
Therézio esteve em

Florianópolis
I

,

Esteve na capital 4,0, Estado" tendo retornadQ na

noite de quinta 'feira, o Prefeito eleito de Canoínhas,
Benedito Therezio de Garvalho Netto. Sua senhoria, que
se fez acompanhar de sua exma. esposa e do sr. Size-
"nando Ribeiro da Silva Filho, mlfllteve na ilha importan
tes contatos em esferas estaduais e federais, objetivando
o seu futuro govêrno, visitando também a Assembléia
Legislativa. Em tôdas as suas visitas foi sempre acom

panhado pelo deputado dr. Reneau Cubas. Junto a Celesc
o nosso edil foi .informadc que a nova rede de distribui
ção de energia elétrica da cidade terá o seu InICIO em

fevereiro, para o que, existe já há tempos verba espe
cifica, conseguida graçfls aos esforços do Dep. Federal,
dr. Aroldo Carvalho. Junto a repartição competente do
D.N.O.S. foi inteirado da atual situação do projeto da
rede de agua da cidade, como também da drenagem do
rio Monjolo, já iniciada na rua José Boiteux e que irá
resolver antigo problema daquele setor citadino. n

Alocu�ão ã.· 8an�eira

Sim, o' Brasil demarrou para�dias gloriosos!
Jã transposto o limiar' desta nova fase, aqui estamos, Ban,deira,
do Brasil, para renovar o nosso juramento de fidelidade. P&rs'

reviver o passado glorioso abrigado nas tuas dobres e para ma

Dif'�l>tsr a nossa cc..ufiança OI) futuro que simbolizas! v
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Nova I e i

A nova lei tributária já apro
vada pelo Congresso Nacional,
a

�
entrar' em vigor no próximo

ano, introduz profundas modi

ficações no sistema tributário,
segundo itens abaixo:

8) - eliminação da incidên

cia em cascata (múltipla), do
imposto, hoje conhecido como

Vendas e Consignações;

b) -- isentará deste imposto
as exportações a países estran-

Designado pela Mesa da Câmara Federal, o Oe- geiros.

putado conterrâneo Aroldo, Carvalho, proferiu c) - isentando como isenta

O seguinte discurso no Dia da Bandeira, em
do impôsto os gêneros -de prí
meíra necessidade, a Reforma

'frente ao Pala�io do Congresso Naciona: Tributária: vem beneficiar jus-,

I

Aqui estamos, à sombra do conjunto arquitetônico do Congresso tamente 8S classes menos ta

Nacional, obra do gêaío brasileiro, para saudar-te, bandeira vorecidas que poderão adquirir
do Brasil. um mínimo de ahmentação li-

Ao contemplar-te, altaneira, iluminada pelo sol do Planalto, dra_
vre do imposto hoje incidente

, e que representa cerca de 20"/0
pejando à suavidade da brisa, rememoramos não 'apenas 8 glo- do custo da alimentação. 'Por
"ríosa História da Pátria, os seus lances épicos, os seus momentos outro lado, a referida isenção
dramáticos, as nossas dimensões continentais, o milagre da uni- racíoualísa os trabalhos de ar

dade da língua e da religião.
-, recadação e fiscalização pois é

Vemos em ti o próprio PÓYO que representamos, de todos os' qua- sabido' que justamente em re

drantes, dos mais longinquos rincões, das mais diversas condições lação aos pequenos comercían

sociais tes do, setor de alimentação

:És o soldado que patrulha a fronteira distante e o marinheiro ocorre o maior" número de

que sulca os inares bravios!
conflitos entre fisco e contrí-

Es o aviador que cruza os céus e o indigena que palmilha as buinte;
florestas. d) - éliminai"á 80% da

,:És o homem da amszônía que penetra a selva e os igarapés e o sonegação ainda existente, pois,
nordestino heróico que enfrenta as asperezas da terra sáfara e

adotando o sistema de compen

do sol inclemente!' sação do imposto já pago nas

,operações anteriores torna o

:És o trabalhador rural, dos cacaueiros, do babaçú, da 'madeira, d
.

t d Icompra ar um 10 eressa o no

do mate' e do café!
'

.recebimento da nota legalisada,
:És o' vaqueiro das Minas Gerais, do Pantanal, do Planalto Cen- afim de poder se beneficiar da

tral e do Pampa gaúcho! compensação;
E's o trabalhador da indústria, o funcionário, a dona de casa, o e)...,. a pantir de 1967, ou

general, a criança pobre de olhos grandes e pés descalços! seja daqui um ano; quando en-
trará em vigôr a reforma tri

F.ncarqas o próprio povo brasileiro, que não se abateu ante as butária, haverá uma estrutura-
dificuldades; que não se entregou ao desânimo; que não se fez

ção de preços mais justa do
.

prêsa do mêdo e da perplexidade e que ajuda a construir o
que agora. porque estarão eli

Brasil do
_

futuro; que confia, ainda. minadas as múltíplas incidências
Vencida a etapa mais difícil da reconstrução e superados os pe- do Impôsto de Vendas e Con

rigos mais graves que DOS ameaçavam sem que houvesse quebra signações, o que facilitará a

dos fundamentos prtncípaís do regime democrático, aqui estamos circulação' das mercadorias e

corno o. povo que encarnas, confiantes no futuro, dispostos a 1;0- permitirá ao Brasil concorrer

- do trabalho e ao nosso quinhão de sacrificios, em favor do Brasil. nos mercados externos em ter-

Demsrramos para dias gloriosos! mos de igualdade cpm os Est9-

Já se descortinam novos' horizontes para o povo brasileiro. dos Unidos ou países europeus,

Páginas fulgurantes da nossa história, que hão de ser cantadas principalrpente, no setor das

.pelos pósteros, estão sendo escritas, nóvamente. Revive em J 965 manufaturas e demais artlgos

o espírito de Rodrigues Alves, de' Campos Sales e de Murtinho, Industriais. Sucessivas operações

na tarefa ciclópica do saneamento financeiro.
' de vendas não mais ínfluírão

no preço da mercadoria;
As mensagens de Ruy, os exemplos de Caxias, de Río Branco,
de Deodoro e de Floriano; a obstinação de Oswaldo Cruz e a

f - confere aos Municípios a

bravura de Marcílío Dias; o destemor de Tiradentes e a coragem
faculdade de fiscalizarem, o

indomável dos nossos pracinhas da FEB; os exemplos marcantes recolhimento, do lmpôsto de

que povoam a nossa história de quatro séculos, inspiram os atuais .Renda devido pelas pessoas

responsáveis pelos destinos da Pátria! Balizam, como Iumínesos físicas. Entendemos que esse

fanais, a árdua caminhada dos rrossos dirigentes! dispositivo vai incrementar

muito a receita da .União; e os

E brilham lâmpadas de energia elétr'ica em �ubstituioão aos can- Municipios que fizerem o res

díeiros. E a fôrça das turbinas substitue a das máquinas à vapor. pectivo convênio, serão benefi
E linhas de, transmissão de eletrecídade . diáriamente chegam a ciados com 10% do imposto
cidades interioranas, a vilas e povoados.

'

pago pelas pessoas físicas. Serão
,

I

Modernas rodovias estão' em construção e a frota mercante foi assim, 8S próprias Muníctpalí

recuperada. J

"

, dades também beneficiadas com

o acréscimo da' arrecadação;
Melhoram o ensino e a assistência social, o amparo ao trabalha-
dor rural e 8') favelado.' g) -' trata da devolução

mensal automáti�a das cótas

federais e, novo critério de
cálculos. Os inconvenientes apon
tados, como sejam a extinção
do Impôsto de Indústria e Pro

fJl!sõe:.J e do returno da cota ao

aistema

'tri,butáriá
,de'

m o d i f Ic e

arrecadacáo
'I

'artigo 20, bem como a transfe
rência pata o Estado do Impôsto
de TransmissãoInter ..Vivos, são

sanados pelo artigo 13 da Re

forma Tríbutáría, que faculta

ao �unicipio cobrar DIRETA-_
MENTE 20% da alicota do
Estado do novo ímpôsto sôbre

produção e circulação, surgido
em lugar do Impôsto de Venda!
e Consignações.

'

,

n

Já chegou c Gerador
do HospitalSanta Cruz

o gerador adquirido para o Hospital Santa Cruz"
mercê da patriótica campanha encetada pelo Rotary Club '

de �anoinhas e a generosidade do nosso povoo já se en

contra em nossa cidade, .em exposição nas lojas- de Ba�;
silio Humenhuk & Cia. Ltda. O importante melhoramento i
que irá preencher grande lacuna em nossa principal e .

única .casa hospitalar, foi comprado práticamente a preee.]
de custo,. com faturamento direto, da Willys Owerland �

do Brasil S:A. graças ao alto entendimento e gesto altruís- :,
tico dos diretol'es da grande emprêsa e seus eoncessíonâ-]
rios nesta cidade, firma 'Basilio Humenhuk & Cia. Ltda, f
A todos, indistintamente, que cooperaram de uma forma- l'
ou de outra,' para o final e extraordinário êxito da alu- r
cÍida camp,nha, os nossos cumprimentos muito espe- t
cialmente ao agrónomo, dr., Geraldo São Clemente, que r

a idealizou e eemandou com singular empenho. :1 r

Um« Caria
'Selllpre Saudades

Temos a grata, satisfação de levar a nOSSO$ mi-'

lhares de leitores a carta, que segue, de Irmã Maria;:

Carolina O.S:F. a' 'estimada mestre de três gerações de'

canoinhenses:
'

Erexim, 11-] 1-65

Estimadàs Normalistas da "Equipe SoyoDora"
Saudações em Cristo:

Já que hoje tenho u�a folgazinha, vou responder 88 cartu
de felicitações) chegadas da minha "Canoinhas". A tadas vocês um •

sincero e grata "Deus Lhes pague" pelos votos de 4/ II, dia do
'

grande Arcebispo e Cardeal São Carlos, o Santo festejado em Milão,,'
Em que pais está situada a cidade de Milão? Ora, bolas, isto não ",
vale numa Carta de agradecimentos. Perdão... Escrevo o que me

surge no momento; a literatura e regras de estilo já tenho colocadc ':
na pasta do "português arcáico". Agora é tudo moderno, não'

ácham vocês? O "tudo" só com restrições; pois. a base das ciênciesi

não podemos desconhecer, aenão os gregos iriam bofetear-nos':

aolenemente, taxando-nos de tremendos ignoranfes. ..,
Vocês estão de "parabens" ,péla aplicação, de seus sucessos o';

novidades culturais, visto já terem alcançado QS dias letivos prescritoll;;
bravo. Até um Clube de Normalistas vocês fundaram s6zinhas. Viva'
Assim está certo, e e;pero que jamais esmoreçam aêste entueiaamoi

,

juvenil. Aqui, em Erexim há tantos clubes que nem conheço todos.

E novidades técnicas a metodológicss não faltam tão pouco. De ves :

em quando substituo 'professôres ausentes: então,�im, invento até:
melodias para o ensino de mateÓláca --- p.' ex, "Aogllllos alternes

,

internos. etc.. ," cantando é formidavel. Viu, que não sou dos mestres �

tradicionais' (tão duramente criticados em métodologias hodieenss);
Jus à verdade: tudo 'do antigo não era modelar; mas tão pouco

podemos clsssificee tudo do moderno "100%". Ora, não fiquem �

reamungando nas barbes, hein ... A, carta presente está de acarClo com I

a turma. cuja lembrançã está bem viva em minha caxola. "Eunice'
,

Regina- Vera Lúcia" Marisa-Rosicler... que maravilha de,Clube..

Continuem sempre com seu sorriso e "aplicação n08 estudos"

para alegrarem os Pais e Mestres, e uTudo para a Glórla de Deus.'"
- Um abraço a boa Irmã M. Nívea e lembranças a tô'das a8 alunas'

grandes e 'pequenas. A voc�s da famosa, turma. meu abraço de grata'
amizade. Sua em Cristo

irmã' IHaria Carolina O S.F,
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CORREIO DO NOItTE
�t"fii.I..�

,)(
Geladeiras Comercíais

Balcões Frigoríficos
Sorvetertes, etc.

'dlretamente de fábrica.

Informações com

Wald'emar Knijppel
. X

Vende-se Lotes

4-12-1965

Negócio de Ocasião
, ,

' I

Aluga-se ou faz-se: qual-
quer condição de arrenda

mento, uma ou duas serrarias
completamente reformadas,
plaina para beneficiamento,
desempenador, descascador

-de arroz, etc. '

II.�
, -

Procurar "0 proprietário,
,An�nio Maron Beçil, em

Májor Vieira. Iv

. 'I·1I 1I..�II_-�mlll....�!I
; .. Atençao! Vire e leia

3HIAs30

no JARDIM ESPERANÇA,
, -nas proximidades do Ginásio

Santa Cruz.
\

A Vista e a Prestações,

Tratar com Henrique
. Bóra, na Casa' Santa Te-
rezinha. v

\ :'

V E N D "E' S 'E�" I -" I

:: VaríBs datas próximas ao
.

Grupo Escolar "João José

Souza "Cabral"
" (Sossêgo).

: ! ,

-sr. Célio
"

'I.. Procurar' °

t(ohler. ,
.

J. , • .. ,� ;
I

SEMEADEIRAS' "
para Arroz, Milho e Feijão,:'
da 'melhor 'marca exis�eriie.
com IOU sem adubadeira.

'CasaSanta Ter.ezinha
I' .• Rua Getúlio Vargas. S/Dr

'.OTORISTA! Oheene l!empre ..
lei. do trâD.ite. Ela. 810

, I ,feitas , para sua pr6pria
aegnraDÇIl.

.: colaboração do

'clube dos amigos

r

Para o seu exigente pa ladar

prefira sempre

'PINGUIM
- Restaurante' e" Sorveteria -

Diàriamente Almoço e Jantar.
"

Iv
,'i

: Refaça suas

B I G
Torrado a ar quente

Saboróso até �ultima gota
Rua, Paula Pereira - Telefone, 241

BG é grande • mas em Canoinhàs

BIG é O melhor café

J.
r

GORTE
, Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO),

Caixa Postal, 76 - Fone, 125
'

Canoinha. os- Sta. Catarina '

�" ;,.

TRANSFO�MADo)lES DE: DISTRIBUIÇÃO TRIFASICQS
• E MONOFASICOS a ,ÓLEO de' 5 8 500 KWA G.E. ...

CHAVES M�GNETICAS " DE FÀCAS o ESTRELA
TRIANGULO ., QUALQUER CAPACIDADE,

MEDIDORES ,MONOFASICOS" E TRIFASICOS, G.E.
CABOS'· FIOS .:.CONDUIT o CAIXAS DE FERRO

ESTABIJ_IZ!ADORES • LAMPADAS
� '.' r ,

Sra. \Industriais e Comerciantes:
consultem 'suas necessidades a J. CORTE

'. ,. /." "

Melhores" Preços - Garantia Absoluta

I

,- SATIR -

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO
! .

I
.

Matriz: Curitiba

Filiais: São P�u!o • Rio de Janeiro • Í:'orto Alegre •

Cauoinhas - Rio 'Negro ó Mafra o Barra
Mansa.

.,' /,

'-

-sspnpq sop 8ÇO'} 9 3:
·apUIJq um -aqu88 a 0luaW!;)U'::'A ou sa�5elsiud 88 an38d

.

-aputrq wn �19qG83 a �Jdwo;)'
·�papq mn <lque8, oi DISAONV'10D seço'] S8 a:nslA

, � \ ·'8l6N ou an88d 'a 8J088 aJdwoJ
·saa8slu8A a SOlUO;)Sap sop ..z08 9 'apSp!UOlJodo: 8lSi!I 9:H�AOJdV

·opue�lIeleq ODe .3p WII o Jessed ª30A I!J�d 'wlPJel eJed' e3ueleq ap oqul!wel Janblenb W33aJ3JO,
i�SI\ONV'l08 ." e I�SI\ONVl08'O

·sequloue:). wa elS!AIsnlOxa -edoo W9 eJAeled eW!IlfJ
"elsllned adoa. esoweJ ep opjped nas. 'JazeJ e Jaoequoo equaj\

(y�PJIOA o6!lUP) OI3JªIlIDl a elJlsgpUI 'slaA9W ·'I�SllODeloD·.ll
leJafi ma Dual ap· $Dle,alJe a SaJelnqnl Sl3AOW ap e3IJQ" 'I�S.loueIOD ·0

1I••�lIm.mllll••m;••••III1I1IBBlIlmlEEIIB.BIIl=.�

'I.

Dr. Anor Dittert Pinto X'

I Médico Especialista I
em

Olhos, Ouvidos, Nariz - e Garganta
Consultas no Hospital Santa Cruz nos rli;:!s /

12 e 13 de J A N E I R O de 1966

::=:=:::::::::::::=::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::
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:: Vendas: Atacado e Varejo Rua Paula Pereira, 924 ii
n u
_ . n

::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::;:::::::::::
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Brinquedos • Enfeites de Natal
Ferragans - Louças :... Armas, etc.

.PROCURE A

CA'SA SCHREIBER
Duas loja$, para achar O que precisar

Procurando acha! !! �
Tecidos finos • Artigos Jersey - Nylon

Bordados Rendas - Botões, etc.

,

I

.'. I�
Clube Ca.noi.nhense
Assembléia Geral CONVOCAÇÃO

São convidados todos os associados do Clube Ca'::
noinhense ,para a. Assembléia Geral (� realizar-se dia 1�;
(doze)· de dezembro, na séde social, ,pelas nove horas,"
com a seguinte ordem do dia: " �,

Aumento de mensalidades; ,

Assuntos diversos de interesse da sociedade.
Não havendo número legal na primeira convoca

,

ção, desde já fica a segunda convocada para meia hora
após, com qualquer numero.

Canoinhas, 10 de novembro de 1965.

Rui Selame - Presidente 2x

Quando fizer seu itienrário �e passeio,
não esqueça de incluir uma visUa. às

obras do FRiGORíFiCO

Terre,no
, •

•

I

X.
em. I,taiópolis - Vende-se

36 alquelres eproximademente,
Bôas aguadas.
Herva mate.
Terras de cultura.
Madeiras finas.
·Lenba.
Argila para cerâmica.!Barbsquá - pequena casa, (inacabada).
Malbedoe. ,

Apropriado para tanque. (Roda d'agua e criação de peixes).
Divisa com o perimetee urbano. Três acessos. "

10' a 12 kilômetros do asfalto (BR 2) - 1 1/2 km. da Estação
Ferroviária.

Preço básico Cr$ 400.000 o alqueire.
Informações - Escritório de
irmãos Procopiak '& Cia Ltda., em Canoinhas.

I
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA-
ANT'(,ERSARIAM-SE

Amanhã: os srs. Serkis
Soares, Adinor Bedritchuck, '

Paulo Dehner; . as meninas
(iilciane filha do sr, Walde
mal Cadsr, vi/ma de Fátima
filha .lo sr. Anto"fio da: Silva;
Nelia filha do sr, Edmund�

Hartmann, e Mada Elizabet·
filha do sr. Boaventura Ben
da.

. Anwizhã: a sra. dna. Ce
cilia eso. do sr. 'Eraldo Lessak;
o sr. Rubens Ribeiro da'Sil-

va, ativo redator dêste sema

nário; a srta. Leoni Cubas;
a menina Neide filha do sr.

Estetano Lucachinski e o me

nino Antonio Altaoir filho do
sr, Antonio José dos Santos.

Dia 6: 'a sra. dna. Esteta
nia esp. do sr. Vitor Metzger; f
os sr s. João B. R.uthes, Or
lando Horst, Moacir de Pau
la e Silva; a srta. Arlete Ma
ria Tulio; os jovens Luiz Au.
gasto Fontana, Raul dos San
tos, Udo Winter e o menino

ELITE TÊNI'S CLUBE
E D'I T A L

�� direção do Elite Tenis Clube, convida seus as

sociados para a assembléia . extraordinária que fará rea

lizar no próximo dia 8 do corrente às 14,30 horas em
, sua sede social. Caso não haja numero legal em primeira
convocação, a mesma realizar-se-á às 15:00 horas com

qualquer numero-de associados.

Assuntos:
Aumento da jóia e da ação.
Quadro Social'.

Empréstimos· de sócio para, conclusão da séde.·
Estatutos.
ASsuntos diversos.

. A I DIRETORIA

,_% I�

'·Cine .; Teatro Vela 'Cruz
�..:-

.

A P R E S E N T A -:-

HOJE. á.' 20.00 hora. - impr. at' '14. ano.

VlDAS SÊCAS
com Atila ludo, MafIa Ramos, Orlando Macedo ..

,.

1_-.......-_-

,

D?MINGO • ac 13,30 -'hora. - cen.u�a livre

Harold Lloyd's o, Rei do Riso
com Harold Lloyds, o maior cômico da atualidade. '

8. 16,00 hóru
611 19,00 hora.

-

58 :.B;15 hora"

cen.Ura liyre
'.

impl', até H, ano.DOMINGO

TAMBORES DISTANTES
com Gary Cooper, Mary Aldüõ,. Rich;;rd Webb.

,

�m tela Panorâmica e Tec'hnicolor.

20. Feira - a. 23.15 - impr...tê 14 800•• REPRISE
,

.

30. Feira�- a. 20,15 hora. - impr. até 14 anoI

Programa 'Duplo
1°. Filme: PAGINAS DA REVOLTA

..,
.

.

com Ted Ray, Jean Kendê, Leslie. Phíllips, Joan Sims.

REI 'De> RI'TMOo
�om Sal Mineo, Spsan Kohler, James Dawe.n.

QUARTA FEIRA - a. 14 hort,1 - cen8ura Jiv!-,e

o REI DO RITMO
4·8. Feira· a. 20,00 hora. -,lmpr. até 14 ADO.

PÁGINAS DA REVOLtA
58. e 6a. Fe�ra .• �. 20,00 hora. - impr•.até H ano.

A, SOMBRA DO GATO
.

.

com Andre Morell, Barbara' Shelly, William Lucas
e Freda Jackson

==-=================================�=---"

Não deixem de assistir para os dias, 25 - 26 e 27 de dezembro

Deu a Louca no Mundo
A Cmédia. das Comédias

2,30 horas de' alegria e risos

•

Sociedade
Bela

Aos aniversariantes nossos 0ficio 12/65.
melhores votos de felicidades. Be�à Vista ão Told,?, 24 de Novembro de 1965.

.Benhor Diretor do Jornal '

"Correio do Norte" .;_ Canoinhas .

Assine! Leia! Divulgue i
.,

,Correio do Norte I

BII.ullmm•••mm.mll.II•••••II••UII•••HIIII••
,

IA CASA \ PEREIRA à(omp4tnha o Govêrn� em suas novas medidas de� •.

I .
Redução de Prêços e, numa prolDOção inédita na (apitai doMalelança a I·

• Campanha do CRUZEIRO FORTE.. •
'� ,

I� oferecendo· reduções de prêços espetaculare� para .

I VOCÊ ECONOMIZAR DE VERDADE.
_,

I
• •
II A partir de \ Dezembro' •

I' \. o seu Cr$ já é for.e· na I'
I C A:,S A P E R' E I R', A I
• •

I - Onde Você Compra Mais Com Menos Dinheiro ;: II

•
Rua Getúlio Vargas, 882 • Alí, pertinho da Prefeitura.·

..

li
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Ernani fílhn do 'sr, Aronso
Knopp.
Dia 7: os srs. Orlando Nas.

cimento, 'Walt1'úio l(rüger; as
meninas Leda Mí...ria filha
do sr. Arnaldo J. Machado
Joecy de Fatima filha do sr.

João Cornelsen e o menino
Luiz lilho do sr, Estetano
Lucachinslá.

Dia 8: as sras. dnas. Ma
ria Luiza esp. do sr. Haroldo
Koepp, Anita esp. do sr. Nar
ciso Ruthes Sob«, Sebastiana
esp. do sr. Leonardo Brey,
Maria esp, do. sr, Afonso
Linzmeyer; .

os srs. Rodolfo
Frohener, Raul Rosa; a me

nina Maria Lucia filha do sr.

Zefredo Müller; os meninos
. Mareio Ivan filho do sr. Or
lando Tremi e Antonio Ha»
....oldo filho do sr. Bernardo
Belinski.

Dia 9: as sras. dnas. Ida
esp. do sr. Antonio Koller ,
Bernadete Terezinha esp, do

I sr. Rubens B. Stulzer, res, em
Castro, Pr.; a srta. Helena

! Krisan; as meninas Esther
Dorothea filha do sr. Douglas
Benkendorr, Astrid filha do
sr. Reinhard K'tieck; os me

ninos João Osny filho do' sr.
Carlos Dolla e José Carlos

I filho. do sr. Mario Pet raresi.

Dia 10: a exma. vva. sra.

I dna. Gertrudes Mende; as

I sras. dnps. Nidia est: do sr.

I
Herbert

Ritzmann,.
Hi/da esp,

do sr. Siloio Wiltuchnig; os
S1'S. Mario Gungel, Edmundo

I weu», Alberto D'Aquino
Fonseca; o, jovem Moacvr

I Borgf!s da Silva é o menino
1v I Waláemar filho do sr:Àlfre

do Grosskopt.

Bodas de Ouro
No convivio alegre de seus

familiares, filhos, genros, nô«
ras, netos e bisnetos, testejou
Bodas de Ouro, quinta 'eira
última, dia 2, o venerando
casal, sr. Nestor Wendt e sua
exma. esposa Dna. Natalia
Carvalho Wendt,a quem enoi
iamoS coPiosos cumprimentos.

I

Nota de Falecimento
Fàleteu dia 21 de novem.

bro .no Hospital de· Clinica.s
.
em Curitiba, Maria das Ora-

, ças com 15 anos de idade fi··
lha do sr. Antonio da Silva
Ií Izabel Pià'do da Silva.

. A fa1'flília enlutada, nossas
• sentidas condolências.

'C.ADlse - Escritório local de Canoinbas
SOJA, ótima leguminosa

As legumínosas
'

são plantas que têm grande valor na

alimentação dos animais.
.

Elas contém uma coisa importante para as eríadeíees,
para os reprodutores, pera o animal crescer e aumentar o peso.

.

Esta coisa se chama PROTEINA.
'

A soja é uma leguminosa excelente para. a alinrentaçâo
dos porcos, seja na forma de PASTO VERDE, seja na forma de
FENO .ou GRÃOS TORRADOS E MOIDOS. , ,,'

Pode ser cultivada em todo o nosso muntcípío. Onde da
milho' tsmbêm dá soja.

. ,

Todo suinocultor deve plantar soja, principalmente quando
o terreno não serve para o, plantio de slfafa.

Como'plantar? '

Ele pode ser plantada sózihha ou junto com o milho. Na
distância de 60 centímetros entre as ·leiras e 10 centímetros entre
8S plantas '

\

/ No Rio Grande do'Sul estão plantando a s<?ja junto com

aípím. Dá ótimo resultado.

Onde comprar semente?
A Assocíeção RUfai de Canoinhas tem semente nova, ,da

variedade 'HILL. Antes de plantar a soja, faça a INOCULAÇAÇJ
da semente. Quando você compra 8 semente, já recebe o INO
CULANTE, o qual deve ser misturado CO�' água e colocado sobre
8S sementas.

.

Para maiores informações procure o Escrit6rio Local da
ACARESC e· escute o programa. agrfcola da Rádio Canoínhas,
aos domingos às 8,45 horas da manhã. v

\,

Recreativa e Esportiva
Vista Esporte Clube

Temos a. honra de comunicar à V.S., que em data de .10
de Novembro do corrente ano, á Soe, Recr. e Esp. Béla Vist.a E.C.
.conipletou seu (25) vigésimo quinto aniversário de fundação.

� que em data de 21 de Novembro do corrente Iljno.,}em
Assembléia, Geral levada a efeito/ na Séde . da Soe. em Béla V;sta
do Tl?ldo. foi ..

eleita e empcssada ' nova diretoria para o e:xer�iclO
de 1965/1966� que'ficou assimconstituida:

.

i Presidentes: de Honra: Joaquím Angelo Pereira, I\lfl'edo
Ludka, José Poloniski Sobrinho; Presídênte: Felipe KtuU; Vice
Presidente; Antonio Iarrocheskí; 1. Secretário: Vitor PHêira; 2.
Secretário: Enéldo Lohn; 1. TEsoureiro: Pt'dro Tyszka; 2,. Tesou ..

reiro: Menoel Alv�s Lourenço; Guarda Esportes: T�6(ilo Cnerm"ta·;
Diretor de Esportes: Jair Lessak; 1. Procurador: Lioopodo Pereira; .

2. Procurador: Marcelino MâftiôS Nele; Conselhos Fiscais: Herci
lio Pereira, Albino Ossovski. Alfredo Ludka Junior; Conselhos,
Técnicos: Oscar P2reiril, Paulo Adolaf Wagner, Abnor Gomes .

.,

Ns oportunidade, @presentamos à V.S., nossos�protest08 ,

de elevada estima e leal :!onsideração.
'

Vitor Pereira .::_ Secretário
, ,

v.

�--------------------------------------------------�.<

. Não danifique as sinalizações. !
/ Elas custarf,!.m seu' dinheiro e foram feitas

para sua segurança.
COlaboràçâo" do

I

Clube do's Amigos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NOltTE

o que é" Ó cadastramento rú'ral
E um levantamento real das condições da 'agricultura brasileira. Feito' com a participação dos pro-
prietários rurais, Os únicos que podem informar os problemas da lavoura e da, pecuária em cada Ficam convidados- os acíonístas da firma INDÚSTRIAS'

,

.região. Que podem cleclatar as condícões de trabalho e produção em cada proprtedade. E demons- REUNIDAS TRICOLIN S. A., para uma Assernblêia Geral Extra-:
tra!', ásstm. 88 �lU8S' reais necessidades. Esta ,é a única mane-ire de serem planificadas medidas cor-

'

,

ordinária 8 se realizar no dia 28 de dezembro de 1965, nos Es
�et8s para aumentar a produtividade da agricultura brasileira. Melhosando as condições de pro- crítórtos da mesma, nésta cidade, afim de deliberar sôbre 8:
.

-, gresso de cada um. seguinte ordem do dia:
\

a) • Venda ou incorporação dos bens da Sociedade ou>.

dissolução simples, com, pagamento em bens;
,

, � , (
b) - Eleicâo de novos Diretores" com poderes amplos

inclusive para outorgar a escritura, dos bens ímóveís da Soctedade-,
c) - Outros assuntos que poss�,m iuteressar..
, -?i

Canoinhas, 18 de Novembro de '1965.
'

�

�Iisabeth Reise.r Helmbeck

'NOTA DE AGRADECIMENTOX
A Firma Irmãos Zugman vem mais uma vez, por

_intermédio dêste jornal, agradecer as pessoas, os Compo
nentes da Fôrça Pública e, enfim a todos que não me

diram esforços para debelar as chamas' de um: início de
incêndio que se verificou em sua .Fábríca de Camas na:
noite de quinta feira última.'

(

Irmãos Zugman

AREN,A 'já 'tem

legalquorut:n,
Está 'praticamente assegurada

a existência de dois partidos
politicos, com '" I assinatura de

congressistas 80 documento que

n ,requer 8 sua constítuição. O
Partido da Revolução - Alian

ça Renovadora Nacional (ARE
NA) - aríngiu ontem o quorum
legal, com quase dois terços do
total de parlamentares. O go
vernador eleito de Mínas, sr.
Israel Pinheiro;, filiou-se ao

Partido revolucioná�io. Nà agre
miação oposicionista ainda res

tam alguns obstáculos críados
por senadores dos antigos PTB'
e PSD que não quert;m abrir
mão da· direção nacional. O

impasse, no entanto, poderá de:"
sap8rec�r hoje. quando será
realizada, uma nova reunião
entre os militantes das extintas'
! .-

egrermsçoes.

Comissão," fiscalizará anuidades escolares
o ministro, da Educação prof. Flávio Suplicy de

Lacerda, baixou portaria criando comissão especial para
fiscalizar a fixação das anuidades escolares de 66 em

iôpa a rêde privada de' ensino médio do País.'A comissão
será presididà pelo professor Gildésío Amado e sua ins
tituição decorreu de parecer emitido pelo consultor geral
da República, sôbre a matéria. .n

Os alunos José Assis Mü
ller, João Hamilton .Chaves
e Natálio Ferreira de Lima,
agradecem a todos a cola
boração para a compra de
seus óculos de grau. -v

CLUBE CANOINHENSE
I

'

a v,i s o
o Clube Canoinhense ,comunic� aos 'distintos assó

ciados que se 'acham em atrazo com .esta Sociedade que,
se 'as mesmas não forem regularizadas até o Dia 15 de
Dezembro de 1.965, ficarão sujeitos a apreciação da Di
retoria .eliminando-os dos' quadros, sociais por falts' de
pagamento, para' tal 'liquidação deverão ser, procurados
QS senhores Tesoureiro Osmario Davet ou o cobrador
desta' Sociedade. , \

2v

I
A DIRETORIA �

.

Agradecimento

'
. .;..

o que os

agricultores
.

brasileiros
'saber

•

precrsam - (

,

loque é o estatuto da terra
,

Par. os agricultores brasileiros, o Estatuto da Terra não é apenas uma lei de reforma agrária.
E uma Iet, do Desenvolvimento Rural. Ela prevê tôda uma série de medidas para acelerar o

,

'ptogresso da agricultura brasileira, dando condições objetivas' de progresso aos que vivem do
trabalho da. terra: proprietários, arrendatários," parceiros, meeiros e trabalhadores rurais.

Valorizando e convocando às
-

organizações
- de classe de proprietários e trabalhadores,'

" '-

para um programa conjunto de progresso.
'-.

0, Est�tato' da Terra estsbelece, também, um critério objetivo para a tributação rural. Pre·
- miando aquêle que Produz e desestimulando os que não compreendem a' importância do
cultivo da terra; U�. das medidas previstas no Estatuto da ' Terra ê o cadastramento de tô

das as proprledades rurais brasileiras.

o que é ,a semana da terra
A Semana da Terra é o momento dos proprtetárros furais brasileiros cadastrarem 8S suas proprie
dades. Dirtgtndo-se ao pôsto de, cadastramento do IBRA, instalado no Município onde se situa a

SUa terra, e preenchendo os formulários, que posstbilitarâo um conhecimento real da sttuação da
@strutura agrária brasileira. O primeiro passo concreto para o atendimento de, suas justas neces-

•

sidades e Ó início' de um diálogo franco entre o dono da terra
.

.,; o Governo. Porque é preciso
conhecer;' para melhorar. O órgão encarregado pelo atual Govêr'no para realizar a Semana dal,Ter-

: te é o IBRA: - Instituto Brasíletro de Reforma Agrária. Obtenha maiores informações, na Prefei-
/ j

, ture do Município onde está situada a 81,1a propriedade.
'

/

'pa�ticipe, da 'Semana' -da Terra
de 13 a 20 de dezembro: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Guanabara

Rio de Janeiro, Espírito' Santo.
de 7 a 13 de Janeiro: Minas; Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,

,
Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá,
Goiás, Distrito Federal.

d. 28 de jan$iro a. 3 de fevereiro: São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, Roraima,
Acre; Rondônia.,

'

o E· A'';,;,

� ,

�, "

Secret�ria
, Diretoria

da I\gricultura,
,

de' � Organização . da Produção

Lajes na 'rota do
Cooperativismo

Agrupando coop=rativas da zona do planalto catarfr=nse,
a Diretoria dê Organização da Produção realizou, na séde da
Associação Rural de Lajes, a 78. Reunião Regional de Cooperativas.

Nos .días 20 e 21 de novembro, durante a reuníão foram
debatidos, assuntos refererentes àlegtslação tributária -l.. impôsto
de vendas e consignações, de renda de consumo e de exportação;
politica nacional de preços minimos para os produtos agrícolas,
financiamento às cooperativas.jeletríficação rural; cursos de aper
feiçoamento para os cooperativistas, seguro agropecuârío e outros

importaotes aspectos da" doutrina coopérativista nscíonel.

A reunião, presidida na primeira fase pelo engenheiro
agrônomo Marínato Dias de Paiva, Diretor de Organização da
Produção, teve no dia seguinte II presidência do major João
Gilberto Ferreira de Souza, Secretário Executivo da União Na-
cional d�s Associações de 'Cooperativas (UNASCO).

-

Parttciparam do conclave diversas entidades' ligadas 80

cooperetívísmo, tais como: Organização das Cooperativas' de Amé
rica (OCA), representada pele sngenheíro agrônomo Afonso Back;
União Nacional das Associações de Cooperativas (UNASCO), pelo
Secretário Exêcutívo major João Gilberto, Ferreira de Souze; As
sociação. das Cooperativas de Santa Catarina (ASCOP),represen
tada pelo seu vice-presidente sr. Rolf Gutz; Companhia Nacional
de Seguro Agricola, pelo agrônomo Jorge Arruda ProençaFilho;
Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), representado pelo
dr. Carlos Coelho e ainda Assocíação Rural de Lages; Escola Téc
nica Rural de Lages, técnicos da Secretaria da Agricultura que
atuam no planalto, além de diversos agricultores e 18 cooperati-
vas de vários quadrantes do Estado.

'

',/ ,

A reunião de Lages teve 8 coordenação do médico ve

terinário . Wadih de Albuquerque ArIlújo,. executor do projeto
ovinocultura da Secretarie da Agricultura.

.Na oportunidade" foi instalado o Diretório Regional da
Associação das Cooperativas de Santa Catarina, cuja diretoria
ficou assim constituída: - Presidente: sr, Sebastião Moreir�
Guimarães, da Cooperativa dos Bancários de Lajes; více: '�sji�
Paulo Londero Sperb, da Cooperativa de Consumo dos Funcío-i
náríos da Escola Agrícola,' Caetano Costa; Secretário: sr. Laéli
Bíanchlní da Costa Avila, da Cooperativa dos Produtores de L�
do Planalto Cataríuense; Tesoureiro;'. sr; Dimas Waltrich, da!
Cooperativa de Consumo dos Funcionários da Escola Agrícol�
Caetano Costa. ". "

,

!

"
O encerramento de mais um encontro dê cooperativa�

deixou evidenciado que Santa Catartna trilha na senda do pro-i
gresso cooperativista e demonstra 'que 8 rota traçada pela Díre-,
toria de Orgaaízação da Produção rasga os albores de uma nova:
�� �

,I N'D O STRI'A 5, ':REU'NIDA,S,
"

r ",'I

TRICOLIN
"

S. A�
. '-"

Edital' de Convocação

Diretor Presidente

P E R O E u - S E-
Uma sombrinha côr gre-JI se ar quem

ná, na Igreja Ma triz; pede- na portaria;
levou entregar

·,v'

P E R DEU, - S E
i

Perdeu-se uma Caneta

Parker 51, cor .café cf leite
tampa de· ouro, defronte a

I far�ácia Oliveira Filiál.

Quem. encontrar, favor:
entregar nesta Redação ou

no Escritório da Comercial
. ,

Pedrassani Ltda. que será:
'bem gratificado. lp

•
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\

Universo, Ciência" Mitos,
, � \

IV -, Vénus. - O .Astro do Terror, O Planêta do Futuro
"

documentário de
,
A. SEIXAS NETTO

J oeste e a leite do Sol:,48°. Não
Há 3.000 anos palladoll, Véuus, poupe, satélite•.

o magnífico, planeta moderno,
ainda era um,'Cometa; cu ia õr- Seria, esta, evidentemente. 8

bita escravizada ao Sol, o levaria -ideutidade astronômica do planeta
a provocar ai mais pavorosae

( VéDUI, em qualquer Observatório

catáatrofes côsmicae, sobre a Terra.
A.tronómico .do

'

Mundo..

Hoíe, Véou!! é, um romântico pla-' Do "ponto de Vista ASiro-'
neta, ou estrêla do amanhecer e flsico e A.strobotânico
do entardecer. Sua. caracteristioae todavia. há que referir'mail
astronômicae Ião: Comprimento adendo. a isto: O planeta VénuI
do raio orbital, - lua distância é calmo; IU8 órbita, do ponto de
ao Sol - 108.065.550 quilôme- vista matemático; é pacífica de.
tros; tempo-borârio de percurso m!lii. Oafa nermanecer al"im
orbital: 224 dias terrestree, 16 muitos miiénio8; leu campo mag
horas, 49 minutos, 9 segundoe e -nético é sem maior importância
12 ceutêaimoe. excentricidade da para o conjunto planetário. sua

órbita: 0,0068; iudiuação, ua-ôr- - atmollÍera:\ - involucro sempre
hita sôbre e Eclíptica - valor nevoento 'de gazeosidadea não
médio -, 2., 23',37". velocidade sofre eonvulaões . anreciáveis ao

média sôbre a órbita: 34 quilê- Telescópio; leu' núcleo parece e.

metros e 9,56 metro. por segundo; tranhemente inerte. Em aua lU.

diâmetro aparente máximo: 66". ,perficie.' dados o� gazes do envol-
27; diâmetro equatorial: 12.240 tório, analiaados a espectroscôpio,
quilômetros: maesa, lendo a Terra podem medrar certos musgos e

igual à unidade: 0.817 volume, formas diver.al de vida química

"•endo 8' Terra igual à unidade. muito primária. .

0,862; ,den.idade: sendo tl água
igual a 1: 5.22: aceleração da Em nossoa epontamentoa, re

.gravidade à superfioie;' sendo 9,81 gistramoa. Se o núcleo é' tão es

'metros por legundo quadrado de tável, 16 o involucro atmodérico

:tllm·po. g'8vid@�e terrestre _.
é tão pacífico, que concorrerá.

,iguIII' III 1: 0.901; t-emperatura,
então para o metaboliamo g8zeolo�

imédia, afArida por um corpo ae- ,

E a'creditamol, - por isto aDO·

:gro à dilt�Dcia média. 85 grãuI tamol, entãó•.que vegetail p"j.
',centjgr�do.; próxima D.8na�em

mÍtrioa operem a química de IU�

(ren�e ao dilco lolar, vi,ta' da perfície dês.e altrc. '

.Terra: em 8 de junho do ano de Vida em .Néou.. Vida,. à
.2004, máximo' de elongação a forma e 10melhanç.. da Vida ter,

,

'

Rua Caetano Costa, 96 Telefone, 219

"

I "AI cooperativa. de consumo terão direito â compenaaçãe
I dos recolhimentos ef6tU&dua pelo período de um aDO enterior á 31
I de 'dezembro de 1 964, desde que o benefício .eia requerido"até 31

NOTA: Tõda esta série de Artigos, de dezembro de 1 965".'
sob o título geral UNIVERSO, P á f ,. E� ,

d 'b' fi
-

'

ClENelAS e MITOS é escrita " �r gr� o UDjCO -:- competente para conce er o ene aoio,
'I. com apontamentos e Iormula- o Seoretârto da Fezends,

_
'

,
,

ções particulares do autor, I'
Art. 2°. - Sômente para efeito de inserição;' fitla dilatado

�om ex�lusividade para este' até 30 de novembro de 1 965, o prazo previsto no artigo 2". da lei
lo�nal"nao .podendo ser trans- nO, 3 562 de II de dezembro de 1 964.

'

oríto parcial ou' totalmente §' ° '
" •

" , '.,

sem autorização da fonte'. v '. "

1. - Os dêbitos dai cooperativa. de :on.�mo ocorridos
, ( de janerro . a 31 de outubro do corrente aDO serao diepensedos de

'adicionais e mora, le satisfeitce até 30 de novembro de 1 965. ou le

até eua data for encaminhada o' requerimento de, que trata o

parágrafo seguinte. '

,

' ',.

,

§ 241. - É facultado à. cooperativa, de . ccnsumo valer-te
2 datas juntas, altitude me- I do benefício de que �réta o parágrafo ,l°., do ,artigo 17, da lei n· .

díana, perto do cêntro,� rua de' 1 630, de 20 de dezembro de 1 956; desde que o requeiram dentro

pouco movimento, zona de boa do período previsto no parágrafo anterior,
,

,- i

Art. 3°. - A correcão: monetária lprevilta n,o ,ar,tigo, 79, da
água potável. "

lei nO. 3 514. de 24 de setembro de 1 964, atingirá OI débito. fi.cai.

Of�rt8s' para fi redação dêste efetivamente não liquidado. no trimestre 'civil em que deveriam ter

jornal. 2v
lido recolhidos, e lua aplicação terâ inicio em 15 de, dezembro
de 1965. :"

Art. 4°. -' AI loci.edades recreativa. ou e.portivas 'e ai

entidadea religio.a.; ficam di.penlada. do 'recolhi!Dento ,do imp3,to
',ôbre venda, e con,i�n8çõel devi�o por operaçõel havida. anterior•
n:-ente a 25 de setembro de 1 964., ' .

,r
'

.

Art. 8°. ..- Fica dispensada a' exigêocia ,de adicionai. devido•
pelo atrazo na latilfação de obrigaçõel tribut6rial ·principai•• Coio fa.
to gerador. tenha ocorridoanteriormente a 16 de, outubro d,e. 1965,
eIelde que o recolhimento dos tributol le faça: at6 o dia 15 de idezelQ
bro de 1965. ." .'

'

" § '1· -:- A.I dilpolições deite artigo'preyalecerão para OI dé·
bitol já apuradol pelo Filco. Dlesmo que inlcritol em divida ativa,
bem como para o. nilo apuradoll, delde que denubciado' Ipe)o pr6prio
devedor. ,"

'

,

i § ,2�. - A di,penla de que trata êste artigo lerá Ílolicitada
ao Inlpetor de Fi,clilização e Arrecadação de Rendai da ,Região a

"que !I� ju�i.diciooar o devedor. em reqúerimento do qoal cooltará o

seguinte:
'

: "
i

! 8)�' nome do devedor;
, b). - montante do débito;." -i)

c) ,- identifioação do ato fiscal., nOI calOI em qUtt houver
ocorrido;

.,'
'

,d) - plOva do' pagamento dOI tributol devidol�','
Art. 9° - O impôlto lôbre vendai e con.ign�çõel iDcidente.

..ôbre
.

a. operacõel realizadas, n8 primeira e na legunda quinzenal de
deze�br(:) do corrente ano, lerá recolhida na forma prelcrita oe.te artigo.

.-

, � - 1·. Se, referente a primeira qoiozeDl�. d�Yerá:- Itllr re(lolhido
até o' dia 20 do melmo mê•. , " , ,

'
, '

"

, § � 2°., Se referente li legunda quinzena ler6 pago 'e: ere,:"
ditado no livro próprio. diàriamenté, pelu operações tributáveil ocor�,
rida.. ',",", ,

; 1
a) - para comodidadel do coótribuinte, é permitida �

eltocagem de verba e de lelol. "�I

b) - a8 duplicatal e triplicata. ler,o leladal �i data, d.
,

ewiuão.
.

t;
li

!
. §' 3°," - O não pagamento do impolto IÔ}?re vendai e"çoô:

ligoaçõe. e de lUa8 taxa!! adicionai. nOI prázol fixadol nelte artigo•
•ujeitará o contribuinte 80' pegamento dOI adicionail pre,vistoll DOI
artigo. 7°, e 8°,. da lei. nO. 3174, de 31 de laneiro de 1963.

�. P6rto União, 22 de novem,bro de 1965.

I'.lery Nicolazzi • Inlpetor R�gion81

rena, é totalmente imposaive].
Alí, agora, agora, talvez, se inicie
uma árvore biológica com a.

raÍzel primarís&imail de moléculas
. unicelulares. Viro.· unicelulares.
Vegetaçõel unicelularee, Vegeta.
çõell unicelulares, parecerá coma

estranha; ma. não é; 8S vegeta
çÕe. Ide fungos prlmârios serãc
unicelularee. O. milénio. farão
crescer ou' <matarão, definitiva
mente, a án ore biologica naseen

te em Vénus.

Compra-se

Assine! Leia! Divulgu� J
•

Correio do Norte

RADIOS
,

,
PHILCO
L 4 FaixasTransglobe

Dupla, fonte de energia. .. esse modêlo
IIgade à corrente elétrica c�mo

Oferta de Na:fal:
Bicicleta par�. Homem, quadro
Rádio com 3- fetixas - l\1óv�1 de

tanto funciona
a pilhas.'

duplo, lindas côres Cr$ 95.'000
Caviúna 'o� Marfim « 46 000

Grande .estoque de: Arame Fárpàdo - Grampos para ,Cêrcas - Pregos,
, Sal - Querozene • Arados. Bicos para Arados. Carpideiras.

Gran�e estoque de,Gêneros,AIi�entíc,ios com ótimos preç�s para Varejo e Atacado.
o enderêço da economia é:

A R M· A z:
/

E' M, T O K· A R S
\

K I
I

Tir1ta a

'MARVELIN,E -'YPI,RANGA
, /

Ga Ião I

apenas Cr$ 8.000

Serviço '�e fiscalização da Fazenda

6a. Inspetoria, 'Regional. de'
zação e' Arrecadação

AV��O

Fiscali
.de Rendas

Para conhecimento dOI .enf0re. contribuinte. vinculado••
eeta Região Fi�c81, transcrevemo. 8 leguil' artigo. da lei n. 3 741. de
12 de novembro de 1 965, que altera 'a redação de artigo de lei,
concede anistia fi,Bc]1 e dá outra. providêuciaa. ,

,Art. 1°. - P88�a a ter a seguinte redaeão o dilpó,itivo de
lei abaixo enumerado- ",

II - Artigo 3°,. da lei D. 3 562. de H de dezembro de
1'964:

ny';

TRANSPORTES + i

Confie O' transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO S/A
e terá a satisfacão de ser bem s,er�ido

"

, ,
'

"

Agêncl� de ,Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167 ou· ''Rua paula Pereira 761

.'
,

seu ve�culo no POSTO OURO V ER DE
& Ciall' '. L�da51, e ganhe'\ um pacote

de
,de

Basilio HumenhÚk:
, ( .

Café '- BIG.
".

Abasteç.a
,\
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Estádio Municipal
O incansável :Deputado Arolde Carvalho obteve do

Ministério da Educação e 'Cultura, pela Divisão de Educação
Física, a assinatura de Convênio com o Govêrno Municipal
de Canoirihas, afim de construir-se o tão desejado e neces
sário "Estádio Municipal".. A primeira ajuda do Govêrno
Castelo Branco será Jt' Cr$ 10.000.000, 8 ser paga no inic-o
de 1966 à Prefeitura Municipal, responsável pela aplicação
do auxilio.

.

(

-'-'.
. '.

UiTA--'CoisA •..

' �fU�
�.,..-'ÊM::-POUCO ESPA<;O�

Novos auxílios serão conseguidos nos anos seguintes,
até 4l conclusão da obra de tanta relevância para .6 nossa

cidade.

,O Prefeito Eleito, Benedito Terézió de Carvalho. Neto, .

·

iniciará, assim, a sua gestão, sob os melhores auspícios.

Banco Comercial do Paraná.

O tradicional Banco Comer�ial do Paraná, cujos depósitos
lá se aproximam da casa, dos cem bilhões de cruaeiroe, presidido
pelo Senador Adolfo de pii\-eira Franco, dileto amigo do De
putado Arolde Carvalho. !:stá visivelmente interessado na praça
de CaDoiohas. Já requereu Carta Patente para instalar Agêncie
nêste muri'icípio e pretende inaugurá-la em 1966.

Atendendo a suge�t,ões do Deputado Aro,ldo Carvalho,. o
Presidente. Adolfo Franco vai examinar a possibilidade de cons-

·

truir grande e moderno edifício em Canoinhas, para séde do
. Banco. ,escritorios em condomínio' 'e para a instalação de um

. Hotel.,.
"

"

'\ ,Em dezembro ou janeiro,' atenden�� a convite fo�mulado
pelo nosso Deputado, o' �ena.ior pàeaneense deverá visitar-nos.

.j ,'. "'\':" :' ..• ,

"

,.flOSPUál e Maternidade "Santa Cruz"
t· � .' .

'. ::: . " .'!
.

. ,'Qt:sças 80S esforços do Deputado csncínhense, o Orça
,mentq do Govêrno ,F�der61 par,8. J)�66 deverá consignar

-. !.re�ursos da ord�m de, �EZ MILIIPE� DE CRV�E;IRO�, em
: falVol' do Hospital Santa. Cruz, nestíúedos à construção do

o: Pa�ilhio da 'Maternidade. Aroldo Carvalho e Antôilio
'oi .cst;ks destínaram tais recursos a Canoinhes, afim' de aten

i;, der, ,8.,9 problema, de real Interêsse I coletivo,
-

�6este<:imen.o '�lIág�a
· ...: Inteira!Dente_ dei!l.atual�ad!J o projeto elaborado pelo Escri.

,

t6rlo SlltufDlno de Brito em 1956, ainda nílo submetido a apre-
·

v,a.�,' anfe o SESP, reclama re.�são �r�e��e, �fim de ser aprovedo. :1
•

i, .o Pr�feito ,!pleito. al��ado pelo 'Hepu�ado ...A�old? �al/,valho I
que esteve no RIO eXâ.mmando a real sltua�o. VlajQu para
Florian6polis, afim de obter a 'atualização <lo pr�jeto até feve
reiro de 66. Obtida essa, Canoinlias 'perá 'ineluide <-entre- as ci-.

·

aaél.e�:; I patarinenses que serio financiadas pelo BJD (Banco, In
teraui'eríc8no do Desenvolvimento) em 1966, quando' aS obras
poderio lIe� iniciadas.

'

'.'
"'/

;' __ :.0 asilUDto está sendo encarado com realismo e com a maior
seriedade. ; Todos os esforçoe serão desenvolvidos afim de obter-

• se ô desejado methoramenfo. '

i1

Financiamento Federa.
E�ta\Te no \Rio

.

de Janeiro, onde fo{'recebido pelo
Ministro Otávio,Gouvêia qe Bulhões, da Pasta da Fazenda,
o Deputado Aroldo Carvalho que!. expôs ao grande brasileiro
.8 dramática situação das populações rurais. de Canoinhas,
enfrentando o proplerr'a das estradas' 'Dto'pois de ampla
exposição, o nosso contHlâne.o que não' esquE'ce a terra

nstal, entregou ao Dr. Bulhões o requerimento da· Prefei,·
tura Municipal de Canoinhas, solicitando financiamento de

I'400.000.000 para aquisição. de máquinas rodoviárias. e para
fomento à suinocultura no território do Municipio. Antes do

·

fim do ano as nossas autoridades monetárias decidirão o

pediào do Govêrno Ml!'nicipal.

S.�inocuUura
Terézio. o Prefeito eleito, está empolgado com um {ilrojeto

, de fomcnto à súinocultura que prebnde dese=:.vo!ver em Canoi
; ohsll. Tôdas a9 providências estão s�odo tomadas .. O Ministério
da Agricultura, cuja colaboração já foi reciamada pelo Deputado
Aroldo Carvalho em sucessivas audiêóci8s com diretores de De·

· partamentos e com o próprio Minidro. dará tôda cobertura ao

importante projeto do futuro Pr�feito. Nos próximos dia,. deverá
visitar o nosso município o Sr. Silvio Ferraz. de Concórdia. exe
cutor do Plano de • Suioo ripa Carne" para o interior de Santa

· �atarina, designado pelo Ministro da Agricultura para entrar
·

�m contAto com o Prefeito eleito e com a direção do "FRICASA".
. ';/

,

Dia da Bandeira

A 19 de .novembro último, designado pela Mesa da
Câmara dos Deputados, o Deputado ArDido Carvalho
di�éursau à frente do Palácio do Congresso Nacional, em

Brasília, no momepto E:'m QJle se hasteava o Pavilhão
Auri-Verde.

O· discurso do nosso conterrâneo, saUdando à Bandeira,
foi acolhido coin c maior entusiasmo e vai transcrito noutro
local desta e(Üçãó. v

NU�T
�

S.

.
-

1\' ESPARSAS
O jovem industrial, sr. Olde

mar Mussi, assístru em São
Paulo as mil milhas de Inter- 'Ano 19 -:...Canoinbas, Stá. Catarina" 4 de Dez.'lmbro de 1965 - N.857

lagos p.m seguida foi ao Rio de
Janeiro para apreciar o Salão
do Automóvel, exposição de
csrros nàcicnais.

x x x
•

Foi prrrnovido a capitão o

Tte. Bento da Reza Menezes e

em consequência foi transferido
para Florianópolis.

x x v

Sábado último, pelas 10 ho
ras, foram diplomados pelo MM.
Juiz eleitoral da 8a. zona, dr.
Wilson Vida} Antunes, os no

vos Prefeitos dp. Canoínhss,
Três Barras e Mbjor Vieira,
srs, Benedito "I'h, de Carvalho
Netto, Pedro Merhy Seleme e

Sebastião Grein Costa. Após,
os novos edís ofereceram uma

churrascada na Gaúcha.
x x x

O novo médico' canoinhense,
dr. Jayme Bubs, colará grâu
no próximo dia 15 em Curitiba.

x x x

Amanhã à tarde serão entre

gues os prêmios aos vários
vencedores do último torneio
de bolão levado a efeito na

cancha da Sociedadade Benefi
cente Operária.

x x x

O Senador Adolfo' de Oli
veira Franco, do Paraná, deverá
visitar Canoínhas no corrente
mês ou em janeiro próximo.

x x x

Seguiram para o Rio a. fim
de assistirem o enlace matri
monial dos jovens canoinhenses
Te010ro Sachweh e Ceres de
Andrade, &s, famílias Carlos
Sachweh, Carlito, dr; Silvio
Mayer, Mário Joio Mayer e os

jovens Edgard Nunes, Luiz
.Pereira e Mário Wiese, padri
'nhos do noivo.

x x x

O médico dr. Osvaldo Se
gundo de Oliveira e familia
deverão estar em Floríanôpolís

.

no proximo dia 7. Dr. Segundo
partícíoarâ naquela data de um
conclave de médicos na capital.

x x x

Afim de tratar de assuntos
da admintstração municipal e

outros, estiveram em Florianó
polis, tendo retornado 5a. feira
última, os Preieitos João Colo
deI e Benedito Th. de Carvalho
Nett.o e os srs. Alfredo Garcin·
do e Sizenando Ribeiro da Silva
·Filho ..

x x x

O Frigorifico Canoinhas S/A,
Fricasa, deverá ser inaugurado
oficiamente no primeiro semes

tre de 66, entrando logo em

Grande Acontecimento Social
No Rio de Janeiro, E ..tado

da Guanabara, dia sete próxí-
mo, terça feira, marcante acon
tecimento social unirá pelos
laços matrimoniais dois jovens
canoínhenses,

.

filhos de tradi
cionais famílias de nosso mu

nicipio. Naquela date pelas, 18,30
horas; na Igreja Ecangélíce A�
lemã, à Rua Carias Sampaio,
252, receberão 8S bênçãos do
matrimônio, os' jovens Teodoro,
Sachweh s Ceres, ele filho do
sr. Carlos Frenerfco Sachweh e

A:nerica Schroeder Sschweh,
e ela dileta filha do dr. Adyr
Vilela de Andrade e Doa, Ma
ria de Lourdes Pavão Wéüdt
de Andrade,
Aos distintos nervos e seus ,

familieres • antecípamos os nos

sos cumprimentos com votos

<te pereces felicidades. v

I

seguida em atividade. Pua isso
as suas obras' estão sendo ata-·
cadas a todo vapor.

x x x

O Clube de Bolão Olimpico,
o sextínha, suprendeu o famoso
Fantasma, o sextão, segunda
feira última, vencendo por larga
margem, Contudo, o esxtão já
é o novo campeão. da cidade.

E falando ainda. DO, sextão o

mesmo estará hoje à noite em

Curitiba para um amistoso com

a Sociedade Agu� Verde.
x x x

A Liga Mafrense de E;spbrte
80 final de !lUSS atividades no

corrente ano apresentou um

saldo de mais de setece-ntos mil
cruzeiros, conforme relatório
que tomou 8' público.

x x x

E o Botafcgo não foi além

I de um empate de O a O no

, amístoso de domingo frente 80

Gloria de Joinvíle, porfia que
atraiu regular público.

x x x

Em Canolnhas, passando parte
de SUas férias com seus fami-
liares; o ilustre Juiz, dr. José
Bonifcácio da Silva, destacado
membro da nova msgtstretura
catarinense..

.x XiX

Dezembro, mês das formatu
ras e as longas férias de fim
de ano. Muitos já estão a .go·
zé-las e depois o natal,' que
esperamos seja alegre e feliz
para todos. v

.

Sociedade R.·E. Bela Vista
completou 25 anos

Dia 10 de novembro último,
completou Bodas de Prsta, 25
anos de fundação, quando le
vou satisfação e alegria a todos,
os seus associados, a "Sociedade
Recreativa e Ésportiva Bela
Vista, cem "Me na séde do
distrito-de Béla Vista do Toldo;

A todos seus diretores e H

socíados, os cumprimentos do
Correio do Norte. v

,
,

CÚNICA E CIRURGIA X
Olho. - Ou.ido. - Nariz e Garganta

, ,

Dr. Anor Dittert Pinto
Médico Especisliste

Çonsultas das 14,30 às 17 horas
de segunda a sexta feira

Ru.· felipe SC�lIIidt, 249 Maf.1 • Sla, C.lerlDa

De ordem do Senhor Diretor da Carteira de Oon
signações da Cóixa Econômica Federal - esta Agência
reabrirá as inscrições de' candidatos � "Empréstimos SI

Consignaçõ�s", à partir de 6-12'-65 até 15-12-65.

A'GER�NCIA 2v

,f,

A .....

Camisas e Cá)ças Esporte
Maior

. \

sortlmento :pr�çoMenor
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