',ctlbí quando' cheguei a simpàtia ao Govêrno instalado ora na República quedBd'e8"da� Federação.' DliÍ'-'porqÍiê enten(fó "qü'e' -a
� emen. '"C, -. 'esta C;'la: e co�'venei com doi. "emJóenté� c�ll!gu a,'re.. me 'impediria de' fazer esta

.

érítica. Realmente," ã '

de ;;�mo. ridi�i obriga que .todol 011 .conB?ritoR de San. peito �a t matéria: 'que, ,ê.te 'di8�olÍiiivo' 'ííu�n�lirill da, ,mensagem envlada -pelo Executivo S 'esta C.ese) 'pr�
t�� �rJ.�a,p�.�" •.I.fVlt_�, D�8 .u�ld�g�!I, e?fI,8t���e� j

,em Sa.n�a, ' ,p.r�taçao ,de ServIço' Mlhtar OI fllhoa de agncultore.. tende que o Congresso Nacional transfira para a re-'�atarJna, alllm tambem, com OI conlcnto" no .�litado Entretant6. tal não ocorre, ê.�e di"pQeitivo apenH! ,in. guIamentação :�uma série de, assuntos de maior re-
io Paraná, com OI �OD!lCrjto� :do. B.}o. Grand,e fio Sul, !lenta àq,'uelel reaidentel a mail de um ano noa muni. levância, que à C8sa,. ao Congresso Nacional compe-
It�rque o que .e vermca no�m!eü-'e!lta-do', é que 'moi. de cípio! não tributá'riol, naqJ1ele� município. 'que não Ia; te examiriát. Assim, também, êste da isenção do
�P% daqu�le. rapazeir q,le �êrh :pa�p"o: 'Riõ de J'soeiro ialÍl meócionadoll anualmente no Plano de Convocação! agricultor,

.

-,"
'<!,u vêm p.ara Sã.o PaulÓ'''ou vêm 'pars"'Blalilia, �oltam .

para, o ;;�no I.êg�int,e, JbtadQ' pelo Eltado M!liqr da,. : ",' Senhores Congressistas,. nobres Senhores, Se.
p,8ra o lQ,eio rurel, j:led,em' aQI. eOGantol da cidade-, çe·, Fôrçal Armadall, 'aprova o' pelo E.tado Maio! dai Fôr. '" Dadores e st'nhores d�puta.�os.. • ,

'

ctem� à. e��rgi!l eLét�ic�", çfd��, ,àll divenõe., celiem ao çal Armad81. Alude, à' �qna rural apenai de Orgão. da
Sou entusiasta da idéia da dispensa do egri�conforto da Cidade e não querem depoi. retornarem ao Formaçãof de ae.erva •. ,.. r;

meiu rural e promeguir na tarefa de trabalhar' a terra " ;' " >. ' .' 1 cult�r .da p��stação d? ,��rviR? �ilit�7.' O agric,ultor
-

•
'tI' de produzir Igêneros' para o psí!, Daí 'porque, Sel]ho� A iJtra B do art. :-lO" dispensa' da incor'j;Ôração braSIleIrO presta 'serViços, "osl mSls"aSSlDilladus a pá-
r.el Deputado., entendo qu� uma emenda d�1t8 nature. "os residentes em municfpios tributários excedentes tria, O agricultor- brasileiro que enfrenta a intempé-

i:,ilJ\deve�ioa fI��' ,&pro,yada.: .; , '..' c
, �s necess�dades' das Fôrçàs Armaoas.

"

rie, que corre to-dos os riscos, que trabalha sem a
, prnteção �a Legislação Trabalhist$' que �. conferieIa;i . Há quem enteôda que ai diipolÍçõé. militareI vi- A 'jetre G, dispensa os ma'friêulâdos em 61:- 80S I operários das fábricas, o agricultor merece, do

�nte., a. dilpo.içõe� 'atu�lmen�e vigentes, p(')r �i iÓ ,e.. gãos d� formação de Reserva,
'

,

;Congresso, Nacional uma ·medida 'como esta.
Vl!ariam ,tal coi.a. Entret�nto, lenhorel deputado,. te· .A 'letra D, dispensa os matriculados em Esta· • Os 'Tlros de Guerra existem ap�nas em algunsnho em mão•. o muito recente Diário Oficial da UniãO' beleciméntos de, Ensipo Militar, Da forma estabeleci- estados' da Federação. O estado, de . Santa Cstadoa,de �3 de .,Jí.dh� de 1964, 'lue publica portaria, de; Sr. da pela regulamentaç'ão 'dá l,ei.

'

, t d
.

t til d"
-

d tê' T'�inl,íro 'da Guerra, de número 1,461, que apr.ova o
,es a o emmen emen e 8gr co a, Ispoe e r s nos

�,Iano' �er81 de conrv�cação para o' Serviço Militar" En. A letra E, dispensa oper.ários, funcionários- ou
de Guerra" O único meio de evitar-se que centenas :

t�ndo que ,no momento em que le di,cute a Lei do emprl'gados Ide estabelecim\!,!ntos ou emprêsas indus-
e centl?nas, �j],h�,res de filhos de 8g��cul:9res st'jam., .1

S .'

M'I' '" 'I' t h' t trl'al's de interêsse Militar, de transporte ,e de comu-
anualmente ret�rados do setor da produçao e traml-,ervlçO ,I Itar e utI que le· raga ao coo eClmen q feridos para o setor do consumo, onerando a despe-� "Cala, ainda que !leje pela rama, 'o que exilte nelta niceção�que forem anüalmente declarados-diretamen-
S8 pública, o único meio é este da isenção ao filhol),lortarl'a

.

,

te relacl'onados com .. Segurança. ,Naci�nal pelo Es- ,

. .'
,

..

do egricu110r,, tedo Maicr das Fôrças Armadas, 'i� Segundo elta pOltaria, que declarà qua.i!l são o.

municípioll tributáriol do Serviço Militar em 1965, 184
mu ,icípiol do Rio Grande do Sul Iterão tri'butários dó
S'erviço Militar; '103 .nu'nicípiol' do 'Eitado de Mina.
Gerai!l, 215 municípiol do Estado do Paraná, 164 mu·
llbípiol dó pequenino' E.ta(1o de 8.8,ota· Cat!lrina que
tem' spenal: lHO OlUnicípiol, Seguem •• e o EstadQ da
Bbla com 7 município. quJ serão tributárip" do Servi
ço Miljtar,' o Sergipe com 4 municÍpip., Alago8s ,com

. doia municípiol, Pernambuco com 9 municípIOS. Etta
do d" Paraíba com 19 municípIO., Rio Crànd.e do
Ncrte com 53. Ewtado do Pará com 1 município. Ama·
Zonsl com 15, Eltado do Acre com 4,' Território de
Rondônia 2, Mato Grano 61, Ceará 9, Piauí lI, Mara.
nh�o 2, Goi�. 20 e Mina8 Gerai. aqu'i no final, Ida Por·
tarla com mail '1' município.

Senhor Preridente, �enhci\rél Deputados,

A Mensagem ,N°.3 de 1964, enviada ao Congresso
Nadonal pelo Exmo. 'Sr.: Preaidente 'da República, vila
io.tituir a' nova lei do Serviço Militar, já está suficieu
temente esclarecida, segundo entendo I Oj nobres depu
tados Arruda Câmara e Osvaldo Lima Filho e o nobre '

orador que me antecedeu no. tribuna, prestaram à Co-
/.a amplos eaolarecimentoa 'sÔbre � matéri�. Entretanto,
tive oportunidade de oferecer duas emendai ao projeto,
dU81 emeudaa inicialmente não aceitai pela Secretaria
'd,a �C()º;Ji:.l8ão M,ixtfl e graç�� 'o. uma decieão de .uma

que. tão de ordem que levantei na aeseão de ontem, ío
'ram mandadas pelo Ir •. Presidente do Congreuo Nacio
nal à Cooii8�ã'0' 'Mixta:� que 'e�itiu parecer de ontem

p�rla ,?oje. A� emen�a. que,_�prô'e,nt,ei, visam o artigo
"

, ,

21 e o artigo 30 do projeto. O art, 21 estabelece, o.

art. 21 proposto pela.' emenda de que 10U autor: "01, _

convocadoll lerão iucorporadoe em OrgaQi�açã.o, ·,Milita(
da Ativa dae Fôrças i\rmad[ll! localizada -00 Círcunscri-
çãõ de '.gervíço Mi1itàr� que pertencer o seu município

, de origem, �alv() inexietência desta, quando a incorpo
r�çã,O deverá' verificar ,�e eJD' circunscrição vizinhe." §
único i "Se houver Organização Militar da Ativa loca-,
lisada no município 'de residência do convocado, nella

verificar'le. á obriga tõriemeute sua- inoorparação". "

:s A 'diferença" fundamental entre o artigo 'propôsto
p'ela· emendave o 8rtigó"como vem"l'édigido nó projeto, 'I;
relide'·. em' que',i:oode tomamo. obrigetôeía a inclueão do
couvocado na unidade que porventura exista no leu

município de residência, o projeto tOl;'D8 'apensl facul-
tativo.'

'

..

'

.; i,' .':" " , '!,,",

/ -

,

I

,\"

: I

..

\

.f
!

-,
\;.

A emi"nda que apresentamos, visa a inclusão
de mais uma letra n�ste artigo,. que seria a letra F:
São dispensados de fncorporação.' os·' brasileiros da
"classe convocada:

F) L�vradores que exerçam' sómen'te esta ati
vidade e delas tlepeôdam ou estejam f.(�quent8ndp
a mais de um aoo, estabelecimentos oficiais de En

)

,sino' Agrícbla,' inclusjv'e Escolas /r:t:écnicas de Agricul-:
tura ou Centros d�,�ratorista. j

. . «�
Sem nenhuma :dQvida o pr.oblema mais grave I

que se,'defronta o pais nesta q�dra tão conturba�a
e tão difíci� é o problema de apastecimento, A. alta
do custo de vida, a 'alta contra 'qual todos nós gri
tamos desta tribuna, dia após dias, a falta contra a

,

(Ol1gresso'
,

Evidentemente, a isenção regulãmentada para
não, permitir a burla', aí sim caberá a' r@gul'amenta
ção menci'onada pelo 'nobre relator no seu parecer,
a regulamentação deverá ser feita no sentido de
dispõr o agricultor. de �ue ymeios deverá dispôr o

agricultór. como deverá proc�de"r o agricultor para
provar que· realmente vive

\ da: 8gricultura, p�r�
provar> que não é um engôçjo. ou que apenas desejti
beneficiar-se 'da ���nção. "

,

-,
.

Senhor�s' Congressistas, 'eu me abalanço a p�
dir aos Senhores Deputados e Senhores Senadores,
que r�jeitem ao par€.cer- d� Nobre Comissã,o, Mixta,
na 'oarte em 'que se refere a esta emenda da isen�
ção

-

do agricultor, qúe é inteiramente justa e cor·
. responde aos anseios da população rural brasileira•.

/.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(!'

ANIVERSARIAM-SE
À'NJVERSARIANTE'S

-

DA

Hoje: o sr. Antonio Lean
dro Gonçalves; ai srta. Nanci
Terezinha dos .Santos; a me.
nina Leiia Maria filha do sr
Benedito Therezio Carvalho
Netto; o menino Francisco de
Assis filho do sr, Alberto
Wardenski. '

Amanhã: o sr, W aldemiro ('

Küchler; a srta. Marinete 01-
sen; os meninos Marcelino
Frederico filho do, sr. Bernar»
dino Fedalto, Sergio Luiz fi
lho do sr. Alvino Koehler e

Glaucio João filho do sr. Nel
son Ferreira das Ch_agas,
Dia 24: as sras. dnas. An:

ta esp do sr:' Sergio Gapski
. 'eDtga Maria esp, do sr. Ma-.
rio Ferra reei; o jovem Ana•.
tor Bialeski; as meninas:Eli
ane filha do sr. José Schmitt
Hidia filha do sr. Dionizio A:
OrgekoskJ e' Lélia de Lourdes
filha .do sr. Benedito Th. de'
Carvalho Netto.

Dia 25: a sra. dna. l:.dith
eep. do sr. Moacyr Grane
mann Costa .res. em Sta. Ce
dlia; os srs. Antonio de Bar-

_

'TOS, Jacob Seleme e' R.odo iro
Prantz; o jovem Janil Cador
as meninas Terezinha' filha
do sr. Antonio da Silva, Re
gina filha do sr. Pedro Pau
lo Koller, Célia Maria filha
do sr. Pedro l(otlevski e Neu-,

sa filha do sr. Paulo Senczuck
o� meninos Luiz 'Edmar filho
do sr. Bernardo Wendt 20.,
Wilson filho do sr. Atonso
Knop e Luiz Francisca filho
do sr. Idalino F. Tulio.

-

Dia.26: A exma. vva. sra.
dna. ELza de Souza; as sr(.lS.
tinas. Ema esp. do sr. fVilly
Oorseltz, Oenoveva. esp .. do
sr. Estefanó Mi1'etzki, Maria
esp.' do S'-:, Olv Pet:.,eto r�s.
em Sta. Cecilia e Paula esp.·
do sr. Waldemiro Pospor; o

sr. Vitorino f'e'i"reira; O jo
vem Ovandi Alberti, o meni.
nô' José Adilson filho do sr.

loão Sczygiel.

Di� ,27: a sra. dn'a. Alda
esp; do St. TheodorólSchroe
der; os s's. Wiegando ·Metzger
e Fraucisco Rodrigues; as
srtas. Clotilde Preissler, Eu
lalia I Tokarski, Marly Caldas,
as meninas' Zilma filha do
sr. Nivaldo G. Padilha, Maf
gareth e Marilene filhas gê
meas do sr. Henrique Bóra
os meninos Wiegando filho
do sr. Bruno Schroeder e

Céza'r Duarte filho do sr. 01'-
,

lando Nascimento.

Dia 28: as sr as. dnas. ttu.
da esp. do sr. Rodouo Frank
e Cecilia esp. do sr, Miguel
Veiga; os srs. Oady Nader
Oswaldo Piotromski, Augus»
to Kornatski, Emilio Küchler·
João Taporóski, Afonso Line
meyer, Raimundo Preissler
e Altamiro. Leski; a srta. Ma
ria de Lourdes Üranemanh;
os jovens Boleslau Wardens
ki, Enfridt Moht e Heriberto

. Plothow; as meninas Marilde
Bernadete filha do sr, Nazir
Cordeiro. Marise Elieabet fi
lha do sr. Nazir Cordeiro e

Niidi M�ri filha do sr. -OSOf'
rio Bueno; o menino Felipe
filho do sr. Ladislau Dam
broski.

IX X X

O JOl'nsl Guia Serrano, ór

gão catolico editado er:p Lajes,
noticía o seguinte, em seu nu

mero-de 15 de agôsto: "Canoi
nhas foi beneficiadat com 100
milhões para expansão do mate.

De:creto do Min. Daniel Faraco
do Ministério de Industria e

Comércio." .

x x X

Pouca / gente 'notou, pois a

intenção foi esta mesma" mas

o Vereador Clementino Piec
'zarka, retratou":se por inteiro

./

. \
.

ESPARSAS!.4RE5 NOTAS
!:ri' D ......

m. I!I::. � Embora passada a data, mas
cr;,u \I;. � ;

,

ainda em comemoração ao -dia
Ano ) 8 - Canoinhaa

I dos pais, teremos hoje a tarde,
SEMANA no Ginásio Santa Cruz, lá' 'no

alto da colina histórica, várias
competições esportivas. a cargo
de pais de alunos' do referido'
educandárío.

x x x

Segundo informe, hduve ra

dical transformação na direção
da agência do Banco Industria
e Comercio de Santa Catarina
em Canoinhas, Inco, isso devido
ao grande volume de serviço e

movimento que ali se verifica.
Assim, foi criado o cargo de

t
sub gerente, cargo para o qual
foi promovido o sr. Hugo Pei-,
xoto, Elevando assim para a

'contadoria o sr. Aloisio Soares
de Carvalho. Também a sra.

Eda Stulzer Wendt, foi -pro
Imovida;

x x x

O Prefeíto dr. João Golodel
esteve semana passada em Flo

rianópolis, tratando de ínterês
ses do nosso município.

x x x

O Deputado AroIdo Carvalho
�stá "eml permanente contacto
com os seus conterrâneos e tô
da a

. região norte catarinense,.
através de suas. palestras, em
gravação normalmente pela Rá-

X X X dio Canoinhas, quando dá conta.

Engalanou-se n() dia 14' de sua intensa atividade par
do corrente o casal, Dona lamentar.

'[ustina e Estanislau Schupel, x x x

de Salseiro com o nascimen» Enfim, ao que parece, findou
to de um robusto garôtb que o rigoroso inverno a que fomos.
na pia batismal recebere o sugeitos no corre�te' ano.

-

nome de Edilson Luiz. /: x x x

Comemórando aniversário de
vários' de seus membros, o co

nhecido Clube de Bolão Fantas
ma, o popular Sextão, promo-,
Vf"U, sábado último, dia 15, sa-

N d F I· t borosa feijoada em sua sédeotas a a aClman os 'campestre, nol'airro da Piedade.
Faleceu segunda ,eira ul- x x x

,

tima, na viztnha cidade de T. Retorn.nam terça féira a\ noite ).Barras. o sr Rosalmo Bar-- de São Paulo, o comerciante,
b�s�, chef� d� .g,�and� � tra� 'Wiegando Fischer � o farma
dtCIOUal famtha e restdente cêutico Benedito Th. de Car- .

ha muitos anos naquele mu. valho Netto.
'

nicípio e' pessoa muito rela� x x x
cionada I em nossd cidade. O I Este.t\e na semana corrente
seu sepultamento OC01reu dia em Canoinhas, o sr. Manuel

I

seguinte� com grande. acom- 'Ramos Ribeiro, :fluente I politico
panhamento. Nossas condop do vizinho municipio de Pa·
lendas à familia enlutada. panduva:

Cumprimentamos a' todos
I .

.

.

desejando-lhes felicidades.

NASCIMENTOS
I

• Acha- se em testa o
I

lar
de dona Edite sr. 'Watrrido
Krüguer com o nascimento
no dia 10 último do garõto
[ames Marcelo. '

Cumprimentamos os recém
nascidos e 'seus pais com vo

tos de felicidades.

de 1964 - ,N. 793

de sua carta aberta de solida
riedade ao ex-Senador Kubisct-'
chek, 'convencido, finalmente,
do acerto da decisão do 'Presi
dente Castelo/ Branco. Referida
retratação I foi publicada pelo
Jornal Barriga Verd«, em parte
interna, no seu numero de do-
mingo, ultimo. 'c

Lajes chefiando a embaixada
do Botafogo que irá enfrentar,
pelo estadual, no seu derradei
ro compromisso, o Olínkraf em
Igaras., j'

E falando ,em futebol, no

c1assico da cidade; em renda
recorri em Canoniàhas, o Bot�
fogo, surpreendentemente, aba
teu o Santa Cruz pelo' escore
de 1 a O, tento consignado na

primeira fase da partida.

x X X-I ,�

Terço T�il a ultima, em Mar·
eilio, Dias, veio a falecer

-

o

Sr. losé Pangratz, antigo a"
çouguer,o naquela loealida.
de, chefe de grande familia
e muito .reladionado em tôda
região. O seu sepultamento
foi realizado após missa de
corpo presente na IgreJa Ca
t'olica de Afarcilio, às 16 ho
ras de quarta feira. Correio

. do Norte grande amigo da
famllia I enlutada, envia sen-/
tidos pe$are� á mesma.

'

x x x

O farmacêutico, dr .. Adauto
Nunes Allage rumará hoje à

1,----------------------1---,. Cine Teatro Vera Cruz
A P R E SE N TA: /

HOJE - á. 20.00 hora= - impróprio até 14 ano.

AsProfessorastarnbérn amam
com Mamie Van Doren, Jueday Weld, Majanou

, Bardot e Louiz Mye.
A mais alegre e agitada comédia elo ano.

,
---- I

DOMINGO - á., 14 horas ..::_ eeneura , livre

professoras tambémAs amam
I----�----

... 17,001 hora. •DOMINGO
a. 20,00 hora.

- rmpr, até 14 ano.

Uma 'comédia gostosa como poucas. Há shua�ões
terríveis ... -Com roupa, sem roupa. dívírta- se como

nunca, assistindo,

Um domingo em Nova York
com Jane, Fenda, Cliff Robertson e Rcd Taylor.

2il. Fêira - ã. 20,00 hr•• - imp. até 14 ano. REPRlSE,
/ ----�---'-

30.' Feira - à. 20,00 hora. - impróprio até 14 anos,

A DE" LONDRES
com Vict:>nte Price, Michael Pete e-Joan Freema'lD.
'Metade ·homem... metade demônio.. Transformou

uma nação em cemara df> horrores.' L
.

---------

40. Feira - àa, 20.00 hóras -' impróprio ,até }4' aDO'

ZARCO O REBELDE'
cf Pedro Armenda,ris, Rosita Quintana' e Armando Silvestre.

'1 ------------,

_
5a. Feira ..... à! 20,00 hor81 - impróprio àté 14 anoI

DO/CARCEREA\MARCA
com Maria S�hell, Stuardt Whitman e Rod Steiger.
Este film.. n'ão é mais um filme... é, a trágica his
toria de sêres humanos que não queriam viver as

- emoções de .uma vida diferente!!! '

.

---'-------
,

68. Feira --' ali 20.00 hora. - impróprio até 14 an08

\ AMA,NTES PROIBIDOS,
com Marion Michael e Cristian Volff.

ti M* : r if4ftltAA

./

Louças esmaltad·as
-Artig'os de vidl"os

,,( I. Por-cela�a. avul,sa e:rQ jogos
)

Aluminio avulso em
, I

Pirex e Colorex com 15·/.' de desconto "em todas
J

*'•• 'MM

..

' PERTINHO DO VIADUTO

�conjuntoS
as 'compras

III
'-

vistaa

\
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