
Está o Coral Canoínhense em

grande atívídade, com ensaios
sucessivos, afim de novamente

apresentar-se ao nosso público.'.
Sábado, dia 6, na Sociedade
Beneficente Operária, num pa
trocinio das indústrias canoí
nhenses, o . Coral se exibirá,

I
gratuitamente, para os nossos
operários. Já dia 13, sábado

, próximo, num schow baile, o

I
Coral, numa promoção da So-

Com a extinção de todos os partidos políti- ,

'

ciedade Beneficente Operária,
ccs e cancelamento dos respectivos registros, 05 se epr"gent�rii em seus amplos
meios políticos já se movimentam, principalmente

• salões é domíugo, dia' 14, será
- a vez da culta platéia de Três

no Congresso, procurando aglutinar-se em blocos, Barras de assistír e aplaudir o
,.;In revolução oposição g índepe ....dente.e� ...... _ ". ,

'-_, ..",..��' _ ...... \00&..... ....i.\oo& ...... ,,_.w Coral Ctsuuiullt:liS.a, coujüuto de
arte que honra sobremaneira a

nossa terra. n

Ato Institucional na �
Amplos Poderes à
Revolução e ao Presi
de nte Castelo Branco
o Presidente da República, Marechal Hum

berto
.

de Alencar Castelo Branco, em face da 'últi
ma crise política que atravessou o país e face tam
bém aos recentes pronunciamentos dos elementos

. expurgados pela revolução salvadora de março de
1�64; expediu, {a. fGIra última, dia 27, C etc ínstítu
cional n. 2, com grande repercussão em todas as áreas.

Pelo referido ato, imbuiu-se a Presidência de
amplos poderes; foram extintas todas as agremia
ções políticas; a função de vereador será gratuita
a qualquer título e os deputados estaduais não po
derão perceber além de 2/3 dos deputa�os federais.

O novo ato disciplina, ainda, a atitude dos
cassados e tem poderes para novas cassações e sua

vigência vai até março de 1967.
,

A eleição do futuro Presidente da Repúbli
ca e seu vice, no proximo ano, será pelo voto in

. direto, pelo Congresso Nacional.

"Correio do Norte", sempre vinculado á ex

tinta União Democrática Nacional e dêsde 'os pri
meiros dias na área revolucionária, movimento salva
dor que reconduziu o país à tranqüilidade, sente-se a

vontade para aplaudir o Exmo. Sr. Presidente da
República pela atitude alta que vem tomar, com o

fito único e exclusivo de paz, e prosperidade nacional.

Recuperação dos
:Recursos Florestais I
'.

I Geraldo B. São Clemente
I

;Eiig. �grônomo - Rigesa Celulose, Papal e Embalagens Lt.da
\

O Dia da Arvore de 1965 passou pràticamente desaper
.cebido em Canoinhas, 'outrora centro das maiores reservas de

;pinheiros e imbuías do planalto catarínense.
.

Dia da Arvore, ocasião em que momentâneamente todos

'despertam para o problema florestal, em reuniões que se realizam

'para enaltecer as florestas ou para lamentar sua já evidente
.devastação e quando campanhas em pról da sua recuperação são

'iniciades, mas logo abandonadas no esquecimento.

Entretanto; em Setembro de 1965, o Dia da Ar.vore
deveria ter sido comemorado em todo o País como data da mais
-alta importância, pois nêsse dia tomava o,Govêrn� Federal uma
das medidas mais eficazes pára a recuperação de nossos recursos

florestais, ou seja, o Sr. Presidente da República sancionava a

nova Lei Florestal que vinha atualizar o antigo Código, em vigor
dêsde 1935. E essa Lei Florestal além de manter como instru
.mento de defesa do remanescente das florestas brasileiras, possue
elementos que irão estimular e portanto garantir a formação de
reservas ainda mais valíósas que as naturais. É que entre as

.outras importantes determinações. seu parágrafo 2°. do artigo N.
:37, permite deduzir integralmente do impôsto de renda as des-
'pesas efetuadas com florestamento ou reflorestamento. ,

,
-

Agora sim, a Lei Florestal anteriormente simples instru
mento de punição e obrigatoriedade, portanto pràticamente ine

:fic.az, transformou-se e já apresenta elementos de estímulo que
,irão induzir os Empresários, príncípalmente àqueles ligados a

Indústria Madeir�ira, a promoverem a Iormacão de suas reservas

'de matéria prima. E então novos patrimônios serão formados
com o dinheiro dos impostos e as Emprêsss de madeira, além de
estarem garantindo sua sobrevivência, estarão ainda fazendo
'reverter à produção enormes glebas já exploradas e que despro- -

vidas de sua cobertura florestal teriam sua 'fertilidade fatalmente
-destruída pela erosão.

Essa medida será por si só a garantia da aplicação direta
do' impôsto em um setor de vital importância para o País, em

grande escala e com a economia que não se pode conseguir dos

Orgãos Oficiais. n

Coopere com o Hospital Santa Cruz, comparecendo
v, Você e seus familiares à grande festa promovida

pelo Rotary Club no dia 21 DE NOVEMB!:tO.
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R. n, DA· �llYA f AlfRWO o. GAR�I�O�Diretores: Gerente: IlHASS' SUfMl
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Deputado ArDido Cªfvalbo
pelas nossos ;iiiradores de

Atividades
do CoralI Canoinhense

Intercede
arruz

o deputado conterrâneo AroIdo Carvalho, solicitado
pelo Prefeito eleito, B. Therézío de Carvalho Netto, vem

de telegrafar ao Dr. Paulo Konder Bornhausen, no

sentido dos nossos plantadores de arroz que tiveram
prejuizos com as últimas enchentes : também venham a

ser beneficiados com a moratoria concedida pelo Govêrno
Federal aos flagelados do Rio Grande do Sul. n

PRIMAVERABAILE DA
o Coral Canoinhense em conjunto com a

Sociedade Beneficente Operária, f.rão realizar n"
i sede social desta ultima, no dia .13 de' Novembro
próximo, com início ês 20,30 hcrss, ô grande B:,:LE
DA PRIMAVERA, com a aprese ntação ,de alguns
números de cantos pelo Coral e abrilhantado por um

�timo conjanto musicel para cuja noite estão convidados
todos os sócios das sociedades locais. '

Exp1icação aoPúblicoUsuário
\

.

.

.

O Aumento que a Cia. Telefônica Ca-
.
tarínense está cobrando de seus assinantes
e usuários, foi autorizado pelo Govêrno
Federal, através do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL), para fazer
face, exclusívamente, ao aumento de salá
rios de seu pessoal.)

mento tarifário para sua cobertura. :Esse
aumento achava-se no

.

referido CONTEL
dêsde março do corrente ano e sOplentei
agora fo� deferido, .em virtude do long c

detido processo de estudo por que passou
nos vários departamentos técnicos daquele
órgão.

O teI.=fone; embora com o atual a
créscimo, tem tarifas que não exprímem
a realidade do custo operacional dos nos

sos serviços, fato que tem acarretado ex

traordinário esforço d& Companhia para
mantê-los. Afim de se ter idéia de como
vem decreecendo o valôr remuneratório
da tarifa, em face da elevação do custo de
vida, é interessante) atentar-se para o se

guinte quadro comparativo, relativo a um

período de 10 anos, de 1955 a esta parte,
sôbre itens de importância primária, para
o consumo da coletividade.

Com 8 elevação do salário minimo
para Cr$ 60.000, viu-se 8 emprêsa na con

tirência de elevar, corresponderitemente,
o nível salarial de seus empregados o que
acarretou sensível alteração em sua folha
de pagam-rito, pois do seu quadro de pes
soal, apenas 20 a 25% recebe salário mínímo,

Atendendo 80 justo apelo da classe,
firmou a Companhia, com o respectivo
sindicato um acôrdo salarial qúa foi en
caminhado "lOS poderes competentes, locais
e federal juntamente com pedido de au-

1955 1965
Percentagem
de aumento'

I Leite (litro)
..

'
.

Cr$ 4,50 Cr$ 150 3.300%
Carne (la. qualidade) kg. « 23,90 1.300

'"
« 5.000%

Gasolina (litro) « 5,40 « 150 2.8000/0
,

Salário mínimo ·e 2.400 « 60.000 • 2.500%
Energia elétrica (kwh) « 1 « 52,50_ 5.2000/Q,
Aparelho Telefônico

\

(equipamento vendido por preço de fabrica) « 1.000 «. 75.000 '1;.500%
Tarifa telefônica (aluguel mensal' do telefone) « 300 « 2.220 750%'

Se com 8 tarifas mensais, podíamos
pagar 1 trabalhador de salário mínimo,_
hoje são necessárias 20· tarifas. Com 3 ta
rifas e ]/3, .comprávamos 80 fabricante 1
bparelho telefônico para instalação (for..
011 demais equipamentos para a Instalação
completa). Hoje, para adquirirmos junto
ao fabricante o mesmo aparelho e em i
dênticas condições, são necessárias mais
de 30 tarifas ou mensalidades .. O telefo
ne. com a energia elétrica são, por assim
dizer pràtícamente, a nossa matéria prima.
E note-se que são os itens que maior In
alce de elevação apresentam. -: .

Por êste esboço pode-se ter uma i
déia do confisco crescente sofrido pelas
nossas tarifas.

Queremos dar esta satisfação ao nos
so público assinante e usuário para que
compreenda a natureza do empenho, de
parte da Companhia, no sentido de prestar
lhe não só bons serviços, como plena o

bediência de tudo aquilo que realizamos
em pról da parte da coletividade catari
nense, servída pela emprêsa, Porque jul
gamos bastante justa a reivinàicação dos
Telefônicos, quanto a salários mais ou

menos razoáveis, para' que desfrutem de
um nível de vida condigno com SUIh ea

pacidade e. seu esforço.
Certos da compreensão .de todos, ex

primimos sinceros agradecimentos pelo a

colhimento desta. v

Companhia Têlefôoicl' Catarmenll!:l
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CORREIO D,O NORTE.
------�------�-------------

I

o sr.' Ten. Lidio João Fer
reira, Delegado Espec.ial. de
Policia do Muo-icipio de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
no' uso de suas atríbuíções
legais, etc.

; Avisa aos interessados que,
por 'determinação do Exmo.· Sr.
Cél, Secretário de. Segurança
Pública, terminantemente proi
bida a realização de brigas de'

galos, canartos e cães, de acor

do com a lei federal n.· 24.645.

, "

" Aos infratores 'serão aplicadas
, -==::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::,::::::=::::::===:::::::::::::::::::::::c::::::::::::
==

j( i:'
as penaliãade� da lei.

a ".

! .:: Canoínhas, 25 de outubro de

ã A fkl?�Oé\íf��O�,"
.

li '1965.'
.. a

(lJ1 ;;:\
,

. •• : Lidio João Ferreira'

; . CS?��e�� �!�r." I 2, Ten, neleg, Esp: de POlicio

5: VIEST'Et1ELHORCOM PREÇO MENOR ii' ')(
•• , ••

, CLÍNI�À ,E CIRURGIA.:
.

p.. 'I·.· . ,

ii. ••
Olhos, - Ouvidos " Nariz c Garganta

.. ...

55 Rua Paula Pereira, 92 4 5� Dr. Anor Dittert Pinto- -

'

.. § CANOINHAS ,_.:
"

I STA. CATARINA 55 I Médico Especialista "

•• .i ,

• ••
í

'

::•••••••••• qIlllW•••••••••••••••••• .;•••••••••••••••• IIIl1 • ., I!I!!'!II.�!I!!�!llI!!i!.,I!! •• IIBIII••• IIIlIIlIiilIIJIII••••:: Çonsu .. tas, das 14,30· às 17 'horas
•••••••a•••••sIliPCi." II••••••••••••••••••• IIII1•••••••••II••• lInll••• llla•••M*••MU•••••• IIIDU•• IiI•••••"II.

de segunda a sexta feira
'

Rua Felip.e Schmidl, 249

P d, h "'roc,uran O se a ..,.
.Teeldos .fincs • Artigos Jersey Nylon

Bordados - Rendas - Botões, etc.

X_"'-
I' I

Brinquedos' - Enfeites de Na'tal
Ferragens - Louças - Armas, etc,

�ROCURE A

SCHREIBER·CASAr
r
!
I

J '

puas Ipjas para achar .O qu:'. precisar'�......_.--��------------..--------------..

TRANSPORTES

Confie' o 'transporte de suas mercadorias
, ,

pela

T A �'i�R"�',- '.I'-\I��, ,lu.

,

S/A·
! e terá a satlsfacão de ser bem sentido

)

Agência dá Canoinhas #

. Rua' Vida! Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira '761

MAFRa.' S18. Calarina

I,
Vi="NO i""'"' �

,L_.

'I
'

.....,'. . n::.-�E .'

--_......--

,

Delegacia Auxiliar de
Polícia dê Canoinhas

�

AVISO

,

X

,

SEMÉA8EIRÁS x

1 (proa) casa de alvena
ria, sita a Rua Vidal Ramos,

Icom 2 quartos, 2 salas. e
,

cozinha, .
além' de uma sala Iespecial para instalação co- I

mercial,
.

Negócio urgente, Tratar
. / nesta redação." '1

"v

"
,

I'

30-10- I ses

Dr. Anor Ditte..t Pinto
Médico, Especialista,' I ;

em,

Olhos, Ouvidos, Nariz e, Garganta
Consultas no Hospital, Santa Cruz nos dias

1 O e 11 de N O V ErM B R O
/ ..

I. \
,

,'MELHOR SERVIÇO A PREÇO JUSTO

f'
Matriz:' Curitiba,

São PBll!O .' Rio de Jsneiro .• Pertá Alegre: •

Cenoinhss - 'Rio Negro Mafra:. Barra
Mansa.

'

). f í
------------�--------------------�

CO,NVOCAÇÃO
São, convidados os sócios desta Eo tidade, a comparecerem

à: .Asaembléía Gerar Ordínârra; a realizar-s€' no dia 23 de novem

'bro próximo, em prímeíre convocação às 20 horas, na s,éde do
CI�b CaDoinhense,' nésta cidade, a fim de deliberarem sôbre a

seguinte ',"
.

0�!)�M' DO DIA:
. .'

.

.'

. 10. Aprovação das contas réferente período 1,964!i 965
2°: EleÍção da nova' Diretoria para o período 1966/1967'
3°; Diversos assuntos de· interêsse da sociedade.

. .' \
�

,

,

,Nã'o havendo número l�g81 para a instalação da Assem-
j bléía em primeira convocação; fica desde jã feita a segunda CDIl'--'

.

vocação para às 20,30 noras do mesmo dia, que' funcíonará válí-
demente com 'qualquer núme'ro.- I '

, 'Csnoinhas, 23' de outubro- de 1965.

\ Arn,o Court Hoffmaon - ,Pr\'!�idente

FUNDADO"EM �9/5/1947 ....... Reg; no Csrt: Tít. ;70 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO ,,- ,PUBLICA.SE .xos SABADOS
Rua Paula' Pereira, 755/761 - Fone; 128 -' Canoinhea .'!' S'. C .

. .' '

.

�\

Renovação de assnafura (�O números) . c-s _

2.000
Os' atrazados, serão cobrados à 'base da época •.

i'

As assinaturas C9m 1. ano QU mais de atrazo, serão

fi E§g§g§�ê�§�ê�§�§�ê§'" ii para Arroz, Milho' é Feijão, cortadas surnàrtamente ,8 partir dê 1. de junho de�65 .;

I "". lll'
da melhor marca existente.

" '

>TABELA DE" PREÇOS DE PUBLICIDADE '-

..

-

<,

�
� com ou sem adubadeira. Anuncio.': Por vez e por centímetro' de altura de. coluna: "

Refaça suas forças! tomando,,' I ÚLTIMA P!GINA . pAG1NAS INTERNAS

I, '

�, I

G
I CasaSanta Terezióba I' 1 vez Par�r!a�:oveze•• deic:Ü�e�t'é 2G�r.$ 120'

I' ,e ,A
.

:F, ,E'< W
. .al. '. "._" I ltua Getúlio Vargas. srn

I Página inteira "Cr$ 40.000: Página inteira ,.Cr$ 30,QOO
.

LI Meia página Cr$ 25.000 Meia página Cr$ 18.009
(

, ]I OBS:ERVACQES:
'\ J

"�� r- ....�! ..A .. I.: .. ..J,- '""" ..� ... ", .... _-..,_I -'.',
.

R 'I'

'1_I\!S
/ "l'�lI''''�AO 's.. ã .r;t!u"'n�- I t:;l,,!UtllqU�;)�e 11;11"" a;m :SI;Hn I ii -1J!!gmaJ!!! de artigo'! envíedoe e édação, pub iC!H!C� ou ..

� ,-
-----

�
-- "':1." "'" .......

I I não, permanecerão em poder da me.ufa. ,I
l Saboroso até a ultima gota

.

Grades - Portões , A' Redação não endoesa JODceitoíl emitidos em' artigoe B,.iD8dOI!l.
Rua pâula Pereira

I
Telefone, 241 .Portes de Enról�'r, etc.

B G é grand� - mas em Canoinhas

II
BIG é O melhor café

I
'.II�����������·'m M VeneJe"'se

lWaid:-::::'K.,üppel .Schola Cantorurn Santa Cecília..\"
.Assembléia . Geral

Vidros"
'Espelhos

Molduras
Quadros

,

Praça Lauro'Müller, 514 (�mexo �o Foto João)

l

Não danif;ique as sinalizações.,
elas custaram séu dinheiro e foram feitas

parra sua, segurança.
Colaboração do Clube dos Amigo�.

. ,

�.
Lote's r-

no JARDIM ESPE.RANÇA,
"

.

nas proximidades do Ginásio,

Santa Cruz.

A 'Vista e a: Prestações.

Tratar com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te-

rezinha,

,
'

Cclocacão de Y

VIDRAÇAS?
. prOCUJie a

Casa'.Prolar'
MOTORISTA! Observe' sempre as

leis do trânllito, Elas são
.'

feitas para s�a , própria
segurança.

colaboração'do

clube dos amigos

v

/

I.

\ I" .

Para' o. seu" exigente paladar
prefira sempre

P'ING'UlM
-

, -

Re'staurante e Sorveteria -
.

j

Diariamente Almoço e Jantar.

"

SA,TIR I

-"""

Filli:iis:

Quando fizer seu itieQrári�' de passeio,
,não esqueça, de incluir IÍma visita às

. 'obrãs . ;'do' ,FRIGORIFICO
.

, . ,

•

1( ••
. �, ". "

I )-:.

.
.

v

,
'
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Festejou sua Bodas de Pra
ta dia 23 do çorrente o, casal,

\ sr. José e dna: Juuelina C.
Dia 4: a $"0. dna. Estebha- I nn_",;""

nia esp. do sr, Waldi;nar I 'W .... � ....

Simm; o sr. Pedro Lemos I Ao distinto casal e seus

Sph.'úr; as srtas. Valdina familiares nossos, porabrn«
B�" _.1

'

Sctzia [anice If,- itert I fYl'-"'l "".in" do .#)e"'ene<> felicida-
Ad�t; "'ti;j;�us B;�il; J j;ve';; I de�:

- - - - - _. -

r' .. - _..
,

_

Dinarte Orge,cosyi; a menina
I Nats de Faje�j�enlo

,' IiII IIÍII

�-, Com avançada' idade, veio

eleoe Tea'tfo VeIa. C· a falecer, domingo último, em
, fUZ São Paulo onde residia, o

p'restante cidadão, sr. Henri
que Zugmann" ,antigo comer.

ciante em nossa cidade e pro
genitor dos dinâmicos indus
triais canoinhenses, srs. Na-,
tart, Saul e Jzack Zugmane.
'A familifl enlutada, os 110S

I sos pezares.

e

ANIVERSARIANTES
ANIVERSARlAM.SE
Hoje: as sras, dnas: Ade

lina, esp. do sr. Nasciso Bar"
tinick e Alice, esp, do sr.:

Joaquim A. Pereira; a srta.
Augustinha Ruthes e a me»
nina Vera Lúcia, filha do sr.
Odilon Daoet; os srs. : Nelson
Cordeiro, Vivaldo Todt e

Constantino de Paula Bueno;
o jovem André Dorioal Spi
izner e o menino Àdolar, fia
lnn tio sr A!,f!'!1'! Pcu!o,
AMANHÃ: a sra. dona IAdelaide, esp. do sr, Darcy

Vilanoaa; a srta. Ingrid Ce» I

cilia Voigt, as meninas: [us
sara, filha do' sr. Roberto
Radke e Sonia Regina, filha
do sr. Odilon Pazda; os srs.:
Guilherme Bossoto Sob".
Gustavo Brandes, Gustavo
Brandes FO., e Quintino Fur
tado; os jovens: Gilberto. Si
rineu Zaziski eAirton Moreira
o menino Acyr, filho do sr.
Aziz José Seleme.

DIA 1: a exma. }t va. sra.
dna. Adelina Kohler: as sras.
dnas: Divuir, eSIJ. do sr, dr.
Aroldo C. de Carvalho e .".1as
ria, f.Sp. do sr. Engelbert
Zierhut; as meninas: Isolde,
fill,,, ,/" sr Paul .... T'".;.�I " Ilda.. � ...- _.... • ...... .., i'v*,s" � � ........

Ana, filhu do sr. Miguel iln
droczeoecz; os srs.: Emilio.

DOMINGO _

ali 17,00 hOfai
a. 20,15 hora.

DA' SEMANA
Tinel, Paulo Voi,!;t e

o jovem , Ademír
Elias Freiberger e' os

meninos: Oswaldo Fernando
filho do sr, Oswaldo 'vs«,
Naylor Waldemiro, filho do
sr. João Polomani e

. Roberto
Cassiano, filho do S1. Sadi
Seleme.

DIA 2: as sras. dnas:
Berta, esp. do sr. Jacob Tre
mei, Eloira, esp. do sr, An.
tonio Cordeiro, Nitda esp. do
sr. Edgard Mayer e Otilia,
est-. do sr. Edmundo Webber;
as meninas: Dorothéa, filha
do S1. Paulo Zapp e Maria
Lúcia, filha do sr. fidélis
Carvalho do Prado.

Dia 3: a sra. dna. Glôria
esp. do sr. José Fernandes
-Pedrosa; a menina Maria Lu
cia filha do sr. Nivaldo G.
Padilha; os meninos Osni .

filho do sr. Eraldo Lessak,
Adolar filho do sr. Altamiro
Léski, .Wilmar filho do Sr.
Victor Tomaschitz.

'

.-:- APRESENTA -:-

HOJE - a. 20;00 hora� - impr. até 14 ano.

INFERNO NOS CÉUS
com Cliff RobertSon • George Chakiris. Maria Parscby

H!lrry Andrew!!;
Uma das mais belas páginas de heroísmo e sacrifíciol Você
ficarÁ com os nervos �eD80S. mas dirá a todos que o filme

é realmente (abu!oso.
-

DOMINGO - ac 'I3�30 horaa - Ci!Olura livre

INFERNO' NOS CÉUS
impr. até 14 ano•.

IRMA LA DOUCE
com Jack Lemmon - Shirley Mac Laine - Lo� Jacobi-

J 'Hope Holiday.
O fi!me que tem batido em t8das partes do mundo récordes
de bilheteria. Um filme que ficará inesquecível, principal

mente pelo desempenho admirável de Jack li!: Shirley.
) flOBS" ,_ Chamamos a atenção de nossos frequentadores

que devido !! longa metragem dêsse filme. somente
será exibido nos seguintes horários 1'7,00 e 20, ló horas.

2a. Feira' - a. 14,00 h'ora. - ceolura liue

COM AMOR NO. CORAÇÃO
com Sàndra D�e . John GIl"in - Virgínia Krei.

'

2a. Feira - a. 20,00 - impr� até 14 aoo.

IRMA LA DOUCE
r

3a. Feira - Não Haverá Sessão

o Sol
4a. Feira - a. 20,00 hora. - impr. bté 14 ano.

BrilharTornará a
com Sidney Portier - Claudia Mac Meill - Ruby Dee

\

5a. feira - a. 20,00 hOfsa - impr. até 14 ano.

I BEIJA-ME IDIOTA
com Dean Martin - Kin Novak - Ray Wa!tson - Felicia Farr

Terça feira próxima, dia de

finados, é data de reflexão e

,saudades, saudades dos nossos

entes queridos que já s� forllm
chllmados pelo Onipotente para
'a paz eterna. A !amilia canoi-'

nhense, como nos anos ante

riores, com flôres, visitas, e

_
oncões no c!!mpo santo, reille

,"""""""""�"=I"""!"'",,"!"'I1,til I morá ",qu\�le:S quo:! j� se ,f,;rsm.

OB.

Em PaJl8vision

Feira - a. 20,00 bora.' - impr. até 14 ano.

Com Amor
com Sandra Dee - John Gavin • Virginia KtJli�

no Coração

Outra vez, O' a O, O' resulta.dó do
cláSSICO da roqada

Internacional de Lajes, e Santa Cruz preliaram, domingo
último, na baixada, no clássico da rodada das zonas 4 e 5. No
vamente; pela terceira vez consecutiva, o marcador ficou em
branco, resultado que consideramos Justo, eís que os dois rivais
lutaram de igual para igual. O' primeiro empate de O foi O tív�
mos em Lajes e os oois últimos em nossa cidade. O �.Hélío f�i
dirigido pelo apitador, sr,' Ferrari da Liga de Joaçaba e que
encerrou o embate faltando ainda 5 minutes para !) seu términ'o.

Dias Festivos Devido Q forte temporal que desabou na cidade nas primeiras
hOIas ,da tarde, o estádlO municipal se apresentava quasi que

Tivemos quinta feira' última, impraticável para o jogo, O sr. Ferrari, contudo, deu o gramado
dia 28, a' data festiva dos fun- como praticável e o prélio foi realizado, a despeito de tudo.
cionários públicos, responsáveis �

alguns anonimos, da grande
maquina administrativa do país.
Em Canoinhas. em, consequên
eis, não funcionaram as repar
tições federais, estaduais, mu

nicipais e autarquicas. Embora
tardiamente, levamos, os nossos

cumprimentos à nobre classe.

Enquanto isso, hoje todos os

comerciárioa terão o seu dia
festívo, a quem cumprimenta
mos efusivamente I>elo evento.

�aria Amélia filha, do sr,

Tut}i Kalil Sphair; O menino
Cláudio Rogério filho cio sr,
Oscar A. Werka.

I

Dia 5: as sras. dnas. Maria
esp, do sr. Ludovico Glinski,
Gertrudes esp, do sr, Leomar
Bonete; os srs. Landualde
Voigt, Adir Prohmann, Le
vino Waldmann,Jacó Scheuer
e José (Ireffinn; a srta. Regi
na Luiza Olsen; o jovem Ja
nyr Antonio Webber; os me

ninos Ediney filho do sr. Ci
rilo Granemaun Costa, Luiz
Carlos filho do sr. Ary HauOe'
e ainda o ,:' sr. MigueL Pie-

,

chontcoski
'

e " sua s,a. dna ..
Cecilia.

.

I Aos aniversariantesnossos II parabéns.'NAS-C/-M-ENTO I
__.rAcha-se em festa o .iar do
casal Oswaldo e "Mercilda
Werka com o nascimento dia
17 último em Rancho Grande,
da garotinha Rejane Maria.

A recém-nascida e seus pa
pais nossos parabens.

Bodas de, Praia

'" t Agràdecjme�/o
A familia Ruthes vem de

agradecer por nosso intermé
dio ,à todos, amigos e par..en
teS que lll.;s prestaram con

fôrto moral por ocasião do
falecimento de sua sempre
pranteada. mãe, sogra, avó
e bisavó MARIA RUTHES,
falecida dia 18 do corrente,
em Rio Novo.
I A todos sua eterna gratidão.

TERÇA FEIRA,
DIA DEL FINADOS

,
\

,

/ ,�
,Canoinher,lseLiga Esportiva

Ingressos no Estádio MuniCipal Alinor 'Vieira (orte

Alteração de Preços,
Em . virtude das grandes despesas que vêm sendo feitas

no atual Campeonato Estadu8� pelo Santa Cruz E. C., - ,e
ainda levando-se em conta a inferioridade de preços, que vêm
sendo cobradas, em ralação a outras cidades de categoria de

Canoinhe=, passe �"!�;;�!'�!" a partír da' presente data os

seguintes preços:
I

�=;
.

Geral
Meia Gerei
Senhoras e Senhoritas

Arquibancada Cavalheiros

Cr,$ 1.000 '

Cr$ 500

c-s' 30Ú'
C�$ �oOí
Cr$ 200
c-s 100

Arquibancadas Estudantes
,

Arquibancadas Senhoras e 'SeD;horitas
,

Partidas amístosas de outros Clubes filiados nesta LEC,
a combinar.

Saudações Esportivas
Canoínhas, 26 de Outubro de 19'65:.

Clementino E. Pieczarka
Presidente

Tte. Aganôr Flôres"
Secretário Geral 1�

Sensação, Amanhã, n'o Sstádio Alinor V.
PERDIGÃO e SANTA CRUZ

num duelo de, gigantes,
A terceira rodada do estadual de futebol nas 4 ,e 5.

nas semi-finais', reunirá em nossa cidade, amanhã, o esperado
encontro �o Perdigão de Vid,eira com o Santa Cruz. Como é
sabido� 08' nossos, mercê de uma apresentação toda irregular,
foram goleados em Videira pelo elevado escore de 6 a O, resulta
do que surpreendeü a todos. Amanhã, então, tentando ainda
uma possivel classifícação e procura:ldo revidar aquele acacha
pante r�sultado, o Santa Cruz, bem preparado, prestigiado pela,
sua diretoria, e torçida e ainda ,com grande moral, espera levar
de v.encida a esquadra visitante. 'O anunciado prélio deverá reunir ,

um grande público. sempre ávido pan 'os bons espetáculos.

Côrte

- Rigesa de São Paulo e Santa Cruz,
dia .14, em nossa' cidade

Um importante interestadual está anunciado para o pró
ximo dia ,14, em nossa cidade, reunindo o forte esquadrão da
Rigese, da cidade' de Valinhos, São Paulo, coril o Senta Cruz.'
Esta sensacional porfia, faz parte integrante dos grandes �estejos
populares patrocinado pelo, Rotary Club de Canoinhas para a

aquisição de um gerador para o Hospital Santa Crui. A Rigesa,
virá apenas pelas despesas e o sr. Alcidio ZaDiolo. mentor má-:
ximo dos alvi-celestes, também cedeu sua esquadra a titulo de
'cooper�ção, numa atitude alta; que mereCb todos 0& ecomlos. O
encontro. contudo, dependerá ainda da transferen�ià do c()�pro
misso' do Santa Cruz, naquela data, em Lajes, frente 80 Interna
nacional. Aguardemos, portanto, os acontecimentos.

Programa 'do torneiô de bolão �a
inauguração da noVa cancha. da SBO

, Ao nova cancha de bolão da Sociedade Beneficente Ope-'
rária, uma das melhores do Su!, terá sua inauguração oficial no
dia de hoje, com o seguinte programa: Dia 30, ás :l4 horas: tor
neio por equips, masculino, Dia 31, das 8 às 14 horas: Rei do',
bolão. A partir das 14 horas: Torneio poi equipe, feminino. Diai
1. Inicí� as 9 horas: braço forte. Masculino .. femlnho: Edis 7
de novembro, 'CQID ini�io á"l 14 hOT8!': Rainh'l do Bolãn. n
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P,.· grande festa' promovida
, .

,

, I
.

o Rotary Club de Canoínhas, enceta mais
'Urna Campanha com o intuito de 'SERVIR a

população. de nessa cidade.' O Hospital Santa'
Cruz necessita com .urgência de um G,RUPO

I '
.

GERADOR para Luz e Força. Programou
diversos festejos cuj a renda reverterá 'para a,

compr� de um Grupo Gerador de 25 K.V.A ..

� o' .seguinte o Programa dos, Festejos
que serão. realizados no próximo mês de N0-
vembro de 1965:

Dia 13 de Novembro • Local: club Canoínhense -

"com início às 15 horas - Bazar e chá
para senhoras e senhoritas. No refe
rido Bazar haverá venda de artigos

pelo

, .

para presentes e enfeites, artigos ,de
crianças, senhoras, etc, etc ..

Dia 14 de Novembro • Local: Rádio Canoinhas - Ex·
tração de diversas rifas, às 11 horas.
Local: Estádio Municipal. Alínôr V."
'Côrte - Partida futebolística interes
tadual+entre as equipes do SANTA
CRUZ (local) X RIGESA F. C. (São.
Paulo), às 15 horas.

Dia 19 dê Novembro· L<,;cal: Cine Teatro VeraCruz
Sessão Cinematográfica, às 20 horas.

Dia 21 de Novembro • Local: Praça defronte ao Hos
pital Santa Cruz' - às 1\0 horas -

Missa Campal.
'

fundamental da Nová Màternídade do

Hospital Santa Cruz, para o qual já
foram convidados os padrinhos que'
se farão presentes nesta solenidade.

,
'

Durante todo o. dia haverá completo
serviço de. Bar e Restáurante,
Churrasco', Assados, Pães, Do
ces, Leilão, Bingo, Tiro 8,0 Alvo,

I, Jógos e Diversões Oiversasf Ba�
zar, etc., etc.. n

,
-

. ,

Compareça você com sua família em to-
dos os festejos promovidos pelo Rotary Club
de Canoinhas, darido vóssa cooperação para
que' o Hospital de nossa cidade .possa obter
um Grupo Gerador, tão essencial à toda a po
pulação de Canoínhas e municípios visinhos.

.

às 11 horas - Lançamento da pedra

y.' ....GINASIO SANTA CRUZ I D d d
.' A Direção do. Ginásio Santa .Cruz avisa aos'

.

espe 1 a
interessados que no dia 3 (três) de novembro terá início Ricardo de. Oliveira e 'Senhora
O Curso preparatório aos EXAMES DE ADMISSÃO ao tendo transferrdo' sua residêncta
Ginásio, para Curítíba, - à Rua Presí- I

'

Os. Exames realízar-se-ão nos, dias 1, 2 e 3 de dezembro, dente Faria, 59 - e não tendo

tempo para díspsdír-se de todos
os seus amigos de Três Barras
e, Canoínhas, o faz por êste
meio, pondo 9 disposição de

s�us amiges, sua nova residêncis.

Para os exames serão exigidos os seguintes documentos:'
a) - Requerimento fornecido 'pela secretaria do

Ginásio; (inscrição)
b) � Certídãe de nascimento, cópia' ou fotocópia

autenticada em cartório;
c). Atestado de sanidade física e mental.
d) - Atestado de 'vacinação, .anti-variólica;
'e) +r Atestado. de conclusão do. curso primário.
Para o. curso e 'os exames será 'cobrada a' taxa

de 10.0000 (dez mil cruzeiros). i'

Canolnhas, 27 de 'outubro de 1965
A DIREÇÃO

\

Delesada Auxiliar de Pôlída de Can,oinhas � -Edital
. ,�

.

o 2° Tenente Lidic João' Ferreira; Delegado Especial de ANGELINO FERREIRA E
Policia do Munícipío de Caaoínhas, Estado de Santa Catarina, no 'FAMILIA tendo tr�nsferido sua

'

uso de suas atribuições, etc. ,

'

-,
'

I
.

Fez saber a' todos os habitantes deste Município, que es-

ta Delegacia recebeu um' radiograma do Exmo. Sr. Cél. Secretá-
.

,rio' da Segurança Públca, cujo teôr abaixo traljlscrevo: "Delegado
de'" Policia - Canoínhas 18-10-65 nO, 22 IgabjCirculu. Conforme
eptendil11c"nto Delegado Sunsb vg determino seja por essa Dele-.
'gecia Policia vg 'verificado se carne verde. e leite estão 'sendo
vendidos dentro prE)çO'S tabelados bípt carne primeira sem osso

vg hum mil duzentos cruzeiros, vg carne segunda sem osso vg
novecentos cinquenta cruzeiros ptvg leite ,BO entreposto vg litro

vg centos cinqüenta e cinco cruzeiros 'vg entrega domicilio vg
mais dez cruzeiros pt Toda .qualquer írregulartdade vg deverá
ser comunicado esta Secretaria vg máxima urgencia vg dando
nome comerciante et estabelecimentos vg endereço, completo
para provídêncías imediatas pt 8SS•. Danílo Klaes Del. Secretário
da Segurança Pública". ,., .

, , 1I.II.mR�•••IJl••mBIIII�.mllmm�MBBII••IiIII.mmmllljlJJ
> Tendo em vístaas, determinações contidas no radíograma _

'

Iflm
acima transcríto, esta -autorídade solícita e cooperação. de .

todos ,=' . ,-
,'. IV ='

oe consumidores, denunciando qualquer irregularidade, 8 fim de _ " _
serem tomadases necessárias providências. II

D· '� ale' Nove'rn toro'. ,II (

Cumpra-se e Publique-se.
'.

.

'

., .' .. Ia '-' '1,-Canoínhas, 27 de outubro de J965. .' •
Lidlo João' Ferreira 2°. Ten. Delegado Especial de Policia, III \ II

X II
' pela' Loteria Federal

iI 30• e último' sorteio do
II

I GRA'NDE CONCURSO� RENNER! I
I I
I .a 'CASA

/

PEREIRA -I
i I·'_ lhe deseja boa sorte e lembra:'
III, Para êsts verão I'm "

II Calças de puro linho Renner
"

(�penàs' Cr$ 10.500), I
•••••IIBl.UIIREI.EII.mfl.II•••II�.tllm.ul••III1.1 '

\ '

"

!'

"TR'ANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICOS
'E MONOFASICOS a ÓLEO de 5 a 500'KWA G.E.

CHAVES M_AGNE'i'ICAS �'DE fÁCAS • 'ESTRELA
.

.

TiUANGULO : QUALQUER CAPACIDADE

MEDIDORES MONOFASICOS E TRIFASICOS G.E.
CABOS � FIOS· CONDUIT • CAIXAS DE lfERRO

, ESTABILIZADORE� . LAMPADAS,

"'.'J! .'

•

Praça Lauro Müller, 75t ,(ao lado do Banco INCO)
';' , Caixa Postal, 76 - Fone, 125

Caooinha. " • :.' ?', Sta.· Catarina

.', 1

'\ Srs. Industriais ,e Come'rciantes:
consultem suas necessidad'es a J. CORTE

.Melhores Pgeços - Garaniia Absoluta"

,

I,

5v

Despedida

Outrossim, agradece li! tôdos
as atenções que lhes foram dis
pensadas ,e

-

espec-ialmente ao

Campo de Instrução Marechal
Hermes, na pessoa de seu Co
mandante, Coronel Ovídio Souto
da Silva, ."

v

residência' para a cidade de

JoinvÜ�, e' na ímoossíbíhdade
1 \ _.

'de, pessoalmente, se despedirem-
de seus inumeros amigos; o

fazem por ínterrnécío deste
Jornal, ao mesmo" tempo, que,
sensibilizados, agradecem 'as'

atenções e és manifestações de
amizade que, de todos, recebe-
"ram durante o período que aqui
resídírám e oferecem sua resi-
dêncía naquela cidade a Rua

Pedro Lôbo 41. n

,
f

Ano 19 - Cancinhas.. Sta. Catarina, 30 'de Outubro de 1965 - N. 852

_ Associação Atlética B�nco do Brasil:
, , '

Recebemos e_agradecemos a seguinte comunicação.
Cancínhaa' (Se), 20 de outubro de 1965.

Ilmo. Sr. Diretôr do Jornal Correio do No.,íe
Canoínhas (Se)

Prezado Senhor:
"

Levamos ao conhecimento de V. S8. que foi
nova Diretoria que regerá os destinos da Associação
Banco do Brasil" local, durante o período _ outubro/65 a

66; como segue: .

\ I,'.'
.

Presidente: Evaldo Borges Ouriques
Vice-Presidente: Saul Alleluía Flôres
Diretor Administrativo: -Djalrna de Assis Pereira
Diretor Financeiro: José Síqueíra \.,

.

Diretores Esportivos: Arlindo Ricardo Bornscheín e Luiz
,

Fernando Bravo Gaivão
.

Diretores Sociais: EdU Kammradt e Edison- Hyponto oa
Silva Jr. ..!

eleita a .

i\tléticà
�utubro

Diretor de Divulgação e Cultura: Wilson Germano Mendes
Conselho Fiscal: Alfredo Gúilherme Knüppel, CilQS Lou

rival Zlemann e Olavo" Cyrilo Pereira'

Suplentes: 'Carlos Benkendorf J,r. Amery Môises Nadir e

Arilton . Manoel Claudino.
.

.

". ,

Na convicção de ê,ua prestimosa atenção, apresentamos
:
nossos agradecimentos, enviando-lhe nossas cordiais' "

, SAUDAÇOES, \
'

Evaldo Borges Ouriques Djalma de Assis Pereira
Presidente Secretário n

, fAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIGESA, Celulose, "Papel' e Embalagens LIda., uma das
nossas' feservas flor�sta�s� I,

su�ceti:v�s de prc
demais frrmas ,d,�

$., difusão de" f8.,gulQ�s. suscetiveis de p,rovocar in�
cêndíos nas flQrestks; , .

'

.)
m} 801t,'81- ,animais' ou não tqma�, precéuçOf.!ft

necessâríes para que o animal de �U8 propriedade
não penetre em floresta sujeitas a regime especial;

n) matar. lesar ou maltratar 'Por qualquer
modo, ou meio, plantai! de ornamentação de logra
douros públicos ou em propriedade p,riv,ada alhei,�
ou árvore imune de corte;

,

o) extrair de fie restas de domínio público OUi
consideradas de preservação permanente, �em prévía
autortzação, pedra, areia, calou qualquer outra es-

pécie de minerais;
,

p) transgredir determinações;' instruções ou

normas das autoridades competentes fim quatsquen
casos em que êste Código mandar observar.j

. Art. 3ê. Não serão transcritos ,ou averbados
no Registro Geral de imóveis os atos de transmis8�g
"íntervivos" óu "C8US& mortis", bem como ii .constí
tuição de ônus reais. sôbre imóveis da ZOna rural,.
sem 8 spresenteção de certídãó negative de divid8�
refe-rentes a multas previstas nesta Lei, O"U nas' Leis
estaduais supletivas, 'por ecisão transitada em jul-
gado.

I 1

Art. 37. tas plantadas ou' naturais
a qualquer tributação e

" para efeito tributário;
terras em que se encon-

Celulosel . Papel e Embalagens Lt.dêl.
Trê·s Bar�as -.-.,

- Sta_ Catarin,ft
-==--=__=- ===-:====�====�=====================�=====_=-=9====-==�============================-====-=-------�
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CORREIO DO :SORTE 30-10-1965

Doutel
-,

de

ex-secretário,'do' Partido, Comunista catarinense
e do estudante Polibio Braga,' homem de
confiança de Brizola, segundo a denúncia,
inclusive encarregado de organizar grupos de
onze em Santa Catarina, dentro do esquema
geral de subversão.

,

O CASO DOUToEL
O deputado Doutel de Andrade, apontado

na denúncia publicada no Diário de Justiça
do Estado, de 12 de setembro último, como o

.chefe do movimento de subversão nêste Estado,
não foi qualificado ontem, porque goza das

regalias concedidas pelo artigo 45 da Consti-

processado sem
Com a 'decretação do novo ato institucional,

o deputado Doutel de Andrade poderá ser

processado como qualquer dos demais
envolvidos no proces�o' oriundo de Santa
Catarina, que acusa diversas pessoas de tentar
mudar a ordem social e política estabelecída
'na Constituição. O líder do extinto PTB -na
Câmara dos Deputados é apontado na denúncia
como. chefe do movimento subversivo nêste
Estado.

�

O Conselho de Justiça da 5a. Região
Mllitar, que ontem qualificou os demais
envolvidos no processo, decretou a prisão
preventiva de Fernando Pereira Christino,

licenca
,

pode
da

àgora.: ser

Câmara
tuição. o juiz auditor havia solicitado licença
ao Congresso' para' processar o líder do ex

Partido Trabalhista Brasileiro, que não foi

apreciado pela Câmara dos Deputados.
Agora, com' o" nôvo ato institucional,

pensa o promotor da 5a. Região Militar que
o sr. Doutel de Andrade poderá perder êsse

previlégio, respondendo o processo como

qualquer dos demais envolvidos.

No mesmo processo, o juiz do TRE de
Santa Catarina, Aldo Avíla da Luz invocou o

fôro previlegiado, màs o peddo foi negado
pelo Conselho Permanente de Justiça, em sua

sessão de quarta feira. v

Exterior vê Ato 2
Círculos políticos de Washington, comentaram as medidas

"tomadas pelo presidente do Brasil, Humberto de, Alencar Castelo
Branco, dizendo que o Ato Instttucíonal número 2 não constituiu
surprêsa e além disso, não há motivos para receios,. levando-se
.em conta 8S tradições democráticas .do Exército brasileiro e mais
,ainda, ó fsto de o próprio presidente Castelo Branco no Ato .Ins-
titucional, ter dado sobejas ,provas de desprendimento e desam
-bição pessoal.

'No México, o jornal cNovedades», faz pronunciamento in
direto por: um novo adiamento da conferência da Organização
dos Estados Amertcanos (OEA) do Rio de Janeíro: o edttorialísta
'indaga se há clima para a realização desta conferência' tendo em

vista a decisão tornada' pelo presidente Castelo Branco; a opinião
do jornal é de que à conferência deverá partir da democracia,
da vigência da lei e dés instituições que são próprias de um re

gime de liberdade e tudo isso desapareceu no Brasil de uma só
penada, qiz o jornal.

Em Moscou, em despacho de apenas trinta e du'as linhas,
a agência oficial soviética cTass» quebrou- o silêncio sôbre o no

vo Ato Institucional do presidente brasileiro,' que dissolveu os'

partidos políticos e concedeu novos poderes ao Executivo até 15
de março de 1967; na crônica, a agência se abstêrp de qualquer
comentário, limitando-se a registrar o fato, sob o título de «novo

decreto do presidente brssíleíro». n

(conclusão da la. página)
mente autorizadas pela Prefei
tura Municipal, com 8 aquisição
dos uniformes, de alimentaçâo IP. viagem, somem Cr$ rI6.200, I
(cento e dezesseis mil e duzen- I Itos cruzeiros), .conforme notas

I
•

sta"Oanexas. Os uniformes lavados I,e passados devolvemo-lhes com ,

,

êste relatório,

Jogos IAbertos ...

O nosso municipio iniciou,
nos VIos. Jogos Abertos de
Santa Catarma realizados em
Brusque, uma nova página na

históría da sua vida esportiva.
.Babemos, agora, que não é tão

---------------------------' difícil. tomo aparenta, parttci-,
par dos Jogos Abertos de S�nta
Catarina.

. Pesa�amulta 80S faltosos
derados "fantasmas", . isto, é,
mortos, transferíàos para outros
Estados .. De acordo com, 8 nova

Lei Eleitoral, 8.S multas poderão
variar entre cinco e vinte por
cento do salarto-mínírno regio-,
nal, d-pendendo da condição
econômica do infrator. v

Se os eleitores que não vo

taram nas -Ieícões de 3 .de ou

tubro último não encaminharem
oficio aos juizes das Zonas'
Eleitorais onde estão íncrítos,
justificando os motivos de' seu
procedimento, e solicitando dis

pensa das penalidades, estarão
sujeitas 8' aplicação de- multas.
Estas, serão arbitradas, dentro
de critério de maximo rigor.
Em Santa Catarina 105.000 sleí
tor=s não compareram às
urnas.. Muitos deles são consí-

Assine! Lei'!ll·Divulgue)

Correio do Norte

Clube
\

" n

deBolão fa ntasm�
- Assembléia Geral - 'Convocação

U Presidente do Clube de Bolão "Fantasma'},
fazendo uso dos poderes que lhe confere. o art. 13 de
nossos Estatutos, J convoca os Senhores Associados para
participarem da Assembléia Geral, a. realizar-se no próximo
dia 5 de Novembro de 1965, às 19 horas. na sua Sede
Campestre, com a seguinte ordem do dia:

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA.
'

.
Observação: Não. havendo número legal em la. convoca

ção, a Assembléia funcionará às 19,30 horas
com qualquer número. v

: Francisco Zaziski Wilson Murara
Presidente l Secretário

Acreditamos, assim, havermos
cumprido com nosso dever e

desempenhado 8S determinações
'da Comissão Municipal de' Es
'portes de Cauoínhes.

Ao �inaliz!lr êste relatório,
tomo a liberJade de fazer um

pequeno comentário, lembrando
prtmeíramente que assisti os

lHOs., IVos" 50s. e. 60s. Jogos
Abertos de Senta Catarina.

Tivemos: em Brusquc, o cuí
dado de observar e estudar as

condições técnicas e físicas dos
mais destacados atletas e equi
pes amadoras catarinenses e os

comparando, aos nossos jovens,
pudemos compreender que, in
felísmente, está havendo em

I

Canctnhas um grande des
perdíclo de valôres.

E \preciso que a Comissão
Municipal de Esportes. a nossa

Prefeitura, os homens 'que são

responsáveis pelo futuro desta
terra, tpnham concíêncía de
elevaria importância do' esporte
amador e tenham a iniciativa
de promoverem a vindà de téc-
-nícos do RIO, de São Paulo e

Santa Catarina, especializados
em basquete, voleibol e atletis
mo a fim de organizarem
competições esportivas dessas
modalidades nas escolas, entre

agremíaçõss locais e entre os

operários de diferentes indús
trias. A Comissão Municipal de
Esportes terá (se pedir) amplo
apôío, tôda a ajuda possível do
SESI. da Secretaria de Educa
\ção e . Cultura e do Departa-
mento Nacional de Educação
Fístca para incrementar a prá
tica da ginástica e dêsses es-

, portes.
'

E que grande passtS estariam
dando para que Canoinhas, a

través do esporte amador, Sen

tisse uma mudança radical e

benéfica em sua mentalídade

Ministro da Guerra desmente onda de boatos

Não há '__ II

SItiO,
·Iistinhaou

RIC, 28 (Transpress-O ESTADO) - Desembarcou
no Rio o ministro da Guerra, procedente da Capital Fe
deral tendo" sido récebido pelo ministto Eduardo' GOJ'Tles
e cêrca de 500 oficiais de alta patente. Disse o general
"ao sair do avião que ',«não vamos buscar ninguém para
castigar». Agradeceu o trabalho da imprensa, afirmando
que com o seu trabalho de equipe ela tem ajudado na

recuperação do país. I Concluindo disse: «Não há estado
de sitio. Não há list�o nem listinha. Qupro que .não es

,queçam que tudo isto se deve ao Presidente da Repú
blica que, amparado no povo, tomou todas as medidas do
próprio povo para garantir a paz e acabar com a agitação.

A respeito do propalado encontro com o governa
dor Carlos Lacerda disse: «Não sei de encontro com nin
guém. Porém, no caso de ,um chamado, não tem por que
não ir visitá-lo». n

NA$'CIMENTO
Dia '23 último o lar do

casal dna. Madalena sr, Kai
sar Sakr, foi enriquecido com

o nascimento de um robusto
gat oto que na Pia. Batismal l

recebeu o nome de ADRIANO
LUIZ.
Ao recem-nascido e seus

pais} os nossos parabéns,

esportlva que, salvo o bolão e

o fut�ból p-ofíssíonal - suas

expressões máximas - tem no

esporte do jôgo de baralho, cem
pessôss de tôdas as idades e

condições socíaís, o maior nú
mero de praticantes.

O esporte amador, "por natu
r=zs, desperta Da mente de ceda

jovem, de cada cidadão, atleta
ou assistente, o espírito competi
tivo, o desejo de ser melhor, a

ccmpreenção da necessidade da I O Clube de Hol,ão Democrata"conjugação de esforços.
. "

novamente campeão da cidade
E nos queremos ver Canoí-

O h CI'O- Club
.

B J'-'. " con e o e oe o aonhss unida, melhor, mais pro- D t t dící
.

t.

lb I
emocra a o ra rcronar erçagressísta: queremos VI rar com" '

•

C
.

h 'b "Ih t' feira, vem de sagrar-se, outra
anoin as e com o ri an e _.

f t fílh d
- vez" campeao da cidade" do

u uro que seus I os po erao
campeonato do corrente Imo

ter.
levado a efeito na Cancha do

Canoinhas, 20 de outubro de Campo da Agua Verde. No
1965. mesmo sentido, outro torneio

deverá ser levado a efeito na

nova cancha da Sociedade Be
neficente Operária. v

Casto José Pereira
•

HOJE, primeiro baile da ACES
A nóvel Associação Cenoi

nhense dos Estudantes Secun
dários fará o seu debut na data
de hoje' nos amplos salões do
Club Canoinhense, com um

grandioss baile, ao som de co
nhecida orquestra "T�opicana.
Ritmos", ocasião em que será
escolhida a Rainha dos ��tu
dantes. Agradecemos o gentil
convite. v

Chefe da Delegação de Csnoi

nhas nos Vlos. Jogos
'

A1;>ertos
de Santa Catarina.

'.
I

,

Anéxos:

,I Fotografia do Desfile '

1 Flâmula dos VIos. JASC

C. C Ó P i a

Comissio Municipal de Esportes
Prefeitura Municipal ·e
Câmara de Vereadores de Ca-
noínhas. v
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l CORREIO DO NORT'E
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ae 10-1965

Há, evidentemente, uma pluralidade ecológica em vário lugar
do Universo. A vida, inegàvelmente,. é um problema n.ioquÍoiico
.dependendo dai cOlldiçõel de evolução d'um . astro, Milhõel de .ói.
enormes - notàvelmente gigante�co. em' comparação com o nosso

: Sol, uma eatrêla anã-amarela de 5a. grandeza _ distribuídos por
• milhareI de Universoe-Galácticoe, por, certo bão de possuir satêlites
eICUfOS, eatrêlas paseadae iâ 80 estado de evolução primário; algumas

• dellru eetrêlae hão de estar precisameute Da faixa ecológica doe BeUII
; cetro .. centrais: hã� da �� •.• ":"; .. :.,J� -; forma condizente ,,�� ;, seu;

....... .. '" .lu.. , \..I fi;) J.lV.iIIIU.I.. y ....u:.. , QLU 1.'01. u.a U j viU � 'i;VL.I..I Ui .c
,

'próprio e particular mecanismo íieioquímioo. Não. lerá, por ia 'o, I
• pouÍve' a alguém na Terra nnsgrnar ou 'deecrever o que sejam êaae.
sêree, porquanto ae desconhece a química. e a fíliÍi,ca nuclear do

1 ; planeta ou dós planetae em dedução; não será, igualmente possível,
.• tentar medidas MI! coeficiente! de .icteligêncie dêssee sêree porquanto
'8 formação média, d'um cérebro capas de armazenar imagena e'
raciocínio. o desenvolvimento completo é em anos da Terra, para 011

-terrenoa, um período de 5,000 anos. Mal há vida, inegàvelmeute, em
varia parte do Universo." Todavia. e isto é categórico, Dão há VIDA
eapsz de ser útil, a não ser bactêriae primitiva e viru., em qualquer:

· planêta do Sistema Solar. Decieivamente, Marte é 'um planêta à.
·

morte; Vênua, um cometa recente. inda está em formação; Júpiter,
Saturno, Urano", Netuno, são envoltórios de gaáes e matéria, em

, evolução fiaioquímica; Plutão, um ex-satêlite de Netuno, imponível
de algo. MaD sabemoe que ai vilital 80 'DOSSO plrmêta não são recentes:
documentos de 3, a 4000 anos . paesadoe revelam os "VÔDII de naves

,circularei. Mal há �ói. próximo. capasee de emitir Vida. Um
·

exemplo é Sirius, alpha de Cão Maior, com' seus satêiitee; outro, a

alphe Centauei: Procyon, etc. O. vôoá côsmícoe não lião 'prevílégioe
'�c�:!no: nem ea "Terra, c �::itc menoc

....
da qualquer ,t:JiáGst.a selar,

onde é vida é impoesivei, Mas há. K estudo notávei que exigirá
investigação profunda em vários ramos, principalmente ,n8 Aetronomia
e na -Arqueoíogis Cosmológiça, Mali [ião há mistérios. O que' precisa
é muito, estude sôbre a instórie nas Humanidades terrenas que

I S,�, I��,

passeram. Lá consta a eolução,
, .Im. I

----\.,

Canoinhasi Sebastião Pa-
dilha, Hari Voigt, Silvio Gaivão,
Gonçalo Ribeiro gos, Santos, Dar

Conforme .foi enunciado ne9ta coluna em leu último número, ci F;erreira de Souza,' Mario
: rSlJllizou'lIIo;, dia' 24 do corrente a grandioilQ festa, cpm a pre�e!1ç8. de Santos, Reinaldo Lourenço Sls

: S. Excia." D�m Daniel HOI�Íl:i, Bispo Dioce!iBlDo da. ci�a-de de L9i!1., badak,'
Silvino Andresevski,

Realm_epte' fO! um gnmd,.6 d!!ll, havendo t8mbeID pnm�lra comunhao,
_

Francisco de Assis Matos, Leo-'
, com,:!Jw bUffitlto não ioferiur ,li 150 CriQUç81, 'e número de penoaa doro HiiCkei", Moisés Alex An

pIe;eiltss foi iocalclllá'vel. Dióturalmimte para cdiimareill 1i6l,iil .. filhüdo!l. tunes, Franciscb Machado Filho,
A reste propúemimte dita, também, u,!t.rp.IH!lQIlOU 0= cákukl§ pre� ::tOg, ,Francisco A�to�io de L�ma, D?

, razijti pela qual Qada lobrou de comestiveis e leu. derivadoll, incluaive nat�· de .OlIveIra, Arl,' �oares
, oe refrige'(fmtelil. 'Esta coluoa congratulfl-le com 'a comiuão da fd!t8,-' PadIlha, ThadelJ Pahols,kl,. Lo-
cam o.H�vmo. :Vig��io'q?e,�uito �r8balhou p,ara ,�u� lie c�n�c,���izae�e I ��ni ;�!���o, ��vo 'l'rep�.����-
o i�;;�ii;õo�ü ..quI �Xtern8ao, �l)cluuve o a�l'8de(ju:ütluto e.pecllfl ti ". I'

Ilino v a" c..cho'-�,
';

José At..LI:itvn
EXGII�" Dom DaDlel, que mUIto, colaborou 1untamente com �� vmo. Lan�, Afons.o Fellc.o D�mmgue�,

. padre Nardeli, ql1e acompanbou S. Excia: O tempo preiudICou em'

I
Ivamr Martms, Antomo RodrI

parte a f�lta. pai. jUl1tamente na hora da aanta cri.ma,; dellaboo 11m gues dos,Santos, Rodolfo Bar-, '

vendaval à� uma _fôrça qúe IlÓ :I natureza p�de .pr{lPorciü�ar� dize� b�sa" Arhnd� MI�uel, I1de fons,o , IUDII que f01 um lIDai" alegam cutroll que fOl uma advertellclll, sela. Rlbel�o da SIlva, Evaldo SChI,: '

como fôr, 8 relidade é que foi fora, do comuto, mail, todo!! aqriê!ee do�skl" Af�nso 'Maas,
.

Juvenu.'

que eetão com :ma con!Jci�n�i!:: �m. ordem, não deverão temer o que . Gome! d� ,SIlva,)�arcehno Ca�-, "

8 natureza m8nd� por. IDtermedIO dó l!e�u gupremo !lenhor, o Deus ,.tano ....8 SI,lva, Adao .Duçke, N�-.:;
todo Podéro,w, o que pn:cisílIIDOj é te:!' maili' fé em ·Qeui e menos'" valdo PadI��a dos. Sant,?l?, Ml-.:.
amôr a8 coisa. do mundo, 'ióclusive crençlu ideológica.. , g?el de FreItas Tnn,osk-I.. \ .

" "

.
. i'

" / Marc,iIi'o Dias ... ,Rorado;,
Cristiano.' Todt,

. José Mauricio',:
Teatro do Colégio Menjno ,Jesus' ,

Leit� e Egon Voigt.
,'o :'

'

Será levado 8, cena' amanhã, dia 31, na' SoCiedade Hípica, Imbuia. Carlos Schiessl FO,.',:i.
'diveHlo@ lltOii variado., ioclu8�ve uni dr8!Dà, pela0 aíulíall e aluDolI ,Rio Bonito • jO;é" Correa;: ,

daqu,ele, Educandário. AR Irmã., estão, 'solicitando a cpl�boração ,de de Freitas Neto.
.

.,'"

.

,'tOdos. pata maior brilhantismo daquela noitada �e alegria, visto o , Santa·,E�icií.a _ Eloi Belar-3J;resultado da meama êer revertido em beneficio da ri��ltrução do
_ mino dá Siíyeira'. . '"colégo, o qual já en,coiltra.s!l em fase final;. Contàmos com. a pres,eoça

de _todúií OI Papan,dUVtllllleS e 'suao famíliaB prestigiando 'desta ,fprma Rio. do Pil1hb • Antdnio Mi- :.

& evolução e grandéza de Papanduva.
'

randa.. ,J'.
,

, Valinhos .• "Antonid"Carva-·'�:;
lho de.: qmá:' .

. "r

.

Coopere CO.fi o Ho�pital Santa Crúi, çompar,e.c"tmdo T'oldo de' -Ciina -:'I(Victor
,

'

'd
'., :Mertin-s de 'OIiv�íra.

,Você, e seus familiares à gra_nde fedta prorpOV'l a .

,Rio ld'Aréia de c',imapelo Rotar? Club no dia 21- DE NOVEMBRO. , HhcÚio Machado. '.!

Universo, Ciência" Mitos

II Voadores",
humanidade

"Discos
.incógnita . d'uma

documentário de A. SEIXAS NETTO

V]

. Nôticias de
I

escreveu: o ESMERALDINO M. DE ALMEIDA

Movim_entadissima' a festa do di� 24

'�� {

Ministério da Educação e Cultura
. \

CAMPANHA' NACIONAL DE AL!MENTAÇÃO ESCOLAR
Assessoria de Divulgaçã� e Relações Públicas - Te!. 23-9627

I
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30' mil . toneladas 'de leite :i
para alimentação escola�

------------- m UUZ@ &

ISegundo. dados fornecidos pelo colar, deve· seu Prefeito dirigir-se à :
Setor de Contrôle e Estatística da

, Representação. na Capital dó Estado
, 'Campanha Nacional de Alimentação a que o referido município esteja vin-
Escolar, o fornecimento de leite em culado, munido dos seguintes do-

pó para o programa de a lirnp.ntlição cumentos- nff,.in nn .�;:>nhor Pre:f,;:õH0
escalai, no país, em 1965, atinge, a

'

Municipal, solicitando assinatura de
30 mil toneladas, >podendo essas .cí- 'convênio e declarando a verba para
fras serem aumentadas, à, proporção o programa de merdnda 110 corrente
que novas escolas forem inscritas e' exercício; cópia de Portaria que de-
atendidas. ((

signa a Supervísora . e duas (2) foto-
Tôdas as escolas primárias gra- grafias de 3x4, da mesma, para cre-

�tuitas do território nacional; têm di- dencial; Têrmo de Responsabilidade,
reito a serem atendidas pela Campa- em dilas vias, papel timbrado da Pre-"
nha Nacional de Alimentação Escolar, feitura, com .o nome, dos estabeleci-I
bastando, para isso, que seus respon- mentes a, serem atendidos, localização,
sáveis se dirijam à Representação ou número de escolares, tipo de estabe-
Setor de sua respectiva cidade. lecimento, 'assinatura do responsável,

O município' que desejar que no Grupo Escolar, o Diretor, € na

suas escolas sejam atendidas, pelos -Escola. a Professôra e atestado do
. programas de Merenda e Almcço Es-

I
'.
I

'
"

w&:s: ª;&!!A

, "

.A

A
I "

·

'V'�
_., -

O�---
,

.' I C
.

,

Os reservistas abaixo deverão
,Militar de

comparecer na Junta de. Alistal11snt6
Cànoinhas - se, com

-

urgência, afim' .de tratarem
retsrentes ',á6 S��vi�b Militar

,

Re�idênçia Fu�k" He_:ibef' I ,'Ysres ,�a R�c�à:
'

to RS,lEQundo Bert�.l�.· .

. Rio dos Poços ,. Alcidio
Serra, Preta • Adol.fo'

Fal., Sentos,
.

Valdelir.es Vieir-a 'da
keviCz ..

, '_'
.

'';, 'I

- •

Silva, J9ão Massaneiro, Leonides
Rio' Pra,tinHa -'NeÍson'Pinto Pires, Antônio Fauluk. Fnmdst.;o

da ,�il:v�i.k·a 'e AbiÚo,�,arol�,skL I Eva., I�O:�Ro���, �a:01��,_.:res�eRIO Prato - Pedro' de Paula .de Suuza" RelDsluu Fo:::u dIa dos

Moreira.:.·, ,'; ,;, "

"
. ,Sâqtos, � 'José Cordeiro ',Cardoso,

Paula fii&rei r3 a "Lliiz Alves." Otacílio' Cordeiro; Darci Dede.ski
T-·--,.-;:"· I "'lC" d ',I e,Sf'bg-s:Üão Ferreir,sBarbosliI.:n

.

'. .,,!!!ªn�ya. zo:�,': ar oso e

,,�GulIlercin�o Alve�' �1QS Santos.

I
Pafãdo'- Walter· Coelho·

;,': Carag�à�'á· - A�'tpní,� �l,a-
\ :

assuntos .:

'� ""Csnoüihas' 20-10-19.65.
'" ,."',.."

�genôr; .Flpres
1°. T}ane:ate' ·Del. da' 14!i: ,DR,

Q corpo de observadores, correspondentes ,próprios e, enviados
)

especiais em vários ,países. possibilita â O JORNAL manter seus'
leitores sempi�e ,bem' informados. sôbre os acontecimeQtos inter·
nacionais de vut�o ; Leia o O JORNAL e' esteja a par 'do que,,'

vai, pelo país e pe.lo mundQ inteiro. .

:'�', "�O·',.--"':J'nRN' A L'
'.' ,

AS 5;:t'N E, .', : :' , � '* �. �,.,
'

(Órgão'Líaer d�s Diários' Associados)
l '."'. >")' ',' .

•

SUP{;,EMENio I.I,TERA'RIO"- .VI'DA ,NACIÓNAL
V.II:?#\. DOS ,CAM'P,OS ''':'', O 'M'ÜN'DO Dt\S CRIÁNÇAS
,J:"'SUPLEM:ENTO .F,EMINI-N.o -:- .sUPLEMENTO
" '.

,)
,_ ECONOMICO

'

,..;.-_:;' .

'

,....._.--_'_.--------
PeçtÍ.; hOl'� m,e�mo." �u,� a.s�i-'

"'1PREÇO�: \', ' .'

Dat,ufa, proclwapdo o 'NOSSO ./-
. '"ano' Cc'�r! �'85,.00·'oooo'. :REPRESENTANTE: ,
6 niêses ...

", I'

A N.T aN',1 O <8 E L;'E M E
C4,'NOINHAS' : Ru� Senador Sd:imi.dt, -' Sta. Catarinâ

As assinatufas começam e ti:lrminam em qtl'àlqu'er dia,',
1\

•

, '

"

!',
.

�"::;'__A
r-:::- ,- -�.

K

PARA fERIDAS" .

E C 'tE M n S,
INfUMaCÕES,
C O C. f I,R' AS, �,
fI!lW[I[l�1:'

�"

NONC�·EXI�TI!!J§Q8b . E$'�I�HAs': [lê: n:
1íiiiB"'1"'Ii--"_"""",�_",=",,,,"_'-"''''''''I''''';''''''''

'

...........
'

......, _.,;. �.�������
I' ':",�

,
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'I ...
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" Mocidade Estudantii, í

na
. vida moderna

A mocidade representa a base da humanidade, e co
mo tal deve ser de uma formação perfeita, livre de de
pravações e irresponsabilidades morais.

C&da pai de família é coagido a dar a seus filhos os

requisitos necessários à constituição dos jovens, que re

presentam o porvir de tôda uma nação. E cada homem
tem por instinto esta inclinação de adaptar 80 filho um
caráter semelhante ao seu. A história, é o 'rtllcáno do
passado. E por ela sabemos que o povo caldeu, habitan
te da Mesopotâmla, ensinava 80S filhos "penas três coisas:
montar, usar o arco e a flexe, e dizer a verdade.

Daí deduzimos que, apesar de relativamente selva
gens, tinham êles pleno conhecimento. do papel que lhes,
competia na formação de sêres futuros.

Ne'stas três palavras: "dizer a verdade", está contida
tôda & pecagogía daquele povo que gravou seu nome nos
anais da história com letras de ouro.

No espírito moldável das crianças ia-se concretizan
do uma aversão à falsidade, e StUS corações tornavam-se
puros como as correntes nascidas da neve, sem mancha.

Amadureciam para a vida, plenamente, conscientes
do papel que desempenhavam perante Deus e a Sociedade.

A civilização, porém, está dividida em dois setores:
,

ao avançar de um, retrocede o outro.
\ '

.
O homem atual não soube assimilar a civilização

caldéia no setor espiritual, enquanto que o material a
vançou prodigiosamente.

Não é minha intenção, afirmar, com isto, que o pro
gresso físico estimula o corrompimento moral, porque em

outros povos, encontraríamos uma parte da juventude in
devidamente aprimorada.

Mas DS homens que nos precederam mesmo squêles
que viram a civilização adormecida, tinham uma consti
tuição mental mais rigorosa, e raramente transgrediam
nos seus principias.

.

Suas resoluções eram inabaláveis, sua vontade uma
lei imperiosa, que não admitia réplicas ou restrições.

Era êste aspecto de suas almas que êles faziam es

pelhar-se nos filhos. Era esta fôrça qúe fornecia à natu
reza selvsgem que habitavam, esta simplicidade nascida
do contato com as coisas belas do mundo, como seja uma

flor, <> canto doce de um pássaro, o mty;,murar faceiro dum
regato, que imprimia na juventude a nohf'�za de sentimentos.

No entanto 08 anos passaram, lentos como o gotejar
das gôtas de orvaího no cálice de uma flor .

. Passaram...

<'

Despertou a civilização, sacudiu-se o seu torpor, e

avançou bramlnao, rápida, ínvencívell

Não cónaegutu, no f'otAntn� lipcf'per um!' flor dI> sua

.baste, cessar o canto dum pássaro risonho, nem calar ao

regato o- seu murmúrio.

O sol que ilumine o mundo é sempre, o mesmo, 8

mesma lua prateilà a copa nas matas alvíçereíres.
No coração da humanídsde pulsou os mesmos senti':'

mentos. Por que a juventude moderna não se dedica com

banto entusiasmo ou não dispõe quase de tempo para os

estudos?

Duas coisas principais ressaltam a nossa vista, moti
vando tal comportamento da mocidade da era atômica: a

vida em familia, 1° rator que contribui para a formação
do individuo, e a ação do meio.

Tomemos como exemplo o l°. caso, fatos quotídía
nos da chamada "nota de sociedade",

Um casal feliz: para êle existe a projeção social; o

nome ilustre, a corja de amigos sedentos de seu dinheiro.
,

,'Para ela, as garridices no vestuário, as rodas ele
gantes, onde o jôgo impera, como soberano absoluto e

despótico,
Dois filhos - que sobra para. êies? A liberàade, a

fama ... e o esquecimento. Assim, dividem seu tempo en

tre estudos e a maior parte em festas. Suas almas insa
ciadas de carinho buscam alhures o que lhes não pro-
porciona o lar.

'

Hã ainda uma percentagem de jovens não agrade
cidos pela abastança.

:Estes, atirados ao mundo, quando mais necessitam
de orientação, de estudos, são impelidos ao mal. A so

ciedade, muita! vêzes madrasta; não lhes proporciona 8

imprescindivel assistência.
.

No meio onde foram colocados, a sorte lhes é adversa.

E, finalmente, não hâ mais entre os homens aquêle
rigor Inquebrantável n� educação moral e intelectual dos
filhos, Cnão há sequer o carinho de que tanto necessita
um COlação em flor]. v

D. A. P.
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. Canoinhas nos

VI� Jogos Abertos de Santa Catarina
Relatório do Chefe da Delegação enviado à Comissão t'tI�unicipa: J�

Esportes, à Prefeitura e' à Câmara de Vereadores
A Delegação de Canoinhas

para participar dos Vlos. Jogos
Abertos de' Santa Catarina foi
formada por Casto José Pereira
(chefe da delegação.), Maurício
Antônio Nascimento (assessorj,
Leonardo Brandes (ciclista) e

Luiz Hamilton Gonçal ves Cor
rêa (atleta) tendo partido desta
cidade às 16 horas do dia 8 de
outubro em condução especial
mente cedida pela Casa 'Pereira.
A nossa' delegação chegou a ci
dade de Brusque, sede dos VIas.
J.A.S.C., à uma hora do dia 9
de outubro, sendo recebida com

. muita amabiridade por compo
nentes do LIONS CLUB de Brus
que, encarregados das acorno-

.dsções para os atletas visitan
tes Fornos encaminhados aos

nossos aposentos no ·Grupo Es
colar Consul Carlos Renaux

Na manhã do dia 9, procede
mos na CCO (Comissão Central
Organtzadora] ao registro oficial
dos nossos atletas nas modalí
dades que Canoinhas solicitou
inscrição atra vés do nosso Pre
feito Municipal, em ATLE'lJS
MO e CICLISMO.

Dia 9, também pela manhã,
participamos do Congresso de
Abertura dos Jogos, realizado
que foi na sede social da So
ciedadeDesportiVil Bandeirantes.

As 14 horas e 30 minutos do
dia 9 participamos, devidamente
uniformizados, do desfile de
Abertura do__! VIas. Jogos Aber
tos de Santa Catarina que con

tou com a presença de 1.200
atletas representantes dos, 31
municípios catarínenses inscritos
nessa sensacional olimpiada.
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Brusque às 8 horas e de Blu
menau às 12 horas e 30 minutós.

Corno a prova de ciclismo estava

programada para as 9 horas de

domingo, dia lO, no dia anterior

dispensamos cuidados especiais
ao, ciclista Leonardo Brandes,
providenciando massagens e ou

tros tratamentos indispensáveis.
O msu tempo decretou a trans
ferência da prova de ciclismo
para as 14 horas de domingo.

A prova de .A.._TLETISMO teve
, inicio às 8 horas e 15 minutos I

do dia 16 de outubro, Luiz
Hamílton Gonçalves Corrêa"
que reside em Joinville há 25

dias, por liberacão especial de
Comercial SALFER Ltda., Fjr
ma onde trabalha, veio de Brus
que sexta-feira, dia 15.Três razões, justificáveis sob

todos os aspectos, 'impediram
um melhor desempenho do
nosso ciclista: 1.� Cada cidade
ínscríts na modalidade foi re

presentada por 'uma equipe de
três atletas; Leonardo Brandes,
no caso, teve uma atuação iso
lada, 2.) Os ciclistas de Joinville
e Blumensu., cidades onde o es-:

porte do pedal já firmou tra
dições, apresentaram como

"extra-vantagem", bicicletas em

condições técnícas muito supe
riores 3 do no!'1SO atleta. 3.) Fal
tou-nos, também, mais tarimba;
como é a primeira vez que par
ticipamos ofieialrnente de um

certame de tanta importância,
pecemos, por isso, em outras
minúcias.

'

D

Participou com entusiasmo
da prova dos 100 metros rasos,
tendo obtido o 4. lugar na

prova de classificação com o

tempo de 12" 3/10. O 1. clas
sificado fez os 100 metros em

11" e 5/10. Como a contagem
de pontos e classificação só é

considerada 80S dois '

primeiros
colocados, Canoinhas, também
nessa modalidade não marcou

pontos,
A Delegação de Canoinhas

assistiu no dia 16, às 21 horas
ao Congresso de Encerramento

I
dos Vlo Júg:JS Abertos de Santa
Catarina, quando ficou defini
vem=nte confirmado que 09

VlIos. e VIIlo, Jogos serão rea-

lizados em Lajes e Joàçaba,
respectivamente.
As nossas despesas, devida-

(continua em página interna)

J

Dia 11, segunda feira, por
questões profissionais, Leonardo
Brandes regressou a Canoinhas
em ônibus, tendo partido de

partira

• •
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