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A RIG[SA [SClAR[C[
Tendo este semanário publicado em um de seus últimos

numeros, um discurso, na íntegra, proferido na Assembléia Legis
lativa, pelo Dep. Celso Ivan da Costa, abordando a devastação
florestal em nossa região, apressou-se, como do seu dever, a Ri

gesa-Celulose 'Papel e' Embalagem, Ltda. em atenciosa carta, a

dar explicações a respeito. Embora condenemos aludida devasta

ção, devemos, contudo" agora que estamos inteirados a respeito,
de dar razão e apoio á -Rigesa, pois á grande organização, embo

ra compre achas na região, está tambem reflorestando-a em gran

de escala, como é do conhecimento de todos e pretende, segundo
afirma, instalar no visinho município de Três Barras, grande in

dustria, fator que irá influir decisivamente para o nosso progresso.
Feita esta explicação, passamos a transcrever a carta que rece

bemos, como também a remetida ao Dep, Celso Ivan d-a Costa:

Três Barras. 21 de setembro de 1964

Ilmos. Srs.
'Diretores do Correio do Norte
Canoinhas S. C.

Prezados Senhores,
A edição de 12 do corrente do Correio do Norte apre

sent� um artigo sôbre o discurso proferido pelo Deputado Celso
da Costa na Assembléia Legislativa, versando sôbre a devastação

'\ ' .

florest� na região .norte do �stado.
\

\Tratando-se de palavras de Pessoa esclarecida que já exer

ceu Inclusive o alto cargo de Secretário da Agricultura do Esta

do, foi para nós grande surpreza verific'armos a natureza de al

gumas afirmações que mostram não estar S. Excia. bem atuali
zado com o problema, nesta região. daí resolvermos enviar a ele
uma carta contendo as informações que achamos serem úteis

para esclarecer alguns pontos ventilados. E uma vez que V.V.S.S.

publicaram o discurso em um órgão com o prestígio do Correio
do Norte, mantendo a generalização. com que o Autor classifica
tôdas as Erriprezas que operam nesta 'região como as responsá
veis pela devastação pura e simples das florestas remanescentes,
vimos pela presente submeter à vossa apreciação uma cópia da

correspondência enviada ao sr, Celso Costa e e� nome da Rigesa
Celulose, Papel e Embalagens Ltds., solicitar que o' Correio do
Norte volte ao assunto esclarecendo-o definitivamente para que
a Opinião Pública não se forme à 'custa de afirmações de caráter

geral e possa apoiar aquelas Emprezas que realmente estejam
contribuindo para o, deSenvolvimento da região.

Esperando sermos compreendidos por V.V.S.S. aqur nos
colocamos à vossa disposição para qualquer outro esclarecimento

que se tornar necessário e subscrevemo-nos

Atenciosamente,
RIGESA ......... Celulose, _Papel e Embalagens Ltda.

) Propriedade Agrícola Experimental.
.

Geraldo B. Sãó CI.mente - Gerente Substituto

Três Barras, 19 de setembro de 1964.
Exmo Sr.

Deputado CELSO COSTA
Assembléia Legislativa de Santa Catarina
Florianópolis - S,C.

Senhor Deputado:
Tomando conhecimento da publicação feita pelo Correio

do Norte, prestigioso órgão da Imprensa do norte de Santa Ca

tarina, do discurso de V. Exa. sôbre a devastação florestal no Es

tado, vimos pela presente e em nome da Rigesa, Celulose, Papel
e Embalagens Ltda., uma das firmas que adquirem achas de pi
nho na região de Canoinhas e de Três Barras, ponderar alguns
pontos que ao nosso ver não foram bem esclarecídos,

Inicialmente desejamos esclarecer que é eUa a segunda
vez que a Imprensa de Canoínhas publica denúncia formulada
por pessoa responsável sôbre as atividades de duas Firmas pro
dutoras de celulose, uma das quais com seda. em São Paulo, que
estariam Iínanciando 8 devastação florestal do norte de Santa
Catarina e como é por demais conhecido que uma das Firmas
que adquirem madeira nesta região é a Rigesa não poderíamos,
diante. das afirmações de V. Exa., nos furtarrnosjao dever de lhe
oferecer alguns esclarecimentos sôbre essa Cia., pois acreditamos
firmemente que a falta de conhecimento atualizado da situação
é que motivaram suas palavras.

I

Tôda a madeira consumida pela Rigesa foi adquíríds me

diante processo normal de compra e venda, havendo o devido
pagamento de todos os tributos estaduais e municipais, ínclusíve'
o pagament� dos valores correspondentes á Taxa de Assistência
recentemense abolida. por resolução do Supremo Tribunal.

"

O volume de madeira adquirido na região norte Catarl
nense durante 1963 e 1964 se resume a aproximadamente 17.000
rn3 empilhados ou 810 003 empilhados por mês, o que segundo
seu próprio cálculo representa cêrca de 17.000 pinheiros abatidos
em 21 mêses É preciso esclarecer que a Rigesa produz em sua

fábrica de Valínhos S.P. papel para embalagens constituido prin
cipalmente de celulose fabricada com bagaço de "cana de açúcar
Consumindo apenas 15% de celulose de madeira de pinheiros.

O valor pago pelo transporte de madeira é realmente
menor que o das tabelas normais da Estrada de Ferro, mas é
determinado pela Rêde de Viação Paraná Santa Catarina em COI)
trato devidamente legalizado e renovado com valores sempre cres

centes a cada período de 6 mêses. Não podemos acreditar que a

Direção da Rede esteja cobrando taxas que não l� proporcione
lUcro.

É surpreendente também a afirmação de que estaria a

(continua em página interna)
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[m �efesa �OS' t[a�af�a�ores �o UlR
Sempre atento aos interêsses

do povo, o ilustre deputado ca

tarinense, Dr. Arolde Carvalho,
informado do verdadeiro drama
e das dificuldadees enfrentados
pelos trabalhadores do DER, vi
timas da 'incúria do govêrno do
sr. .Celso Ramos, ocupou 8 tri-

. buna da Câmara dos Deputa
dos, recentemente, 'tendo pro
ferido o discurso que vai abai
xo transcrito, para conhecimen
to dos nossos leitores.

"Senhor Presídênte, senhores

deputados.
A éarta que tenho em mãos,

vinda do interior distante, de

gente humilde, de pobres tra
balhadores braçais que servem
ao Govêrno do meu Estado, in
teiramente desvinculada de po
lítica partidária, retrata, com fi
delidade, � deplorável situação
administrativa de Santa Cata
rina.

Eis o teor da missiva ontem

recebida: algum lugar dt> Santa
Catarina, ,2 de sgôsto de 1964
- não devo revelar a origem
da carta e nem mencionarei os
seus signatários, a fim de eví
tar que venham sofrer perse
guições do Governador - ela
poderia ter sido escrita, entre

tanto, de qualquer município
eatarínense, eis que nêles todos
é indêntica a situação. O docu
mento, em meu poder, está a

disposição de Vossa Excelência
e de todos os eminentes colegas.
"Ao Doutor Aroldo Carvalho,

Deputado Federal. Saúde e fe
licidades. Somos impregados do
Estado de Santa Catsrtnevsem
pre marcando passos. Solicita-

�

mos 80 Dobre conterrâneo que
faça reclamações, em nossa de
fesa, que nos paguem os nossos

vencimentos.
.

Quando pagam
um mês ficam 3, 4 em atrazo,
quando o comércio em que com
pramos pagamos juros até 5%
'ao mes, O salário familie nun

ca foi pago. Outrossim, paga
mento em 'dia, para os superío
res; este atraso' é trabalhador
braçal que sofre". Seguem-se
seis assinaturas.

A carta vale como uma ra

diografia do Governo catarinen
se. Retrata o organismo doente.
Espelha o descalabro admínís-
trativo.

'

Em Santa Catarina, Senhor
Presidente. Senhores Deputados
cerca de 60% do funcionalismo
percebe menos que o salário
mínimo. Um Desembargador
Dão percebe maia que Cr$
205 000,00. o professorado e a

Polícia Militar percebem remu

neração que não besta à satis

fação das mais elementares ne

cessidades: alimentação moradia
e vestuário.

O Governo do Estado, que
despende elevadas somas em

publicídade e enche as colunas
dos jornais do país, divulgando
noticiário sôbre as excelenctas
e a magnitude das suas 0bras,'
mesmo sabendo que as díversss
unidades da Federação recebe-

fão substâncial ajuda da União,
proveniente da leí do impôsto
de consumo que há pouco vo

tamos, quer conceder ao fun
cionalismo aumento de 70% '8'

penas e a partir de prímeíro de

agôsto, desatendendo a tôdas as

ponderações. e aos dramáticos
apelos que tem recebido dos
servidores públicos e das enti
dades representativas da classe.

E que dizer Senhor Presiden
te, da situação dos trabalhado-
"res de alguns departamentos,
como o DER, a que pertencem
os signatários da. carta quê a

cabei de ll'r? Desde que se íns
talou o atual Governo, vêm re

cebendo os seus vencimentos
com atrazo, Os salários, já de
si minguados, chegam às mãos
calejadas �dos operários rodoviá
rios, dos motoristas, dos opera
dores de máquinas, com três, 4
e até 5 mêses de atrazo, enfra
quecídcs no seu poder equísí
tivo, çorroídos pela inflação.' E
os pobres homens que devem
prover 8S necessidades de SUBS

famílias recorrem ao crédito nas

casas comerciais, pagando ta�8
de juros' elevada, são assim, vi
timas, duas vezes: primeiro, da
'taxa de valorlzaçâo da moeda;
depois, da taxa de juros. O a

trazo de pagamentos, desta for
ma, é duplamente �uinoso.
E dizer, Senhor Presidente

que o Gcvemanor do meu Es
fado é um dos mais ardorosos
defensores da prorrogação Jo
seu próprio mandato.

Mas como? Prorrogar o sofri
mento, impôsto 80 povo catarí
nense? Prorrogar a angustia d.e

humildes funcionários que per
cebem salário de fome? Prorro
gar as agruras de 'pobres ope
rários que recebem o seu pa
gamento sempre com atraso?
Prorrogar a inoperância, o em

preguismo, a injustiça; a perse
'guíção?

Será 8 _negação total do ideal
revolucionário o (atendimento
do desejo do Governador. Para
Sua Excelência os anos do seu
mandato escoam céleres, mais
parecendo meses. Para o povo
sofredor, os meses deixam 8

impressão de lougos e íntermí-
.

náveís anos.

Ainda temos pela frente qua
tro e meio meses de 64, ddie
'meses de 1965 e todo o mês de
janeiro de 1966. É tempo m�is
que suficiente de provações. Não
há por que se defarir mais um
um ano ao Governador, prolon
gando-se até Í967 o seu mau
·dato.

Ou eleições díretas em '1965,
ou a escolha de um Gcverna
dor por dois terços da Asserrl'
bléia Legislativa, para o man

dato de um ano.
.

Esta 8 grande aspíraçâo do
povo catarínenss. (muito bem)

Taxa de inflação caiu
'para 3,5'/. ao mês
RIO, SÓ (Transpress) - o Minis

tro Roberto Oampos declarou que a
taxa de Inílação caiu de 7,5% para
3,5% ao mês, indicando que o pro
grama anti.inflacioná rio do G{)vêrIÍO

já está dando resultados positivos.·

Cooperativa

Encaminhado para registro noM. da
Agricultura Ata da Cooperetive
Agrícola Mixta Norte Catarinense

Ao deputado Aroldo Carvalho foi encaminhada a
ata da Cooperativa Mixtà Agricola Norte Catarrnense fun
dada no dia 13 de setembro ultimo. O registro será
feito no Serviço de Cooperativismo do Ministerio da A
gricultura pelo mesmo Deputado. �

Os srs. Ludovico Dambroski, Bernardino Fedalto e

Maximiliano Watzko, presidente, gerepte e. secretário da
Cooperativa, estão em intensa atividade, conclamando os

lavradores a se inscreverem e levando palavras de con-.
fiança a todos que tem interêsse na emancipação agrí
cola, e econômica do Município.

Brevemente haverá reunião onde serão discutidos
os primeiros problemas. a serem resolvídos em' pról dá
instalação e funcionamento.

Bingo Dansanfe
Será realisado hoje a noite, no Club Canoinhense,

um grande bingo dansante, .quando s-erão sorteados valio
sos brindei, numa promoção -dos formandos da 4a. serie
do Ginasio Santa Cruz. A comissão agradece os premios
recebidos.

,.,;t �
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§)s�m ela" era xtraor mana Oculos, A.rmações, �tmtes etc; ( de Santa Catarina
EdlJal de convocação de todos os trpos, qualidades e preços Comissão Central Organizadora

Aparelhamento moderno e serviço especializadoPelo presente ficam convidados os senhores acio
nistas désta sociedade, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de outubro
do corrente ano, ás 10 (déz) horas, na séde social, sito
á Rua Getúlio Vargas (Prolongamento), nesta cidade de

Canoinhas, para deliberar sôbre o seguinte:
a) Aumento de capital social, proviniente da cor-

reção monetária, de acôrdo com a Lei n. 457, de 16/6/1964.
b) Conseq�€nte alteração parcial do Fstatuto social;
c) Outros assuntos' de interêsse social.

Canoinhas, 22 de setembro de -1964. '"
A DIRETORIA 2x

O'tica Ca.noinhas
Canoinhas --- Praça Lauro Müller, 514 - Santa Catarina

(Anéxo ao FOTO JOÃO)

Máder Seleme
Vi

S_A_
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas. de MADER·&

SELEME S.A. para se reunirem e::n Assembléia Geral Extraor
dinária a realizar-se ,no .día 10 (dez) de outubro de 1964, às 10
(dez) horas, na sede social à Rua Eugenio de Souza N. 394, em

Canoínhas, Santa Catarina, afim de deliberarem sobre a seguinte

Cândido Máder
Diretor Presidente

João Abrão Seleme
Diretor- Comercial

Quando fizer seu itinerário de passeio,
nãó esqueça. de incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO
ORDEM DO DIA

I

I _ Aumento do Capital Social;
II '_ Alteração parcial do Estatuto;
III _ Outros assuntos de ínterêsse da Sociedade.

Canoinhas, 10 de setembro de 1964.
Prezados acionistas:

Se V.S. j'ã integralizou seu capital e
.:
ainda não

recebeu seu titulo, proeure-o na A••ociaçâo Com,erdai e

Industrial de CanoiDh8.�

,

UTILITARIO

- O veiculo mais útil do mundo'
! ....

I'
I

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses o contar do doto do compro ou 12.000 km de uso.

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas, os mais duros caminhos. E por ser de grande
mobilidade, atinge' lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, potente, econômico, o utilitário "Jeep" Universal
é .instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor WilIys de 6 Cilindros e 90'H.P.

FAÇA-NOS UMA VIS!!A: teremos o maior prazer_
em colocar os três modeles Cu sua di�posição, pa
ra que você mesmo experimente e compr.ove suas

_ vantagens excepcionais.

"JEEP"l01-4 PORTAS
Assentos para 6 pessoas,
4 portas facilitam o aceso

50 .• Tração em 2 Q\l nos

4 rodas e r�í:Íuzida.
,�

.

"mplllOl-2 PORTAS

Transporta 8 passagei
ros, perfeitamente oco

módo!los.Traçiio em 2 ou
nus 4 rodas' e reduzida.

& Cia. Ltda.HumenhukBasilio
\�'i CANOINHAS -� Rua Vidal Ramos, 203 - SANTA CATARINA � 1I,j"

2x

escreveu:

Esmeraldino M. de Almeida

Porto Uníão, Agôsto de 1964.

Pr�zados S�nhores
A comissão central organiza

dora. dos 50s. Jogos Abertos de
Santa Catarina, sente-se honra
da em convidar êsse Município
à participar dos referidos jogos,
a se realizarem nesta cidade de
7 li 14 de novembro.
As modalidades de Esportes

que compreendem os 50s. Jasc,
são as seguintes:
Basquetebol, Voleibol Mascu

lino e Feminino, Futebol de Sa
lão (condicionado a um atesta
do da F.C.F" de que os atletas
a serem inscritos não são e não
foram profissionais em qualquer
tempo), Natação Masculino e
Feminino' Xadres, Atletismo
Masculino e Femíníno, Ciclismo
Bolão Masculino c Feminino Te
nis de Mesa Mesculíno e Femí
aíno Tenis Masculino e Femini
no.

Para nossa melhor. organiza-'
ção, solicitamos 8 colaboração
de . V.V. Exas., no sentido de ser

publicado pelas respectivas Rá
dios e Jornais dêste município.
Alertamos ainda que na o

portunidade estará funcionando
um bem organizado restaurante

popular.
Certos de contarmos com o

apoio das Rádios e Jornais des
se Município,' para melhor di;
vulgação dos 50s,. JogosAbertos
de Santa Catarina a ser reali
zado em Pôrto União, antecí-

.

pamos nossos sinceros agrade
cimentos.

Saâala Aziz Domingos
Presidente da CCO
Victor Buch FilfyÕ
Prefeito Municipal �

[oão Alvear Fagundes
Supervisor

. Noticias de Pauandnva

Será realizado no dia acima
mencionado um grandioso baile
da simpática agremiação, "Gre
mio Prímavera" que por certo
marcará época com sua já tra-.
dícíonal animação �e apurado
gosto na decoração dos salões
de nossa Sociedade. Centenas
de convites já foram distribui
dos, inclusive para o Cronista
Social Díno Almeida, da Capi
tal Parsnaense, que fará todo o

possível para comparecer na

noite do grandioso acontecimen
to social, fazendo cobertura
completa do acontecimento pa
ra ser divulgado nos principais
jornais e revistas Paranaenses.

Grande Festa paroquiál
com a presença de S.
Excia. O_om Daniel Ostim
Dia 18 de outubro p.v. será

realizadá uma grandiosa festa
em nossa Igreja Matriz, cujo
programa já estão sendo distri
buídos por todos os MunicípiOs
limítrofes, visto haver crisma,
oportunidade para maior com

parencia de. pessoas que tenha.
fílhos para serem 'crísmados.
Quanto a parte festiva. realmen
t6 é grande os preparativos, não
se descuidando a comissão or

ganizadora dos minimos pontos
para o completo exito da mes

ma. Serão abatidos 3 reses para
o churrasco, não contando a

parte de gulodices que será u

ma das' mais variadas e com

pletas dos últimos tempos em

nossa Paróquia.
,
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Desde 1956, muito antes de começar a adquirir madeira,
vem a Rígesa realízando os trabalhos necessários para o estabe
lecimento de reservas florestais que possam garantir a operação
da nova fábrica de celulose que fará construir nesta região, j!!m
futuro muito próximo. E V. Exa. como ex-Secretário da Agricul
tura sabe muito bem das dificuldades encontradas por qualquer
Empresa que se disponha a realizar projetos' de reflorestamento
em escala industrial em nosso País. A faita de informações téc
nicas sobre espécies a serem plantadas, tipos de mudas, melho- O departamento Regicnal do
res épocas de plantio, espaçamentos' e dados de produção fizeram Servico Social da Industrie "SESI"
QOm que a Rigesa investisse precioso capital e tempo em pesquí- em Sanb Catarina, chama aten .

•as para obter as informações que já deviam estar a dísposição
"

ção de seus contribuintes ohrigE;
da quem deles necessitasse, nos inúmeros órgãos .ofíciaís exis, t6riqs. (Decreto-Lei 9403 de
tentes. Sómente 8 partir de 1961 é que poude 8 Rigesa iniciar 25/6/46. para os têrmos do artigo
seus plantios em larga escala, possuindo agora uma reserva de 7°. e seus §§ - e artigo 80., da
aproximadamente 5 milhões de árvores=plantadas sem qualquer Lei n. 4.375 de 16 de julho de
financiamento ou auxilio, não conseguindo ao menos as facilida- 1964, que determina 'a correção
des que solicitou ao Banco do Brasil para 8 importação do equi- monetária de seus débitos, de a
pamento pesado que adquiriu fora do país, 'a·fim de que pudesse cor.ío com os índices de desva
garantir seu programa anual de plantio de 1.000 ha. lorização da moeda, caso não pro.

Compensando a madeira que vem retirando dessa região curem solucioná. los de�tro
.
dos

:vem a Rigesa, garantindo a sub§istência de mais de 100 faroilias prazos previstos nos referidos ditl
de seus funcionários, pagando impostos e' taxas estaduais sôbre positivos legais.
as compras realizadas, contribuindo para oS,_!!ofres municipais Os interessados· em composição a·

'Cllm impostos e taxas sôbre suas propriedades 'e sôbre as que migável de suá dívida devem procu·
estão sendo constantemente adquiridas, havendo pago em 1963 jrar a divisão de administração - Pa
cêrce de Cr$ / 65.000.000,00 e nÓs primeiros 8 mêses de 1964 Jácio da Indústria, 6°. andar, e'tn

quantia superior a Cr$ 100.000.000,00. Floriai:t6polis, no horário das 7 ás
13 horas.

.

DIRETORIA REGIONAL

nslitul0 de . Aposentadoria
� pensões dos Industriários

.

AVISO AOS SEGURADOS
De acordo com as novas instruções sôbre o assunto. os pe

idos de benefícios �ndef:ridos e os recursos interpostos contra iade-'"

'dlento ou cessaçao, nao suspendem o curso do prazo para perda
;:Iqualidade de segurad.o: Assim, 09 8egura�os que man�inham essa

ualidade. porque heneficiados com o entendimento anterior, deverão
g
querer durante o prazo de 60 dias, a contar de 1. do corrente, para

�ntribuir em dõbro, se desejarem conservar a qualidade de segurados.
Maiores esclarecimentos sôbre o assunto, poderão ser presta.

dos na agência local.
.

Canoinhas 2 de outubro de 1964.

Mo'acyr Lemos - Agente
-

A Rigesa :Esclarece
.

(conclusão da 1a. página)
Rigesa transportando madeira por mais de 1.000 kms de estrada

de ferro para produzir "pasta mecanica" quando .poderia adquirir
essa pasta ás pequenas indústrias Catarinenses que se encontram

em difícil situação financeira devido á falta de mercado para seu

produto. A Rigesa é uma Firma especializada na produção de

embalagens de .alta qualidade, confeccionadas apenas com celulo

se química que possa garantir ao produto um alto Índice de re

sistência, não tendo portanto a possíbllídade
. de cbQ��ir pasta

.'"
.

.

é;, )�.. ,<
\
...� ( (�,"�.".h terei-

.

Queremos em s�guida informar a V. Exa. que c',.;��9'Ílanto
adquiriu e remeteu para fora do Estado cêrca de 17.000' m3 em

pilhados de madeira ou financiou a derrubada de aproximada
mente 17 mil pinheiros, a Rigesa programou e realizou, durante
1963 1964, o plantio de 2.200.000 mudas de diferentes espécies
de pinus em suas propriedades no norte de Santa Catarina e sul

do Paraná.

mecaoica.

. Para que V. Exa. tenha uma ideia de como é recebido
o trabalho àa Rigesa nesta região basta verificar que a Câmara

MU�icipal de Canoiohas votou e aprovou em J958 e a· Câmara
Municipal de Tres Barras está votando atualmente, já co.m pa.re- _

cer, favorável das Comissões, lei que concede isenção de impos�
tos e taxas municipais para que seja instalada em suas áreas a

nova fábrica.
I

Assim Sr. Deputado, se tomamos a liberdade de lhe fa
zer essa exposição foi na esperança de fornecer mais elementos
para que V Exs. continue com tão meritória campanha em favor dos
recursos naturais de E.stado, distinguindo entre os responsáveis
P�la devastação aduelas Emprêsas que estão contribuindo para a

renovacão dêsses recursos.

'. Finalizando, queremos fazer <;ia presente um convite à V.
El(a. para que nos ,honre com uma visita ás nossas instalações
onde poderíamos melhor expôr nossos programas de trabalho. '

, //
Sem mais subscrevemo-nos,
Atenciosamente

RIGESA - CehÍlose, Pa'pél e Embalagens Ltda.

Propriedade Agricola Experimental
Geraldo B. São Cleméote - Gerente substituto.

; ,-_.._-----------,-; .

SESI • Departamento Ro- C· T t V' C /
gional de Santa Catarina Ine ea ro· . era ruz

Aviso às Empresas
Contribuintes

A Campanha
(M. A. Ferraresi •

Em reunião ordinária do Ro
tary Club de Canoinha •• o rota
riano João Wuoderlich prrpoz
que, o Conselho Diretor ineluiese
no seu- plano de ação para o ano

rotário 1964/65. uma campanha
de eeolarecimeutoe para a 'limpe
za da cidade. Em ae tratando de

proposição dae mais oportunaa,
resolveu o Rotàry. atravé, da co

miseão de Serviçal à Comunidade
lançar e abraçar a campanha.
Poeteriormente, em reunião

realizada no dia 19-8·64, espeeial
mente convidado, compareceu o

senhor Preíeito Municipal que,
durante OI debates, foi posto ao

par da idéia do Rotary, ficando
comprometido, naquela oportuni
dade, de emprestar lua colabora
ção como Prefeito Municipal,
A campanha, em leu 101010.

eltá lançada e, a premissa é de
esclarecer OI moradores, pedindo
lhes a colaboração com o mente
nimento da. calcadae varsidas, lar
getae capinada. e, quando posei
vel e necessârio, OI muros e pa
rede. caiadas. Com' eua providêu-

. cia, 'irão úl senhoree moradores,
paulatinamente, forçando o ser

viço' de remoção do lixo domici
liar, ·a 'regularizar a coleta, mar

cando, prêvismente, OI dia. de
atendimento a08 vârioe logradou
rOI. Entretanto, torna-se mister

I �

da Limpeza Cidadeda
responsabilidade do Rotary Club de Canoinhas]
esclarecer que, o lixo a ler coletado é o que, de acôrdo com o códi •

go de poaturas, puder ser/polto dentro dai latal comuna de lixo. O
lixo resultante da poda de árvorea e capina de quintais, não estâ
incluido no lixo domiciliar a ler removido pelai .. carroçai deatinadas
a êue serviço.

Por lua vez. a Prefeitura Municipal, lerá obrigada a mandar
varrer, diâriamente, a. prsçse e ruas assim como, oa bsrea e restau
rante. deverão manter um depôsito de lixo para que à frente dê8lel
estabelecimeutos sejam mantida. limpai ai calçadas,
/

O Rotary Club está certo de que, todos o••enhorea mora

dores do perímetro urbano irão colaborar neua campanha li, espera
conseguir, junto do comércio e indúetría locai •• Iundos neeeseéríoe pa
ra aquisição de cestoe destinado. a coletar pequeno. pedaço. de papel
e evitar que OI trauseuutee, não encontrando lugar onde joga-los 011 a.

tirem ao chão
À comiseão de ·.erviçol à comunidade do Rotary Club elltá

certa de poder contar com 8 colaboração dOI aenhores moradores e. au

tcridades para que Canoinhae possa .e epreaentar aOI olhal do visi
tante, como uma cidade limpa e agradável à vista .

Vamol colaborar, canoinhenses,
A limpeza da cidade réflete õ gráu de iustrução de, seue mo

redores e, 'e.tamol ceetos de que, nenhum do. eanoinhenees deBeja
panar por inculto.

I

Oração

Liquid
-

açao
;/"

r-rotal

As rosas do meu rosário as Ave.
Marias do meu térço são rosas

brancas; rubras côr de ouro. As
rosas brancas sorrindo com alegria
cantam os gozos de Maria. As rosas

vermelhas soluçam as grandes dôres
da Virgem subindo as escarpadas
rochas do. Calvário; côr de ouro são
as rosa3 que em Ave Maria muldu
ram em Mistérios Gloriosos a triun
fante coroação de nossa Santa Mãe
do Céu. Alegrias, dôres, glórias da
Virgem, flôres lindas, lindas desta
linda roseira do roseiral bendito. O
meu rosário. o nosso rosário, o ro
sário de Maria, '" chave de brilhan
tes que nos abrirá a porta do Céu.
Ave Maria. cheia de graçã, aben
çoada és Tu entre tôdas as mulhe
res, porque é'3 Mãe de Deus. Rogai
por por nós os pecadores, agora e

sempre, Amém.

Jaqueline Cornelsen

está

a Casa Esmalte'
liquidando a secção de tinias, ferragens e vidraçaria

por preços verdadeiramente baixos.

Prêços Especiais pàra Revendedores

Aproveitem esta oportunidade
.

}

"

J

A P R E SE N TA:
HOJE - á. 20,00 hora. - impróprio até 14 anoe

./

CARAVANA DE OURO
com ErroI Flynn, Humphrey Bogart, Miriam Hopkíns

e Randolph Scott.
Vibre com' 8S aventuras e os perigos dêste

grande filme do oeste I
-----

" -
'

DOMING.O - ál 13,30 horaa - cenaura livre

CARAVANA DE OLJRO�
DOMI�GO � ,à. 16 horaa - cenaura livre

Minha Esperança é Você
DOMINGO 'aa 19.00 horal

-

8&1 21,00 hora•
..íI impr. at( 18 anol

A Vida íntima de Quatro Mulheres
cem Efrem Zimbaliste Jr., Shelley Winters, Jane Fonda,

Claire BIoom e Ray Danton.

O mais famoso relatório no seu gênero, sô.bre quatr'o
mulheres que revelam verdades que milhões de mulheres
ocultam! Uma história �ue dá uma lição e tôda8' as
mulheres e abre os olhos a todos os homem! Note beml

::Este não éym filme comum, você precisa vê-lo!

2a. Feira - àa 20,OOhoraa ..,.. REPRISE :_ 18 aDOI

3a. e 4a. Feit'a - à. 20,00 horaa - imp. até 14, anal

o REI DOS FALSARfos
com Jean Cabin, Martine Carol, Francoise Rose,y;

e Bernard Blier.

5a. e 6a. Feira � à. 20,00 hora. - imp. até 14 aool

In'fâmia
�/ Audrey Hepbuern. Shirley MacLaine e James Garner.

Ousado, Diferente, Chocante..- . Mas um drama intenso,
humano,. verdadeiro! No palco chamou- se "CALÚNIA",
peça vibrante 'de grande sucesso! Agora, na. tela, choca"

emociona, faz chorar!

'1----------------------_....,'

-------------=--------=--------��

A c�spn � ijUEDfi Df SfUS C�B[lOS USn�"D !

I I !

PARE! . ( TÔNICO CAPILAR POR· EXCELÊNCIA

PARa FERinaS,
E c Z E M'I"S,
INFUMaçOES,
C.O C E I R � S,
F R I (,I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL
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RreFeitura Municipal. de Major· Vieir�
Edital de Concorrência Pública

Venda de veículo (Jeep) usado
O CIDADÃO ANTONIO MARON BECIL, Prefeito Muni·

cipal de' Major Vieira. Estado de Santai Catarina, no UlO' de suas

atribuições faz 'Iaber a todo. que interesserem que de acôrde com a

Lei n. 95, de 18/9/64. acha-se em concorrência público, a venda do
seguinte veículo:

1 (Um) Jeep WiIlYII Overland, 6 cilindros, 90 H.P., Motor
n. B 831852, ano de fabricação 1959, em perfeito estado de comer-

.

vaeão e funcionamento, respeitado o preço mínimo de Cr$ 1.600.000,00
(Um milhão e seiscentoe mil cruzeiros)

O. intereseadoe deverão epresentar lua8 propostas, em enve-.
lope lacrados, à Secretaria da Prefeitura Municipal, até e dia 20 de
outubro do corrente ano. ai 15 horas, afim da referida proposta ser

examinada pela Comissão Julgadora, para elle fim desiguada.
Prefeitura Municipal de Maior Vieira. 22 de setembro de 1964.

Antonio Maron Becil - Prefeito Municipal

Edital de Concorrência Pública
Venda de bens da Prefeitura Muç:icipal
O CIDADÃO ANTONIO M�RON BEC1L, Prefeito Muni·

oipal, de Maior Vieira, Estado de Santa Catarina, no UIIO de lua.

atribuições faz saber a todos que Intereeserem, que de acôrdo com a

Lei Municipal D. 100, de 259·64, acha-se em concorrência pública.
a venda dOI seguinte. Bens da Prefeitura:

e) - Uma carroça de Lavoura (Usada);
b) � Um par de arreamento (Usado);
c) - Três auimaíe de idade média

O. interessados deverão epresentar lual propostas em enve

lopei lacrados, à Secretaria da Prefeitura Municipal, até o dia 20 de
outubro do corrente ano, ai 15 . horas, afim da referida proposta .er

examinada pela Comíesão Julgadora, para elle fim deaignada, e res

peitando o preço mínimo de Cr$' 90.000,00 (Noventa mil cruzeiroI)
total.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 28 de setembro
de 1964:

Antonio Maron Secil - Prefeito Municipal

Lei n. 94, de 18-9-1964

Altera a Lei Mu�jcipal n. 88, de 26-5-64
ANTONIO MARON BEC1L, Prefeito Municipal de Maior

Vieirs, Eetado de Santa Catarina, 'faz saber que a Câmara Munici-
pai decretou e pu sanciono a seguinte r'

.,
L E I:

Artigo l°. - Fica alterado o artigu 2°. da lei municipal n.
88, de 26 de maio de 1964:' que eutorisou o Executivo Municipal
adquirir uma Motoniveladora Caterpillar, modêlo CAT·12 sêrie 7T.
704, em pe feito estado de eonservação e funcionamento, da firma
Eximbras Exportação e Importação do Brasil Ltda., quanto ai IU81

modelidadee dt\ pagamento -oomo abaixo legue:

a) - Em dinheiro corrente Cr$7.200.000,00
b) - Compromisao de pagamento junto à firma OI·
sen S/A. relativo à revisão e

.

recompoeíção da re-

ferida Motoniveladora, valor estimado em Cr$4.688.000,OO
c) - Compromisse de pagamento junto a J(,lé de
Deus Hodrigues ref. aquisição da referida Motoni-
veladora C A.T 12-7T70<l. de acordo com contrato de
compra e venda com reserva· de dominio, firmado
com a Eximbrall em 5· 5-64 e autorizado à transação
conforme carta da mesma data, reprelentado .em 7
notai promillóriaB vencívei. em 15 9·6<1, a 15· 3 65 no

valor cada uma de leillcentol mil cruzeiro. (Cr$
600.000.00) CrU.200.000.00

d) - Dual notas promilloria. a favor do mesmo JOlé
de Deus Rodriguelll, cujo compromino de pagamento
OI!! compradores aSlumem, no valor cada uma de Cr$
400.000,00 (quatrocento. mil cruzeiro.) vencivei. em
r5·11·M e 15·01·65 Cr$8000.000,OO
e) - Compromiuo de pagamento à Eximbra. em

moeda corrente pelo Baldo do contrato firmado em

208-64,

quente concretização, podendo tambem liquida. lo antee dOI prazes
previstoe no contrato firmado com a Eximbras em 20·8 64, todos OI

pagamento. a que .e referem o compromieso.
. �

Artigo 4°. - E,ta Lei entrará em vigor Da data de lua pu
blicação, revogada, ali diposíçõee em contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 18 de setembro
de 1964.

ai) Antonio Maron Becil - Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei Da Secretaria Munici
pal, aos dezoito dia. do roê. 'de setembro do ano de 1964.

./

OI.) Jair Oirschnabel ---, Secretário

FUNDADO EM 29/5/1947
JORNAL SElViANARIO -

Reg. no Cart. Tít. _In 448 Doc.
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Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 -:- Çanoinhaa • S. C.
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So�ledade Industrial e Comercial SICOl s.i

Assembléia Geral· EXtraordinária
Convocação

Pela presente ficam convidados os senhores acio
nistas desta sociedade a comparecerem à assembléia ge
ral extraordinária, a se realizar no dia ·12' de outubro
próximo, às 14 horas, na séde social à Rua Getúlio Var
gas 643, nesta cidade, .a fim de deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA

l°. Aumento do capital social
2°. - Alteração parcial dos estatutos SOCIaIS.

3°. - Outros assuntos de. interêsse da sociedade.

Canoinhas, 29 de. setembro de 1964.

Arno Court Hoffmann Diretor Presidente 2

Subscricão Parti,ular de Acões
I ) )

(Somente para os que já são acionistas)

frigorifico Vanoiubas Sociedade Anônima
"fRICAS! '�

Avil� que a partir do dia 30 de Agô.to .e acham a dispo
lição dOI aenhore. acioni.tol na séde da ASSOCIACÃO COMER·
CIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS, à Rua Vidal Ramol

. (ed. Fôrç!l e Luz e Agência do BaDco loco) ai listai de eubscriçõell
particular para a integralização do aumento de Capital aprovado 'pela
Auembléia GeI:al Extraordinária de

.

Acionilt88, realizada em 29 de
agôlto de 1964.

Do valor lubacrito deverá ler iotegralizado no ato da lub.
crição dez por ceoto (10%) em dinheiro e, ° reltante em/22 parce·

Cr$3112 OUO,OO' las mennil de 47% e uma de 2%.
Artigo 2°. - Fica o Poder Executivo MUOlcipal, autorizado

8 contrair um tlmpreiltimo de até dél milhôes de cruzeiró. (Cr$
10.000000,00) ao prazo de um ano ou menol e a juros da melhor
taxa pOllivel.

Parágraf'o 1· - O empreatimo lerá de.tinado exclulivamente
ao pagamenta dai preltaçõel e integralização do compromillo do.

pagamento. previlltol no cdntrato firmado em 20·8 64 com a Eximbrsa.

Parágrã'fo 2°. - A Municipalidade óferecerá em garantia do

Empreltimo a que for exigido pelo e.tabelecimento de crédito a8 cota.

do artigo 15, parágrafo. 4°. e 5°. ria Con'stituiçãq Federal, a recebê· la
na Delegacia do Telouro N8cio�al em FloriaDópolil.

Artigo 3°. - Fica outronim, o Chefe do Poder Executivo
autorizado a paliar procuração, e praticar todo I OI demai. atol que
achar de direito ao bom desempt:'nho deua transação eté aDa conle·

E' impreftcindivel que <> acionista aprelente no ato da Imba·
CrIçao a cautela ou título reprelentativo dai açõel de lua proprieda.
dI! ou o. recibol de pagamentos p,arceladol.

A lublcrição poderá ler feita até o· dia 10 de outubro .de
1.964 na forma estabelecida na Lei N. 2.627 de 26 de setembro de
1940 ou leia n8 proporção' de 2,5 açõel por uma ação já pOlluid8l.

Canoinhal, 29 de agôsto de ] 964.

A Diretoria 2x

l!ia, assme e divulgue Correio do Norte

J

I

Edital de Citação COf1l
o prazo de 15 dias

(Citação do réu Pedro Hilário Sobrin�ijl
O DOUTOR VILSON VIDAL

ANTUNES, Juiz de Direito da

I
comarca de Cenoinhes, E1tado
de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...
FAZ SA BER a todos quantol

° presente virem, ou dêle conhe,
cimento tiverem que, por· êUa
Juízo e Cartório do Crime, Cor,
rem 08 têrmos do processe Crime
em que é Autora a JUltiça Pu,
blica, por leu Promotor e réu
PEDRO HILARIO SOBRINHO
brasileiro, solteiro, operário, fiih;
de 'Joaquim Hilário dOI Santol
e de Da, Maria Joana Ricardo
natural deite Estado, com 30 a:
nOI de idade, residente no muni.
cipio de' Maior Vieira, alfabeti,
zado, denunciado incurso Da pe,
nas do art. 155 do Código Pensl,
E, constando dOI auto" encon,
trá-se o referido denunciado tDl

lugar incerto e não sabido, por _

meio deite cita o a comparecel
perante este Juizo, nu dia 5 da
janeiro de 1965, na sala dai 8U,

diências, no Forum pelas 14 ho,
rall, a fim de ler interrogado e
se ver proceesar . podendo logo
após, ou no prazo de três dias ame,
sentar defesa, previa, bem c�mo
rói de test.emuuhae que tiver, tu,
do na forma e sob ai pena! da
lei, pena de revelia. Para que
não alegue ignorância, mandou
paliar o prelente_!..-que lerá afixado
no local do costume e publicado
na imprense local. Dado e paUQ,
do nesta cidade de Canoinhej,
808 3 de setembro de 1964. Eu,
ZBR Silva Escrivão o datilúgr.afei
e aubsorevi. 2x

Vilson Vidal An�unes
Juiz de Direito

Confére e dou fé.
Data aupra
.0 Esorivão
Zeno Benedito R. da Silva

Edital de Citação com

o prazo de 15 dias
(Citação de Adolfo Schreinerl
O doutor VILSON VIDAL

A�TUNES, Juiz de Direito da
comarca de Canoinhas, Estado de

II Santa Catarina, na .: da lei,
etc....

Faz saber 8 todos quantos O

presente virem, ou dêle conheci,
mento tiverem, que por êste Juí,
zo e Cartório do Crime, correm
os têrmos do processo Crime em

que é autora a Justiça pública,
por seu Promotor e réu ADoLFO
SCHREINER, brasileiro. natural
deste Estado, filho de Antonio
Schreiner e de dona rosefa Schrei.
ner, torneiro de madeiras, com

35 anos de idade, alfabetizado,
denunciado incurt'o na penas do

artigo 217 e 220 do C6digo Pe,
nal. E, constando dos autos res'

pectivos de que o referido reu se

encontra em lugar incerto e não
sabido, por meio

.

deste cita.o a

cOlTlparecer perante êste Juizo, na
sala das audiências, no ForulD,
dia 6 de outubro próximo
entrante, às 11,00 horas. 8

fim de ler interrogado e se ver

proc�ssar, podendo logo .após, oU

no prazo de três (3) dias apre'
sentar defesa prévia, bem coJllO
r61 de testemunhas que tiver,
tudo na forma e sob as penas da
lei. pena de revelia. Para que não

alegue ignorancia, m�ndou passar
o presente que s0rá afixado nO

local do costume e pu'blicado n8

impren�a local. Dado e passado
nesta cidade de Canoinbas, aOS

25 de setembro de 1964. Eu,
Zeno Benedito Ribeiro da Silva,
Escrivão, o datilografei e subscrevi,
Vilson Vidal Antunes - Juiz de Direito
Confere e dou fé.
Data supra
Zeno Benedito R. da Silva
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AVISO· ,//
O dr. SZYMANSKI, de São Paulo, especialista

em olhos, ouvidos, nariz e garga-nta atenderá em Canoi

nhas do dia 6: até o dia 17 de outubro, no Hospital Santa
Cruz, das 9 as 12 e das 14 as 17 horas.

Alta cirurgia dos olhos, - operações de amigdalas..
cirurgia plastica do nariz. .

-'

Aparelhos eletronicos para surdez. Receitas de óculos.

Clinica Especializada DR. SZYMANSKI

TRANSPORTES

Confie o transporte de suas mercadorias

Refaça. suas forças, tomando

C A F É B I G

Cursos Gratuitos
por Correspondência
Português, Correspon
dente, Taquigrafià, Es-

peranto e Inglês
Acham- se abertas as rnatrf

, culs s para os cursos de Por tu

.guês, Correspondente. Tliqui
grafta, Esperanto e Inglê-, por
correspondência, do Instituto

Nacional de Ensino, órgão sem

finalidade econômica e destinado
à difusão das mencionadas
matérias. Os cursos são práticos
e compõem-se de po UC8S lições
após o que serão confertdos
Diplomas aos alunos aprovados
em Exame Final, também por
correspondência.

Os interessados deverão e$"- I

crever dando nome e endereço
para 8 Caixa Postal N. 8.600,

São Paulo - SP.

Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira - Telefone, 241

BIG . é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café
tI1.�����������:1I11

/pela

·TRANSRIO S. A. 2 Stands com 160 gavetas próprio para Loja de Ferragens;
2 balcões com .gavetas;
1 Displey para Esmeris.

e terá a satisfacão de ser bem servido
J

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

Temos a venda:

Preço de ocasião.

---CASA ESMALTE
, j

**************************
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SE SUA "CARTEIRA-BRINDE"

TIVER GRAVADA

A ETIQUnA AZUL
(Carla palenl. n.O 220 da Ródio 50. GatÍ�ha)

*
*

ça *

*

*
*"
*"
*
*

........ )(-. ••.•

Em cada roupa Renne.r - pron..

ta ou sob-medida - ou em

cada 3 calças avulsas
Renner, V. ganha grátis uma

"carteira-brinde", de couro.

SE ELA TIVER GRAVADA
A ETIQUÊTA AZUL

v. LEVA DE GRAÇA
UMA ROUPA RENNER'

®
. 0

Visite seu Revendedor Renner,

Onde o bom gôsto rre.o custa mais!

Rua Getúlio Vargas, 282 - Jone, 298 CANOINHAS

As encomendas de trajes' "sub-medida" pára as festas de Fim de Ano
serão aceitas. somente até o dia 30 de outubro.
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Semeadeiras de arroz, milho

.. '

e feijão de-afamada marca,

com ou sem adubadeira.

(asa Santa Tetezinha j
Rua Getúlio Vargas s/o - i

em frente amaior Herveira do mundo 1

Perdeu-se

Correio do Norte

Uma \ caderneta da Caixa
Econômica Federal de Santa

Catarina-Agência Canoínhas,
sob N. 013-Judicial.

Quem .

a encontrar; por
obséquio, é favor entregar
na agência local da referida
Caixa . Econômica. 2x

-

-

,/Vende-se . i
Por' motivo de mudança

de ramo, um armazém

(estoque e ponto) sito a

Rua Getúlio Vargas, 1.060.

Ver e tratar com a pro

prietária Dona Elinore
Jung, no local.. 2x

Alô ... AI:ô ... Brasília!
Ouça todos os dias, de se

gunda a sábado, ás 12,5 pe
la- Radio Canoinhas, o bole
tim brasília, em gravação, na
palavra do Dep. canoinhense,
Aroldo Carvalho, dando conta
de sua atividade parlamentar
e comentando assuntos sem

pre da atualídade.

-

'f� \ Assine! Leia! Divulgue I·
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amistoso

esquadrão curitibano e

esporte comparecendo

Amanhã
entre

ANIVERSARIANTE'S
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: as sras. dnas. Tercia
esp. do sr. dr. José de' Oli
veira res. em Ponta Grossa,
exmas. vvas. sras. dnas. Gen
ny Wunderlich, e Helena Bu
ba; o jovem Orlando Froehner
a menina Rozi Terezinha fi,.
lha do sr. Osmario Davet; o

menino Janio Sergio filho do
sr. João Sczygiel.' ,

Amanhã: a prof. Francisca
Sesconetto; a sra. dna. Romii
da esp, do sr. Darci Guebert;
os srs. r-Verner Mohr, Fran
cisco Zaziski, Elfrido Greffin;
a srta. Eliana Procopiak; o

jovem Carlos Norberto Costa
res. em Xanxeré; os meninos
Francisco de Assis filho do
sr. Hercilio Sabatke e Claudio
filho do sr. Horsi Winter res.
em Porto União.

Dia 6: 'as stas dnas. Maria
de Lourdes esp. do sr. Wal·
!rido Langer, Noemi esp. dó
sr. Nelson AZeredo Coutinho;
os 81'S. De1by rontana, José
Damaso da Silveira,. Adolfo
Hed/er; o jovem Adir Veiga;'
a menina Helena (ilha do sr.

Tertuliano Leandro; os me"

ninos Gilberto (ilho do sr. E
lias Selfwnê Netto e Nestor
Luis filho do sr. Juliano
Wendt:

Dia 7: as sras. dnas. Erna Iesp. do sr. Carlos Mülbauer,
Mprta esp. do sr. Donato de
Souza; a srta. Bernadefe Kol.
ler; as meninas F·rancisca fi"
lha do sr. Felix da Costa
Gomes; Ivone Terezinha filha
do sr. Alfredo Paulo; os me·

ninos Reinaldo Crestani Fi"

Domingo
Santa Cruz

.-.

e

o

Futebol, com

Clube Atlético
.

do

de
e

, .

varras vezes

amanhã

DA SEMANA
lho filho do sr. Reinaldo Cres
tani, José Portinho jr. filho
do sr. José Portinha e Saul
David filho do sr. Antonio
Vai/ate.

Dia 8: as sras dnas.. Inês
esp. do sr, Elôy Sudowski,
Lucila esp. do sr. Oscar I.
Rauen, Elisa .esp. do S1. Kurt
Oito Wagner, exma. vva. sra.
âna. Alice Couto; os srs. Le»
ones R. Grittens, Oswaldo
Trevisani, Leopoldo Buba;
as srtas .Marguit Terezinha
Stange, Siglindes Thiem e o

jovem Sigfried Thiem; a me
nina Reni Clarisse 'filha' do
sr.,Vendolin'Me.fzgf!r; os me»
ninos Erice fiiho -do sr: Er
oino Hinke, Edmar filho 'do
sr. Rodoito Frantz, Paulo A"
nisio filho do sr. Paulo Neu
burger, Carmelo Orlei filho do
sr. João Ar tner Leandro Gon»
çalves.

------------ I �-------------�----------------------�-----------------------
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Aos aniverspriantes os nos

sos cumprimentos.

NASCIMENTOS
Acha-se em festa o lar do

casal Orlando e Adelia Nas.
cimento com o nascimento
no dia 27 último de' um ro

busto garoto' e que receberá
o nome de Orlando.

Ão recém nascido e SeUs

pais os nossos parabéns.
x x x

Semana finda em Salvador
(Baía) com o nascimento de
um gOl oto está mais uma vez

de parabens o la, do Sr. Eu
clides Bonét.
Ao novo neto do nosso a-

-

campeao
baixada.

"

a

NOTAS

x ,x x

o jovem comerciente.Bimon
Seleme, irá construir um mo

derno edificío na equina da Rua
Paula Pereira, na Praça dr. Os
valdo Oliveira, afim de ali ins
talar, a conhecida Casa Para
Todos.

x x x

O sr. Hugo Peixoto sub g'?-
. rente da agencia do Inca em

nossa cidade, esteve, li se rviço,
em Joinvile São Francisco, já
tendo retornado 8 Canoínhas.

x x x

Dois tecnicos financeiros do
Banco da Desenvolvimento E
conomíco estiveram domingo
último em nossa cidade, quando

a realização
Paranaense, ' famoso

Estado. Prestigie o nosso

ótima preliminar.Haverá

do

ESPARSAS
,

Você precisa' conhecer
oferta de lançamento

Com êle voce passará horas gostosas

Instituto de Aposentadoria e Pensões aos Industriários

Aviso às Empresas Industriais

entraram em contato com os

diretores do Frigorífico -Canoí
nhas SA Fricasa. O objeto da
visita é um substâncíal finan
ciamento para o grande empren-
dimento.

�

.

x x x
,

O Clube! de Bolão Agua Ver
de está liderando o atual cam

peonato de bolão, já tendo ven

cido os cobras da cidade, o De
mocrata e o Fantasma.

x x, x

O núcleo do Sesi de nossa

cidade está dinamizando as suas

atividades e promete para o

próximo ano assistência medica
para seus beneficiários.

x x x

Aniversaría sexta feira pró
xima, dia 9, o sr. Benedito Th.
de Carvalho Jr. serventuário da

justiça aposentado e ex-Verea
dor, Prefeito e Deputado de
Canotnhas.

Ao seu Dito, como é conhe
cido de todos. enviamos os nos

sos cumprimentos.
x x x

O Elite Tennis -Clube, com a

sua séde praticamente concluída
vai encetar nova campanha pa-

PELUS L.4RES
"e O '"W(2§ i�

Dia 5: a- exma. vva. sra.
dna. Maria Jantsch"sra dna. Dia 9: a exma. vva. sra.

Vitoria esp. do sr. Estanislau dna. Mercedes Côrte; a sra.

Sempkotoski, Avani est: do dna. l.!arta esp, do s,:' José
sr Aldo' Fiedler; o sr. Miguel .Kuroli; os srs. Benedito Te
Floriano Arnold' os jovens rezto de Carvalho 101'. res.
Walfrido Tokar�ki, Haroldo em Florianópolis, Dionizio
Ürosskopt; a menina Solan- Andro,,!,-ico Orgecoski, Ediso.n
ge Maria (ilha do sr. Antonio Kuroli; a srta. Josete Marta
Vailate; os meninos Abél Ma- Bauer; os jovens Jaime José
'ton filho do sr. Antonio Ma- Bauer, Lauro Waldman; a

ron Beczl e Adib Sakr Junior 1 menina Eugênia Mari� (ilha
"

(ilho do sr. Adib Sakr. ,

do sr. Arnaldo Penetra e o

menino loâo Ricardo (ilho do
sr. Julio José Andrade.

Teve grande êxito a promo-
ção do Lions Clube de nossa I

'

d f" Ano 18 - Cacoinbee, Sta. Catarina. 3 de Outubro de 1964 - N. 7':19ci ade, em bene ícío da criança
subnutrida. O baile de sábado
esteve anírnadíssimo e muito

concorrido, sobressaindo-se o

desfile de moda que agradou
em cheio.

x x x

Visitará Canoinhas hoje, man
tendo contato com as classes
locais o Cêl. Silvio Pinto da Luz,
Presidente do Instituto Nacío
nal do Pinho.

migo Michel Seleme os para-
béns dêste semanario. '

'

,x x x

Engalanou-se 'dia 20 ülti
mo o lar do casal Dna. Guio
mar e Silvino Borba com o

nascimento do garoto Jorge
Luiz.

Ao recém nascido e seus

pais os nossos cumprimentos.
---_\

FALECIMENTOS
Ocorreu dia 5 de Setembro,

em São' Paulo onde residia
cum seus pais, o falecimento
do jovem José Eloy Machado
sobrinho e afilhado do nosso

amigo e assinante Sr. loão
de Oliveira Machado, resi
dente em Salto da 'Agua
Verde�

x x x

Faleceu dia 2, em Curitiba"
a Sra. Amélia, esposa do sr.

Thomaz Lenartovic�. O seu

sepultamento ocorreu em

Marcílio Dias.

ra a 'construção de uma moder
na piscina que será a primeira
da cidade.

a escandalosa

x x x

o Santa Cruz ganhou os pon
tos do Peri em recurso julgado
sexta feira, dia 25, pelo Tribu
nal ,Esportivo da Federação Ca
tarinense de Futebol, classifi
cando, em consequência, o Bo
ta fogo que terá que disputar a

quinta vaga com o mesmo Peri.
x x x

O Metropoi, para surprêsa de
todos, foi batido pelo Atlético
Mineiro, domingo último em

Florianópolis, sendo alijado da
Taça Brasil.

x x x

E Falando em futebol, ama

nhã é domingo de futebol, com
a realízscão do amistoso do
Santa Cruz e Atlético Paranaen

se, partida que deverá reunir
um grands 'público. O rubro
negro curitibano, várlas vezes

campeão do Paraná, é a pri
meira vez que visita Canoinhas
e o' Santa Cruz, agora sob o

comando do Técnico Itamar, a·

linhará com seus novos valores,
Jacob, Paulo Prado, Rubinho e

, Antoninho,

A IAPI avisa às emprezas industriais. seus administradores
e s6cios ou quotistas que' nos têrmos da Lei 11: 4.357, de 12/7/64,
têm débitos para com a Instituição. deverão ser liquidados até o dia
15/10/64 {lU confessados para obtenção de parcelamento. sob pena
de ficarem êsses débitos sujeitos a correção monetária de que trata a

lei já mencionada e cujos índices para o último trimestre do corrente
ano, já foram fixados

"

pelo Conselho Nacionar de Economia"

Comunica, outrossim, que os Empregadores interessados em

obter os favores da lei, poderão procurar o Fiscal que se encontra
nesta cidade ou encaminhar à ,Agência, até o proximo dia l,4, reque·
rimento manifestando o de�ejo de confessar a dívi�a.

Obs.: S6 poderãó ser parcelados débitos superiores a Cr$
600 000,00; e'nquanto que os débitos de valores entre Cr$500.000;OO

, e Cr$ 600,000,00, poderão ser pagos em dois pagamentos iguais;
sendo que o 1. pagamento deverá ser feito. impreterívelmente, até
o dia 14/10/64 e o' 2. até 14/11/64.

I '

'As familias enlutadas�
nossas mais sentidas condoI'
lencias.
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