
'Quando de sua estada em

nosso Município, o Exmo. Sr.
Ivo Silveira, Governador do

Estado, manifestou por mais de
uma vez ern seus discursos, o

seu empenho decidido em for
Pelas 22 horas, nos amplos Salões da Sociedade Benefi-' talecer a agremiação política

cante f>perária, teve Início \0 grandejanter, oferecido pelo Prefeito 'partidária que apo._ia seu Govêr
Municipal e 'p:Jvo ã cafavanà governamental é deJegações visíuhas. no,; procurandc consolidar 8
O ambiente na SBO, era, realmente, dos maís .fe'stivos, num situação, unindo os elementos
jantar que agradou,', com Dilais de 269 talheres, antecedido do que atualmente' compõem a

gostoso' �peritivo, oferecido pela Municipalidade, servido n,a sàcáda, ALIANÇA RENOVADORA NA
da aludida sociedade, com bela e' agradável 'p�isagem da praça CIONAL (ARENA). Foram ex
Lauro Müller, com sua feérica iluminação a mercúrio. Após o pressões sinceras e parttdárías
jantar, foi rrovamente o Senhor Governador, alvo de novas ho- que devem calar ,fundo em nossas

menagens e manifestações de�8prêço, falsndo o sr. Acácio Pereira, convicções politicas desde o mo

pelas Associações de' Classe, Vereador Guilherme Prust, pela menta que abraçamos a causa
Câmara de Vereadores, Coronel Ovidio Souto da Silva, pelo para resguardar o pais das in
Campo de Instrução Marechal Hermes, ,Vice Governador, Dr. filtrações subversivas e ideo
Jorge Konder Bornhausen, ex-Deputado José' GOD.çalves, Prefeito lógicas, contra os nossos prtn-
Benedito Therézio de Carvalho Netto; quando fêz entrega ao Sr. cípios Democráticos.

'

Governador, do Título de Cidadão Canoinhense que lhe foi con- " \
_ '

�e�i?o. pelo nosso Poder Legislativo, por votação unânime ,e-
A "Arena" de Canoínbas,

lDlclatlva do Vereador, Pedro dos Santos Corrêa e por último, constituída por elementos favo

agradecendo, o Senhor Governador Ivo Silveira, que a todos" ráveis a manutenção do atual

agradou, pela sua sinceridade e vontadi!' de' mais servir a nossa sistema de Govêrno Nacional,
terra e ,região, terminando por concitar a união de todos os ao sentir de perto o chamamento

canoinhenses, pela grandeza de Santa Catarina e do Brasil. do Exmo. Sr. Governador do
Grande salva de, palmas encerrou as últimas pal'8vras do Senhor Estado, precisa congregar-se em

Governador. ' '- '. 'difiilitivo, vindo a público com'
•

F:indava, assim, com completo e absoluto êxito, todo o
suas manifestações 'sinceras e

programa elaborado, para a es'perada e honrosa visita. Acompa- patrióticas em defesa do 'regime
nharam a Caravana Governamental, o Vice qovern8�Or, Dr.'Jorge

e
-

pára maior fortalecimento

Konder Bornhausen, Deputado Aroldo Carvalho, Secretário do 'd,�ntro de suas fileiras. Nós

Interior e Justiça, Dr. Norberto Ungaretti. Secretário da Agri;cu!- sentimos' que paira uma certa

tura, Dr. Lui� Gabrlel, Deputados Drs. 'Paulo Rõcha Farias e inquietação e desconfiança pro

Zany Gonzaga, Diretores das Centrais Elétrica de Santa' Catarina,' vocaga por alguns elementos

CELESC, Drs. Julio Zadrosny, Wylmar Dalanhol, José Gonçalves, filrados a ARENA, que, apesar.
e Má�io Mafra, ,Consultor Jurídico do Plameg.' de nossos esforços e de' nossa

� atividade, preferem ficar silen-'
ciosos e incoformados com a

nova situação política Brasileira,
talves na esperança de, um des
moronamento político- partidário
que lhe traga a tona às velhas

GOVER
SILVEIRA

A VISITA DO
-NADOR IVO

Povo' prestigiou 'o
,

grande aconte.cimento
Canoínhas engalanou-se tôda para, recepcionar o ExrÍlo.

Senhor Governador Ivo Silveira, em sua primeira visita oficial,
ao nosso município.

o- programa elaborado foi cumprido a �isea, obedecendo
todos os' horários, com' completo êxito.

A Caravana Governamental, após cumprir, extenso pro

grama no vizinho município de Três Barras, chegou à nossa

cidade, no horárío previsto, .precísamente, às 19 horas, acompa
nhada d'e grande comítíve, de autoridades local e Prefeitos aos

municípios de Rio Negrinho, Wlagemiro Jabloriski, Mafra, Raul
Leão Níebtsch.Lltaiópolis, Alexandre Worell, Pepsnduve, Aloísio

Par tala, Major Vieira; Sebastião Grein Costa, Três Barras" Pedro

Merhy Seleme, Irineópolís, Zeno Jayr Cezar e Pôrto União, dr.

Vítçr Buch Filho, além, de vereadores e outras pessoas gradas
daqui e das referidas comunas.

-

O Senhor Governador, ào d'esembarc�r" passou em revista
uma Companhia do Batalhão Januário Côrte, formadà na Praça
Lauro ,Müller, em frente à Sociedade Beneficente Operaria e em

seguida, acompanhado de sua comitiva, rumou para a Prefeitura
Municipal, onde, no Salão Nobre, teve lugar as solenidades da
assinatura do contrato da construção do nôvo Forum da comarca,
tendo antes, recebido continência, da sacada da Municipalidade,
da mesma tropa em retorno para o quartel.

Or ato solene da assinatura do' referido contrato, foi pre
sidido pelo' Prefeito Therézio Netto, falando na ocasião, o Pro-
'motor Público, da comarca, dr. Lourenço Alves de Deus, pelo
Poder. Judiciário, de Canoínhaa..dr. Norberto Ungaretti, Secretário
do Interior e Justiça, do Poder Executivo Estadual e dr. Mário

Mafr�, Procurador Jurídico do/Plameg, tendo antes, o serventuário
da Justiça, sr. Alcides Schumacher, lido ali partes mais importantés
'do aludido çontrsto. Pelo referido documento, o grande edifício,
de linhas 'sóbrias e modernas, terá um custo de NCr$ 240,000,00,

'_ e prazo de construção de 10 meses, Todos os presentes aplaudi
ram de pé, quando da assinatura pelo 1l:xmo. Senhor Governador
e Engenheiro responsável da firma construtora. _

, Finda' a primeira solenidade em nossa cidade, o Sr. Go-
.

vernador palestro� alguns instantes com, os Diretores do Colégio
Comercial, em companhia do Prefeito Therézio Netto e dos De

patadas Aroldo Carvalho, da Câmara 'Federal e PauloRocha Farias,
da Assembléts Legtslatíva, fazendo em seguida, uma 'rápida visita
80 frigorífico Canoínhes S,A., seguido de merecido 'repouso, na'

residência do iadústrial sr. Miguel Procopíak, onde se' hospedou.
Pelas vinte e uma horas, Da Praça Osvaldo Oliveira,

tomada dto grande público e geral espectativa, com tôda a cidade
às' escuras e 80 som ds Banda Wiegbndo 018en, de Marcítro Dias,
chegou o Senhor Governador, no Palanque, ali armado. Dogo a

seguir, 'Sua Excelência, como do programa" acionou a chave
principal e as luzes passarem

#

a brilhar, intensamente, em tôda a

cidade e em todos os lares canoínhenses, sob entusiásticos aplau�os
de todos os presentes, Falaram, na oportunidade, pela ordem, o

representante da CELE;SC, dr. Júlio Zadrosny, Deputado' Paulo"
, Rocha Farias, Deputado Federal Aroldo Carvalho, congratulando-se
com o grande acontecimento, tecendo outras' considerações e'"

evocando, com saudades, o, primeiro eletricista de Canoínhas,
o saudoso Kurt Mende, Prefeito "I'herézro Netto e encerrando o

-Senhor Governador Ivo Silveira, todos os discursos, muito
aplaudidos.

Esperamos e &créditamos mesmo, que o S!!ohor'Gover
nador Ivo Silveira, levou

-

uma das melhores impressõel!i de nossa

terra e do nosso povo e temos para nós que a honrosa visita foi
das Illais pro�ícuas, t'anto para Canoinhas, _como também para
Santa CatariDa, '

n
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Dois A-nos de Govêrno
I

A atual administração municipal
completou quarta-feira última, dia 31,
doís anos, de profíqua e fecunda atividade.

Canoinhas, agora bem administrada
e equacionado devidamente e em carater

definitivo, -o seu principal problema, o

energético, cuja inauguração oficial e, fes
tiva, vivemos sábado último, com a hon
rosa presença e participação do Exmo.
Senhor Governador Ivo. Silveira, parte
célere, reiniciando o seu notável desen
volvimento, destarte ocupado, de nôvo,
sua, naturallíderança em todo o Planalto
de Canoinhas.

.Partimos para o terceiro ano de Go
vêrno, com perspectivas das melhores,
sendo que o maior esfôrço municipal será

dirigido para a solução dos problemas
agrícolas, declarado· que foi, o ano de
1968, do ANO DA AGRICULTURA.

O prefeito Therézíe Netto, que con

cluiu, nos últimos meses a .ediíiceção de
duas escolas, uma em São Roque e outra

no Cdchílhão da Paciência, construirá, de

imediato, uma terceira, na Paciência dos
Dranka.

I

Os serviços na ,cidade correm nor

malmente, com o' calçamento atacado
I
em

duas frentes, urna a blokret e outra a

paralelepípedos.
Com � aquisíção do imóvel destinado

à nova área industrial da cidade, a pri
meira indústria já se apressa para ali se

ínstalar.tratando-se da Esquadria Fuck Ltda.

Um problema que· está chamando

atenção da Municipalidade é o da água,
que se agrava, dia a dia. A 'sua solução,
contudo, complexa e 'custosa, está em

senos e aprofundados estudos, com a

participação, também, do, nosso represen
\tar�te 'na Câmara Federal, Deputado
Arolde Carvalho.

O jovem prefeito Therézio Netto,
chega assim, no seu segundo ano de 'go
vêrno; tranqüilo e satisfeito, certo do
dever cumprido, com, lealdade; com pa
triotismo e, acima de tudo, com absoluta
honestidade.

A sua obra está aí, na cidade e no

interior, à apreciação de todos os munícipes.
/

panorama Pol,ítico· Mynicipal
eomposíçõss partidárias, exttntas ,

em 1964.
sentimos da necessidade de um

fortalecimento em conjunto, sem
s-ubterfúgios, apelo que trans

m,itimos a todos os nossos

correligíonáríos e membros do
Diretório Municipal, nêste mo

mento' que .o país precisa d,�
nossa' .franca, sincera e leal
colaboração política. ,

:Este é o nosso chamamento
a todos os cidadãos imbuídos
de sentimento patriótico par�
unirmos defíúitívamente, sem

malíCia e sem disfarce, presti
giando el fortalecendo as ações
dos nossos Governantes, dando
lhes oportunidade para melhor
desenvolvimento e saneamento
na sua admmtstração, (contri
buindo para consolidar deftnã
.tívamente a política-partidária

,

do chefe da Nação.
Canoinhes, 31 de janeiro de

�968�, '

É dever nosso zelar pela maior
hasmonía política - partídáría,

'

uma vez que aceitamos a fUia
ção no partido majoritário do
país, dando .provas de nosso
'sentimento patriótico e�éiitimu
Iando com a nossa unidade o

fortalecimento dos nossos' go-
vernantes. ...:

Nós que assístímos e acom

panhamos a� manifestações
prestadas ao Exmo. Governador
Ivo Silveira" sentimos de

-

perto
,e profundamente o seu máximo
ínterêsse em congregár a família
ARENISTA de Santa Catarma,
fortalecendo seu Govêrno e

prestigiando a nova polítíca
tmplantada dêsde : 1964, defen
dida' e prestigiada pelo Exmo.

I' Sr. Arthur da Costa e' Silva,
nosso Presidente da Repúbllcs.
Nós estamos lealmente inte-

grados dentro da agremiação e'

JOÃO SELEME

Deputado Zany Gonzaga afirma: Govêrno de 'Santa 'Catarina
vai cobrar o I C M nas exportações de madeira
o Govêrno de Santa Cata'rina e igualmente os governos

dos Estados, do Paraná e Rio Grande, do Sul, irão cobrar o ICM
nas exportações de madeira.' A declaracão foi. prestada aos

"Associados" de Joinville, peló líder do Govêrno na Assembléia

Legislativa do Est�db,' Deputado Zany Gonzaga, acentuando que
recentemente o Triôunal de Justiça do Estado do Paraná, juigou
Jrecurl!o nêste sentido, con,siderando legítima a incidência do IeM
nas exportações de madeira. enquanto os órgãos federais,
consultados pelas autoridades catarinenses, também afirmaram '

que essa cobrança, é' legítima, devendo os govêrnos cobràrem o

tributo para refôrço' de suas economias. n

Presidente da ARENA
Canoinhas - S. C.
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Alug'a-seNotícias

Naturalmente noesoe prezado. leitores notaram a ausência
delta coluna nOI últimos números do "Correio do Norte:'. O 'motivo
foi e ainda continua a ler o estado de laúd� do reeponsâvel, pela
mesme, que �ioda sob OI cuidado. de médico. eepecialietae, continuo
o meu tratamento. Contudo, desejando trazer ao -couhecimento dos
prezado. Ieitores' a. novidade. de Pepanduva, aqui inicio a. me.msl,
mesmo contrariando a determinação clínica.

Escreveu:

A 'Notícia das' Notícias

Festa de São Sebastião'

Energia Elétrica & Notícias

Sôbiê o momentoso 'C810 da energia elétrica, êste colu
óillta foi informado que o Exmo. Sr. Gp�eroador do Estado,
Dr. Ivo Silveira, por ocasião da inauguração da Luz em

Oanoinhal, afirmou oategôricemente que, até o fim do roê.
de fevereiro corrente, será inaugurada a uoaea rêde de energia
elétrica, porém. antes disto, deverá vir até aqui o Dr, Wilmar
Delanhol. Diretor Financeiro da CELESC. que acompanhado
de técnicoD.' farão um, levantamento para ver n que lerá
necessário; subatituir na rêde interna da cidade "baixa tensão"
inclusive ,OI poetes neceseârios. Diante de iai.' iníormacões,
nada mãie DOI reata duvidar. pois temo. certeza que S. Excia,
o Sr. Govemador j amai. faltará com lua palavra empenhada.
A êle sem dúvida, a gratidão e o eterno reconhecimento do
povo de Papanduva ..

�

í

Pe.',Onofre segue a Curitiba,
, Como é do conheciment� público, O' Revmo. Vigário

de noua -Perôquia, de há muito tempo .e encontra doente,
co1l\udo colocando em segundo pleno lua saúde, vêm traha
lhaudo "inoeseentemente no seu sublime trebalho de aQó,tolo
de Crieto, Tendo .e agravado seu estado, de, saúde, seguiu a

Ouritiba onde deverá reiniciar tratamento eapecializado,
,Elperamoa no entanto que, aeja a lua saúde reabilitada o,

quanto antes, para que. entre seul paroquianoe Dão venha a

ler aberta uma lacuna que a todo••ó poderá traz'tt tristeza
8' ennstrangimente, por lua ausência el!! uosso meio ceiatão
e espiritual na palavra de Deus, -

,

E a .cidade cresce à vista até de iucrêdulos
.

Dia à dia nOlla cidade apresente novidade. quer no

meio comercial, no innustrieí urbanístico, tudc vai andando,
grande •. conjtruçõee eatão.e levantando DO centro urbano.
A,gora ainda notemos il comtrução do moinho de arroz, da
poderosa firma Comércio &,. Iudúsjria Schadeck Ltda., um

grandioso edifício de' doi. pavimento. tõdo de alvenaria,
forçando deste forma o embelezamento i'

Ilô cidade. A.-' ruae
lendo remodeledae, funcionando pOllante. eecavsdeirae abrindo
e' alargando ai lua. da cidade 'afim de ,dar melhor escoamento

ao movimento sempre crescente. U Sr. Prefeito Dum e.fôrço
hercúleo, vencendo a. dificuldade� quer ocaeiouaia ou mesmo

-propositais. Tudo evolui e não . está longe o dia em que
tédos le admirarão da tranetormação . que vêm paliando
Dono Papauduva. nv

Posto de Saúde e' a Vacina Sabin
O Posto de ,Saúde local está chamando a atenção

dos senhores .Pafs. para a vacinação contra 8 Paralisia
Infantil "Polio=:nilite". Tôda a �cria�ça entre 3 meses a 6
anos de idade, deverá receber a vacina contra a "Polío
milite". A sua aplicação é feita por via oral, sendo facílima:
'Assim sendo, os senhores Peís poderão levar, seus filhos
para serem Imunizados contra êste . terrível mil! que a

tantos infelizes tem atingido, deixando inutilizados para
sempre. Antes prevenir do que remediar.

�

'_

Casamentos'
Dentre os easaIílentos realizados em nossa Ms.triz,

dia 27 p.p" um q.ue marcou época foi o da senhorita

Sibill_a Furtado com. o Sr. Marjan .Adsnsl,d Ela é filha
do ca8al Paulino Furtado de Melo e exma. Don8 'Joana'
K. Furtado; êle, do alto comércio da capital p!lfanllense.
Os convidados foram, recepcionados na resldência, dos

pais �a noival onpe esteve b�stante animada à r:ecepção.

,Este çolunista agr�d'ece O convite desejand� felici
dades para o nôvo par., inclusive 8 seus progenitores. V

é O Café' dos ,que conhecem Caté.

.Torrado, 'moído e entregue no mesmo dia

em todos os pontos da cidade,

Café,Aluga-se dois quartos,
para loja ou escritório.
Ótimo ponto Comercial.

Ver e tratar na Alfaiataria
Popular, com o Sr. Otto
Hoepiner.

f

3x

Ao comprar

C A F É

Vende-se x

V�ndé-se uma espingarda,
� canos, calibre 16, Espa

I nhola.Preço de ocasião.
Tratar com o Sr. Otto

Hoepfrier, Rua Engênio de

Souza,' 425.
I

,3�

I
II

FRI<iORíFICO

B I G

, I

Para se inteirar do pro;gresso de
. Canoinhas, faça uma 'visita

às instalações do

A tradicional feita de noseo padroeiro São Sebastião, foi
realmente grandiosa. OI trabalhos que antecederam) o dia dOI fe.teiol

_ foram eleborados com o cuidado devido, não faltando a colaboração
de todos OI paroquiano. dotadoe de um eepírito cooperador e bondoso.
Oom a preaença de Dom Hcnorato Piesere, Bispe Auxiliar da Diocese
de Laiel) Sua Exma, Revma., soube tão bem deixar gravado. na
memôrie de todo I OI fiéil a lua palavra oonfortadora e humilde, que
illDlail .erá esquecida por squelee que tiverem 11 felicidade de houvi-Ia,

A festa
'

foi ótima, melmo 'com o tempo chuvoso OI fe.tejol
fearam para à noite. Eutão allim de parabêne OI festeiroe, a comiesão,
elpecialmente o Pe Vigário que muito trabalhou 'afim de que'
o êxito fÔlle completo, O resultado ainda não, foi apurado
t.talmente, visto faltarem ainda diveual looalidadee que'
eelheram prendai e donativos Dão terem remetido. para a

Matriz. Até a presente data, o lucro, Iíquido iá atingiu a

cala dOI três milhões e meio de. cruzeiro. velho ••
,

í

CANOtN'HAS

,

Assine! Letal Divulguei

Correio do Norte S.A.
, ,.

, ,

_

�. ..
1

,

Ganhar dinheiro é umá das porque em cima, ela tem o
coisas boas da vida.' que é mdispensável para fazer
Por isso tem tanta gente entrar mais dinheiro:' um

tentando, por todos os I meios qrande espaço para' a carga.
possíveis. Maior que o de quilquér outraUm dêles, por exemplo, é camioneta. .

I

transportando cargas: sempre dá
"

Com duas grandés, portás
para fazer entrar um bom laterais, para, não perder tempo
dinheirinho. carregando e desGarregando,

Mas sabe quem sempre acaba E embaixo, eia tem tudo aquilo
ganhando mais? -

que evita o dinheiro sair.· I

Aquêles que deixam menos Sua mec'ânica é�a maiS-Simples
din�eiro sair. .

., "que ,:existe, é"Volkswagen.
Eles usam a Kombi Volkswagen,

'

Não dá tôd'as aquelas,
I

'\ "

' '

MA,LtON &
"

Rua Vidal Ramos - Esq. Rua Barão do Rio Branco - CANpINHAS Sta., Catarina
.

DA @M,.

I,

\

.cornplicacões de úhcina.
,

E nem têdas aquelas despesas
de..gasolina, óleo, pneus. ,

,

V.' está entre aquêles que estão
tentando ganhar dinheiro?

Experimente, transportando
cargas.

-

Mas aceite um conselho:
escoUra uma camioneta
para fazer bastante dinheiro
entrar. sem deixar

bastante dinheiro sair,
Venha conhecer a Kombi
Volkswagen em noss� loja.

'\

! '

I
'
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HOJE: as sras. donas':

Rosi esp, do sr. Luiz Fer»

nanao Freitas, Amélia esp,
do sr. Mieccyslaw Bojarski,
'Angelina est: do sr, Oswaldo

Rengel e Zagala esp. do <sr,

Silvio Siqueira; os srs : Severo

Senczuck, Vilson Oranemann

e Waltrido Haensch; as srtas.:
Maria de Lourdes Coloco e

Ivete Maria Andruczeuecz; o

garbto Itamar' Nelson lar.
filho do sr. Itomar Jung..

Amanhã: as sras. donas:

Maria esp. do sr. José Stockler
Pinto e Waltrida esp, do sr.

Antonio Vsilate; as meninas:

Maria Marli fiilha do S1. José
-

Gre,�n e Eisa Mariã titna do

sr. Pàulo Som'és; os jovens:
Nivaldo Roesler e- Geraldo

Grosskop]; os garotos: Daniel
filho do sr, Otávio Possemat
e (lilmar filho do sr. Ray
mundo Dambroski..

Dia 5: as sras. I donas:
Dirce esp. do sr. dr. Aristides

. Diener, res. em Florianópolis,
Evandira esp. do sr. João
Paulo e Esmeralda Maria

esp. do s,. Luiz Buchmann;
os jovens: Ismael Tadeu Tre
visani e' Ivo Androczeveci;
o menino Mario filho do sr.

Angelo Alberti; as. garotas:
Mm'ia Lúcia filha do sr. Célio
I(ohler e AParecida filha do
sr. Anto,nio da Silva, res em

Rio. dos Poços.'
,

Dia 6: as sras. donas:
Ninfa esp. do sr.·'dr� Fernando
O. de Oliveira e Eva esp. do
sr. Severo Senczuck; os ,srs.:
Marcus Franz e José Guebert;
as' srtas.: Ruth Scholze, res.

t

em Valinhos e Eunice Maria
,

. Bartnik;
.

o jovem l:'ábio
Toubia Sakr.

Dia 7: as sras. donas:
E, nestina esp. dó sr, Vicente

Nooae, Prida esp, do sr,

Jouino Roesler e Maria Ida

esp. do sr..Sigtried Olsen; o'
sr. Theoaldo Schroeder; à srta.
Marilisa Fagundes; os jovens:
Aldo Luiz Anton, Elizio
Preisler, Amilton Froehner e

Sérgio' Antonio Bannach; a

garotinha Janice Maria fil:ha
do sr. Oswaldo We, ka.

Dia g: as srâs. donas:

.Janete esp. do sr, Paulo

'Tokarski e Leocádi� esp, do
sr: Francisco Palatinski; o -sr.
Dinõ Côrte; a

- srta. Irene

Sconhetzki; o JODem João

Nelson - Uí ebóer,' a garota \

Isabel/a filha do sr. Wilson

Murara.
-

Aos" aniversariantes' lOS
,

'

nossos sinceros parabéns�
,

Assine! Leia! Divulguei,

Correio do Norte

AGRADECIMENTO

,

S,onêfo
daarca

I,

/

dii

a'lián.ça

ODYLO COSTA FILHO-

r.

Govêrl1o
popular,

tem

diz
prestigiá
chanceler

-

PARIS, 31 - "Acabo de dei.
xar o Rio e pOIlO auegurar que
deixei o Paí. em perfeita calma,
tranquilidada e ordem. O povo
tem tôda liberdade de criticar e

pode Iazê-Io no Congr�..o ou na

Imprensa, O govêrno COita e Silva
tem grande preetigiü entre o pOVL
e não corre nenhum risco. Con
tudo, isto lerá demonstrado na.

eleições nacionaie de 1970".

I

dev,erã conferenciar com a srs.

Indíra Gandhi, primeiro-minis
tro da India.

, As relações .comerciais bra
A I) UNCTAD slletro-tndtenaa mantiveram-se

NOVA DELHI, 31 - inibia-se em baíxíssímo 'nível até 1965,

amanhã, a II Conferência de com um movimento total ínfe-

Comércio e Desenvolvimento rior a 1 milhão de dólares. Em

das Nações Unidas, li qual es- 1966,
.

a India comprou cêrca

tarão presentes representantes de 11 milhões de dólares de

131 países, No sábado, Brasil e' arroz e veodeu _;_ curiosamente

India assinarão um acôrdo co- � 600 mil dólares' de' equipa
mercial. O Ministro do Exteriur mento telefônico. Segundo nota

"do Brasil, sr. Maga!J1ães Pinto, .do Ministério do Exterior da

está sendo aguardado amanhã India, o pequeno intercâmbio

e-m Nova Delhí, como chefe da 7' entre ambos. OS\ países foi mo

delegação brastletra à II tívado "por questões geográficas
UNGTAD. Após a sua chegada, e históricas". v

defesa e a manutenção da ordem
em eada paí. Ião ateibuiçõee da.

fôrça. armada. locais". nv

"O Bta.iI tem .empre o meamo

delej(l de manter boa. releçõel
com todo. OI psí.el" - preuegue
o Ir. Magalhãel Pioto. "A política
atu!!l põe êofale n8 cooperação

.
.

A Família da semp,e lembraq,a RQ,SA CORRÊA, econômi'c8. O govêroo expediu'
átnda consternada tom seu falecimento) vem por meio dêste inltruçõa. a todo. 00'.01 embãi·

semanário, agradecer aos bondosas
.

médicos· Dr. Cubas e xadorei no': lentido de reforçar
Osvaldo Segundo, de Oliveira, pele desvelo e cm in_ho no

.
&..e tipo de colaboração. Quanto

tratamen-to dedicado à -extinta, estendfrndo' Isse. agradeci-' à' OEA.- nOlla política le faz cem

mento ao bondoso {'rei Ermenegildo, pêlo confôrto espiritual o obieti'v'o bá.ic(J. de contribuir

e às bondosas Irmãs do.. Hospital Santa Cruz e à enfermeira. para o preltígio daquela orgsni.

pona 'Maria. pela sua dedicação à extinta, o nosso agrade- zação". I

Ctmento também se estende a todos os vizinhos e amigps Sôbre o. proieto. de uma

que não mediram esforços em seus auxílios e nos confortaram "Fôrça Ioteramericana", declar,ou
no derradeiro momento e ainda fJcumpanharam a extinta

o mioi.tro bra.ileiro: "Não t,emOI
até sua última mm ada.

.

tido' cODveflaçõel lôbre ê.te tema

A todos· a nossa imorredoura gratidão; nem a. teremo.. Pode ocorrer,

r
.

'

: ,l em caro partIcular,. que um paí.'
tenha Ilecellidade de ajuda. Tal
aiud.. poderá ler unilateral ou

efetuar••a no âmbito da OEA.
Porém, '00 momento não há ne

nhum .calo dêlle tipo ns' América
Latina. O ponto de vilta bra.i·
leiro nelta queltão é clno: a

Nã6 conte�os os anos, masas noités

e as madrugadas e as· manhãs e as tardes.
Não contemos o ri�, mas o bàrro,
as gota's -d'água, . as roças, 05_ cajueiros.
,

\
Não contemos as dores mas o Cristo.
Nem quanto, sangue. nosso

i
se perdeu

mas o jôgo� à conversa, a gargalhada
,que cantou infantil em no�sa casa.

Barra do dia quando os trens acordam
venha de nôvo nos lavar a vida
e somar as canoas da Levant�.·
. .

'\

Seja o numero em nós desfeito em canto
\
e nas cêrcas da beira dos caminhos
a rosa aponte os arcos sôbre o mar.

ti·
" ,I

Dia 8: a sra- dona Eséér

esp.. do sr. Felix Rodolf: 'os

srs.: Bernardo Metzge" Gui
lherme J. A. de Souza,

.

Hen

rique J. Bastos, e Waldemar
"A Frente Ampla estâ f?zendo

Stuscooian: as srtas.i Licéa lIua�o�agaDda. Eue movimento

Kohler e jupara Th��ezinha"_ faz .parte de um .i8t�m...

8 �emo:
Benkendorf. I /crátlC.o normal. Soa !'Xlltencla fOI

• . autorlz�d8 pelo govêrno. em adi.
tamento ao funcionamento dOM

partido. org8diza�o. - o que
constitniu um/a prova do libera
lismo do regime" - declarou o

ministro braeileiro,' \

E..al declareçõse foram feita.
/
t P' I

..

00 em em ,aue pe o mmutro

Megelbães! Pinto, do Exterior, em
entreviste concedida a "Le Flgaro".
O miniatro braaileiro partiu hoje,

.

de avião, para Nova Delhi, .onde
participará da II Conferêncía de

.

Comércio e 'Delenv(;lvim�nto daí
Neçõee Unida. (ONCT,AD).

, ,1

Frente Ampla

Cuidado:
Notas Falsas. de' NCr,$ 5,,00

Sôbre OI recente. movimento.
de tropa.. afirmou o chanceler

.gue "coDttituem .impIe manobrai
de rotiDa, operaçõel de treioa.
mento

. realizada.
.

regularmente.
Ela! durar"m trê•. dia. e termi
naram na Beguoda Ceira".

O mirii.tro de.mentiu o. rumo·
rei que eltariam lendo ,realizada.
operaçõe. antiguerrilha. (1(1 Rio
Grande db Sul. "Não há guerri.
lha. - no Bralii" - afirmou.

\
./

OEA e FIP

A tesouraria -do Banco do Brasil em São Paulo descobriu

três notas fslsas tle -einco cruzeiros novos, tôdas com) o número

065232. O Banco C�ntral do Brasil já está realizando investigações
para descobrir o autor e a quantia de no:..tas falsific�das.

. O Banco do Brasil ainda não sabe como essas notas foram

parar em sua tesouearia.

Desportistas I
Atencão'

�

'Assistam amanhã em Água
Verde, st'nsacional Torneio de

Futebol, promovido pelo Sonda
E. C., com inicio previsto para •

às 9,00 horas. Participarão várias

equipes de' futebol de n()ssa

ciça.âe e do interior.

As
..
17,00 horas, -terá inicio a

partida de' fundo, reunindo

Sonda E. C. e Santa Cruz E. 'C.

No local h,averá uma boa
�hurrascada, doces. tiro 'ao alvo,
,botche e um completo serviço
de bar com bebidas geladas.

Desportistas não. percam. v

SO(�IEDADE

ALVO �DE C'ANOINHAS t'
CONVITE - FESTA\

.� A Sociedade de Tiro ao Alvo de Canoinhas, tem

a honra de convidar seus ASSOCIAO.OS e distintas

Famílias, a comparecerem aGS FESTEJOS do TIRO REI,
que fará realizar HOJE, dia 3 de ,fevereiro, em sua sede

social, com a seg'1,linte programaçãb:
'I

'.
!

InÍCio do TIRO "REI" e Bolão Prêmios.

En:!erramento das InscriçÕes.
Inicio do seu tradicional baile social, abri
lhanta:io pela Banda BAliMEL {ia cidade

de 'Piên, do vizinho estado do Paraná.

horas:
horas:

'

horas:

14,00
18,00
21,30

No Salão Bechel e com ,o sr. Gui
lherme Prust.

Pelo vosso honroso. comparecimento, agradece
A Dix:etoria

Reserva de Mesa:

do Brasil '-5.cA.Banco.
A V I S o

- .1

O Banco do Brasil S. A._ -

.

agência de Canoinhas

(se), avisa aos srs. Agricultores- e Pecuaristas que está

financiando .tratores, máquinas e implementos, de

fabricação nacional, peb prazo de 5 (cinco) anos, em

prestações anuais e sucessivas. de 10%" 15%, 20,%, 25%
e 300A" respectivamente, do valor' dos empréstimos

, / .

concedidos até 30"04-68. v

FILMES 'CUL TURAIS
-== .::::

\
.

'Temos o prazer de convidar V. Se. e Exma. Família, para as

apresentações de filmes culturais nos dias 3 e 4 (Sábado e Domingo);
às 20,30 horas, no Salão da Comunidade Evangélica Lutherana.

Serão ápresentados diversos filme�e'entre os quais se destacam:

ALASKA ·0 49.0 Estado
(short. colorido, com as�ectos panorâmicos do Alaska, cidades, vilas,

recursos naturais e cenas' típiCàEl de seus habitantes)

Cenas Típicas dos Estados Unidos
(Colorido)

NOTA: Progra.ma narràdo em português.

VENDE-SE
'1 Automóvel de passeio, marca FORD, -ano 1949,

4 portas, m�quina retificada, .estofamento em perfeito
estado de conservação.

Preço de ,ocasião ·t
./(

Tratar: em. Três Barres., no Hotel Tupã, diÁriampnte

dt'pois das <17,30 horas, com Leocádio Pacheco ou Nelson Gil
Pacheco. Ix

"
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CORREIO DO NURTE

Publicação Oficial da .,y

Prefeitura Municipal de nanoinbas
Diretoria da Fazenda

I·

A Diretoria da Fazenda comunica aos proprietãrios
abaixo relacionados, que até o fim do mês de fevereiro
do corrente, será cobrada sem multa, a primeira prestação
do, seu Impôsto' Predial e Territorial, e as demais pres
tações deverão ser pagas nos meses de março, abril e maio.

Os contribuintes que realizarem o pagamento total

�o seu impôsto até o dím de fevereiro, gozarão do
desconto de 10% (dez por cento),

Canoinhas, 31 de janeiro de 1968.
Ivelásio Coelho Diretor de Cadastro

Quadra 95'
�

Rua João Sabatke
Kusohler Emilio

RUII Paula Pereira
Kichler Á.fonlo
Neve. Benjamin Domingoa
Nevei WlIldomiro
Bialeski Paulo .........
Sachweh Maria Aparecida
Stákovian Ladislau
Burgardt Meeia de Lourdes
"Wagner Junior- Carlos
Wagner Carloa Alvino

Prolongamento Rua Paula Pereira
Silva Edda Côrte Ferreira da
Machado Delby

,

Machado Cecilia Kubkoski
Rua Agenor Fábio Gome.

Quadroa Altair Sehaetião

Rua Frei Menandro Kamps
Bueno Ozorio
Mendes Vitor
Muenster Otávio
Hunk!l Miguel
Veiga Serafim
Kriglnski Fernando '

Cordeiro Francisco Nepomucend"
Silva Ubaldo Padilha' da
Alexandrina João Batida

Weigert Leonides
Preto Joaquim
Maia JOlé
Woitexen Alcyr
Schreiner Edmundo

(I

Rua Agenor Fábio Gomes
Faria. 'Jolé de
Miguél Jorge

Rua 12 de Setembro
Oliveira Pedro Calliano
Ziemaon Wilmar
Ziemano Romilda Ani
Anoie. Erich .

Franco Mario Ferreira
Hohrbacber Afonlo

Quadl'a ' 98,
R. Mal. Deodoro e Fábio Gome.
Kmsen Jose
Gogola \!berto

Rua Marechal Deodoro
Alve. Luiz
Bobko Nicolau
Biluk Hercilio Juventino

'

Kuesen Catarina
Kussen Waldomiro
Pietrovski Josê

Rua Curitibano. e Mal. Deodoro
Seleme Rimon

Rua Curitibano.
Oliveira Osôrio Bento de
'Silveira Fraucisca Estevee da
Herdeiros de Aloi. Stueber

Ql,laClra 96

Rua Frei Menandro Kampe
Muller Hilda
Szewcsuk. Pedro
Dirschnabel joão

Decreto 'N, 271, de 10 de janeiro de 1968
Benedito, Therézto de Carvalho Netto, <,P�,:>feito Municipal

de Cs,noinhas, neste Estado, no uso de suas atribuiç,ões e, tendo
e:n vistá, o artjgo 5.° da Lei n.o 734, de 22 de dezeJDbro de 1966,

D E C R E T A;

Artigo 1.0 - Fica aberto -por c'onta do excesso de �rre
cadação do corrente exercicio, a importância de NCr$ 1.070,00
(um mil e sl!teríta c,ruzeiros novos), para suplementar as dotáções
do orçamento vigente:

'

,

3.2.5.0-75
3.28 0,76
3.1.40·94
3.1 1.1-101
3.1.2.0-181

. 3.1.2.0-156

_ Salário Família servidores municipais 10,00
_ Contribuições ao IPESC . 35Q,00
..,..- Para aplicação benefício ordem Rural 2Q,00
_' Pl,"ofessores Municipais' 430.00

�

�aterial pa'ra e,stradas e pontes ' 210,00
Para serviços fábrica de tubos 5000

. '. \

1.070.00

Artigo 2.0 - :Este decreto entra em vigor a pardr de
Si de dezembro de 1967, revogadas as di!!posições em contrário.

I

Canoinhas, ]0 de janeiro de 1968,
,

�I,� Benedito Th. de CiJTvalhb Netto Prefeito Municipal
.

as;)' Antonio Souza Costa Dir. d,e Exp. e .Pes!Joal v

Portaria de 3f da' janairo da" 1968
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito'

Municipal de Canoinhas, usando de suas atribUições resolve
I
,

Nomear Banca, Examinadofil:
i '

Composta dos Srs.' Dr. Fernando Luiz Fuck, �nge-,
nheiro desta Prefeitura' e Fidelle Lovatel, 'Inspetor Escolar
Estadual, para o dia .12 tdoze). de fevereiro do corrente

ano, com início às 9 horas, no Ginásio Santa Cruz,. pro
ceder o exame dos candidatos ao cargo de DESENHISTA,
de acôrdó com. o Decreto n.o 270, de 10/1168, publicado
nos jornais Barriga Verêie _e Correio do Norte.

Canoinhas, 3'-1! d�
I ja�eiro de 1968. 2x

Benedito Th •. de Caryalbo Netto - Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa - Dir. de Exp. e 'Pessoal

"

Rua Curitihánoe e Fábio Gome.
Farial Josê de

Quadra 107

Rua Paula Pereira
Peruci Pedro
Sabatke Leopoldo
Knuppel Elfrida
Santo. To.é Maria Dia. dOI
Peruei WaldemBr

t

Prolongamento Paula 'Pereira
Biscalho -Sebastião Viej�a'

Rua João Sabatke
.

Kielki Hortencia

Rua Frei Menandro Kamp.
Lima Adelia Liller
Methiae Baailio
Mazur Albino
Souza Jolé Maximiano de . nv

Ajuda à

América . La'tin'a
está aumentando
Mais de 13 bilhões de d61ares

já foram investidos por entidades
financeiras governamentais e par.
ticulares, de várias países,

.

na

América Latioá. Somente os Es.
tados Unidos destinaram à, região
7,7 bilhões e deverão aplicar, até
1971, mais de 3 bilhões de dólare•.
Isso é o que revelam dados pu
blicados pelo jornal «New' York
Times> e pelo Banco Interameei
cano de Desenvolvimente, Somente
êste banco já concedeu eos países
lafino«americanos emprésti�os no

valor de 2 bilhões e 400 milhões
de dólares., (SIB)

.

Costa e Silva prefere
trabalhar devagar

, o presidente Costa e 'Silva,' em
carta enviada ao deputado Rafael

.

de Almeida Msgalhães, reconhece
que 'sua atitude de renunciar a

uma .. das lideraoças do govêrrio
na Câmara foi ,ditada por nobres
lIentimentos. Entretanto, diz· o

presidente, prefere trabalhar. de
vagar, pois, «já passei, a idade dé
Gabriel D'Anilunzio de Vlve·r

perigosamente.

Respondendo a crítica do par-',
lamentar de que o govêrno i �
conformado; diz o presidente que
já realizou obras importantes em

seu govêrno, embora tenha êle
,apenas 9 meses de durs';ão.

(SIB)

Arrecadação em 1967
foi manor do que

a prevista
A arrecadação geral do Estado

de São Paulo em 1967 situou se !

2l,38Wo abaixo da previsão orç��
meotári,. enquanto oa recurs08

efetivamente arrecadados pélo
Impôsto sôbre Circulação de Mer.
cadorias também não corresponde.
ram à previsão, ficando 23,43%
aquém desta.

: Apesar do esp,erado au�ento
dali vendas comerciais em dezem
bre (os grandee magszints vende
ram mais 92,7% do que Dovembrc.
o comércio de tecidos mais 16.8%,
o dé. calçados 103,4% a mais. o

de alimentos mail! 138,1% e os

supermercados mai!! 49,1%) a

arrecadação do'leM, em dezembro,
foi 12,7% inferior à prevista.'
embora 14,8%' superior a de DO·

vembro. (SIB) r

'"

,

Notícia do ,Mundo Aràbe - N. 28

Exigi'mos , Justiç:
No que foi descrito como a mais !!elvllgem ação mUil1

desde o término da agressão de junho, aviões e artilharia isra!1
enses desencadearam, em novembro, uma nova agressão cOnl1
a Jordânea durante a qual o campo de refugiados pe le stlnoa et
El Karama, na margem oríental do rio Jordão, foi bombardeadl
e contra qual foi concentrado uma barragem de artilharia e fOi_de tanques, resultando num 'grande número de civis mortol
inclusive várias -

crianças.

Esta última ação israelense, a' par da aberta violação di
scôrdo de cessar-fogo com o bombardeio das instalações d
petróleo e áreàs civis em Suez, em 24 de outubro, constilu
clara evidência das intenções agressívas de Israel e uma concrell
advertência aos membros do Conselho de Segurança da O.N,U
reunidos sôbre a crise no Oriente.Médio; que 'o perigo de 'UIllI
nove e total eclosão de hostilidades noOrfente Médio é muito real

É também evidente para os membros das Nações Unidal
e para 0\ mundo, que Israel está usando SUas posições rpilitafel
obtidas através da agressão de junho como uma contínua tenta,
tiva para intimidar e pressionar os Estados Arabes a 8ceitaren
condições de um acôrdo para a crise do Oriente Médio qus I
prejudicial aos, Estados árabes e : contribuí . para os objetivol
expansíonístas dos círculos _§_Íonistas.

\ '

A posição árabe sôbre um acôrdo pare o Oriente Médil
tem sido consistente. De uma só voz, os povos árabes exigen
uma condição prévia para que possam ser tomadas medidas pall
a normalização. da situação no Oriente Médio e, ela é a retirBdl
total das fôrças agressivas israelenses de todos os territóriol
ocupados

:

como resultado da agressão de 5 de junho, .para a\
. posições imantidas no dia 4 de junho. O projeto de resoluçà
apresentado ao Conselho de '-$egurança pelo Reino Unido, que I
amplamente aclamado pela Inglaterra e os Estados Unidos come
uma "resolução; compromisso" aceitável por tôdas 8S .partes, não
é na realidade nada disto.

Lorde Caradon, chefe da. representação britânica, no

Conselho de Segurança na O.N.U.; está plenamente de côncio di
que a omissão d,a Inglaterra em concordar com certas emendai
sugeridas durante conversações havidas entre Lord Cameron e o

Ministro do Exterior da RAY), Mahmud Riad, d-eixa o projeto dI
resolução do Reino Unido ínaceitâvel para a RAU na sua presenu
form�a e inadequada para um acôrdo na .crise di) Oriente Médio,

-,

Agora, depois de seguras e sérias,' consultas entre o

'Presidente Gamal Abdel Nasser e o Primeiro Ministro soviético
Alexei Cosygin, foi apresentada' aos' membros do Conselho de

Segurança um nôvo projeto de resolução soviético. O projeto de
resolução soviético não se restringe ao primeiro item - retirada,
Exige a retirada imediats das fôrças israelenses dos Estados árabes
para as posições que ,ms.ntinham antes da agresaâo de 5 de junho,

\ r

O texto do projeto de resolução britânico, que agora 08

Estados Unidos declararam "desejar votar a favor, não está bem
definido sôbre a retirada. O projeto determine: "retirada de
fôrças ísraelense s.' de territórios ocupados no recente conflito",
sem especificar aquêles territórios com o uso das palav:ras "todos
09 terrttórtos" ou "os territórios" ou referêncía às posições maD'

tidas antes de 5 de junho.
'

,

O apôio norte-americano ao projeto de resolução 'britânico
seria o slJficiente para evidenciar que os têrmos do projeto são
suficientemente vagos para permitir 8 continuação de ocupação
tie alguns territórios árabes p'elas fôrças agressoras israelenses
contra os interêsses dos El:ltados árabes e, numa clara violação
'dos têrmos d& Carta das Nações Unidas.

'

.._
,

Uma injustiça não pode ficar parecendo justa por somente
um, voto das, Naçõ.,s Unidas, Tudo o que os Estados Arabes
e.lÇigem. é justiça. Os árab�s e�tão perante aI! Nações Unidu como

a par,e ·agredida .. Se as Nações Unidas deixassem de agir com

justiça 'para com os árabes, não �xigindo e não efetuando 8

completa retiraga do agre\ss�r da .pátria árabe, não restaria 80

poyo 'árabe. outra aHernativa senão recorrer a s�us próprios meios
para ,alcançar êste fim, V

Profissional Feminina,Escol8'
«Santa Inês»

Levamos ao conhecimento dos interessados que lá

matrícula da Escola supra citada estarã aberta de 6 a 8
de fevereiro: I

DOCUMENTOS: Certidão de. idade;
A testado de vacína.

NOTA: Não ,hã reserva de, vagas. lp

•

VENDE-,SE i
I

Vende-se ótima propriedade, d'entro.do quadro urbano, 21/g
datas e Ca'il8 8xIOY,. Terreno todo cercado. Bem sit.uado. Próximo
Hospital e Colégio Sagrado Coração de Je�us.

I Tratar com Douglas Benkendorf na Impressora ou Carlos

.
Benkendorf no Banco do Brasil. v
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CORREIO DO NORTE 3.2·1968

Colé�ioComercial ,de Canoinhas�PUbli::aÇãO Oflei.al. dá� Tabelionato Paula S. CarvalhJ
E D I T A L

J Prefeitura �DDJ(npal
,de CanolobasDe ordem do Sr. Diretor, torno público que a, Secretaria do

Colégio' Comercial, estará atendendo os alunos, hem como partes
interessadas, a partir de 5 de fevereiro até 29 do mesmo.

Curso Técnico de Contabilidade
Matrícula: Para a primeira sé�'ie do curso, a matrícula será instruí.

da com o requerimento e' mais 08 seguintes documentose

1) Ceftificado de conclusão e vida escolar do curso ginasial ou
equivalente, com firma reconhecida, (2 vias);

'2) Certidão de nascimentc com firma reconhecida (2 vias);
3), Atestado de Sanid�de Física,- Mental, firma reconhecida;
4) Certidão de vacinação anti.veeiôlice, fitma reconhecida;
'5) Prova � da quitacão militer, para 08 maiore� de 19 anos;

6) Prova de 'quitação eleitoral, para maiores de 18 anos.

1\[as demais séries, compeovan te tia habilitação nas, séries

anteriores, com o requerimento e comprovante da quitação da

anuidade de 1967.

Curso Técnico de Admi_nistração
Est1!:o abertas as inscrições, para o Curso Técnico de Admi·

nistraçâo, somente aos alunos que concluíram o Curso Técnico de

Contabilidade, devendo 08 interessados se apresentarem na Secretaria
do Colégio Comercial.

, '

Jóia: A jóia é de NCr$ 60.00 (sessenta cruzeiros DOVOS) para
ambos os Cursos.

Encerramento: .As mateículss se encerram impreterivelmente, a

29 de fevereiro.
'

,

'2a. Época:

Horário:

Serão realizadas a partir do dia 15 de fevéreiro e

inclusive, cOJlform.!' horário que se encontra ãfixado
na pedra do Colégio, Comercial.

I

A Secretaria atenderá os' 'âlunos. das ía às 20 hóras,
diàriamente eiceto aos sábados.

Caooinhas, 24 de janeiro de 1968.

Wilson Selame - Secretário
, '

Visto: Adilson Zaniolo - Diret�r
,

:-t
I' Cêra Marvel

.
/

a melhor

Branca - Vermelha - Amarela

�CASA ERLITA

r '

ar��w�=!
J,.

FUNDADO EM 29/5/1b47 - Reg. no Cart. Tít. I/n 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO\ - PUBLICA.SE AOS SABADOS

I
.

"

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinh81 • S. C.

Renovação de aselnatura (50 números) NCr$ 3,50
Os \atrazados, sérão' cob,rados ã base da época.

TABELA ::>E PREÇOS DE PUBL�CIDADE
Anuncios: Por \'ez e por centímetro -d� attul'a de coluna:

ULTIMA PAGINA pAGINA INTERNA
1 vez NCr$ O,6S 1 Vez NCr$ 0.55'

OBSERVACOES: '

Originai.' de artigol enviados e Redação, publíeados ou

não, permanecerão em poder da mesma. \
A Redação não endoaea conceito. emitido. em artigoa alliDadol •

.{

Lei N. 808,' 26-1-68
Concede Título de' Cidadão
Honorário de Canoinhas
Benedito Therézío de Carva

lho Netto, Prefeito Municipal
de Canoínhss, Estado de Santa
Catarina, faz saber que a Câ
mara Municipal decretou e eu

saciono a seguinte
L E I:

Art. 1.0 - Fica concedido o
,

Título de Cidadão Honorário
de Canoinhes, ao Excelentíssímo
Senhor Dr. IVO SILVEIRA,
DD. Governador do Estado de
Santa Catarina.

2r

Art. 2.° - O Título de que
trata o artigo 1.0 da presente
Lei. será entregue oportuna
mente, quando de SUB visita

oficial a
j
êste Munícrpío, para

as solenidades de inauguração
da rêde de distribuição de'

energia el�'trica.
Aft. 3.0 - Esta Lei entrará

em vigor na data de sua publi

cação, revogadas as disposições
em contrário.

'

Canoínhas, 26 de janeiro dle
1968.

..., ,

Benedito. Th. Carvalho Netto
I "Prefeito Municipal J

/

\ A presente Lei, foi registrada
e publicada na· Diretoria de

Expediente e Pessoal, em 26
de .janeiro de 1968.
•

Antonio Souza Costa
Diretor de Exp. e Pessoal v

EDITAL

, ..\'
Caderneta Extraviada

Acha-se .em cartório, na Rua Vidal Ramos, para
ser protestada por falta de pagamento, a duplicata n.?

22/8021, emitida por Formolo & Cia. Ltda., contra

DEPÓSITO DE VINHOS PROVERA,' no valor de NCr$
1.867,35 (hum mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros

novos' e trinta e cincó centavos), vencida em 8-10-66.

'Ppr não ter sido possível encontrar a devedora

Depósito de Vinhos Proverá" pelo presente intimo-a para
os fins de direito e ao mesmo tempo, no caso de não

ser atendida esta intimação, notifico-a', do competente
�protesto.

Extraviou-se uma caderneta
de Depósitos JUDICIAL n.? 2E2,
da Caixa Econômica Federal de,
Santa Catsrina, Agência de

Canoinhas, e per tencante a

MARGHA FRONTCZEK. A

quem !I achou, roga-se entre

gar ao portador, em Marcílto

Dias, ou na Agência da Caixa
Econômica desta cidade,

Caoolnhss, 22, de janeiro de
1968. 2x

Canoínhas, 31 de janeiro de 1968.

Paula S. Carvalho - Tabeliã

1

Esferrográficas e C,rgas
PILOT e PARKER

MATERIAL ESCOLAR
_

Almanaque do

Pensamento para 1968
,

I' Cola-Tudo' TENAZ

ImpreSierl
::' 'Ouro' Verde Limitada

\
.

Não colabore Os

Exija sua Nota Fiscal r

EM 1968 TEREMOS NOVOS SORTEIOS E VALERAO
. ,

'

AS, N'OtAS DE DEZEMBRO.

EXIJA SÚA. NOTA FISCAL!

I'

cc I N PS" '"

\Seguro de Acidentes' do Trabalho
I Aviso às Ernprêsas

A Agência do Instituto Nacional de Previdência Social, lita
à Rua Vida) Remos, lHO. em Caucinhas, comunica à. emprêaaa cujos

_
contratai de seguro com socíedadea ou cooperativa. de seguroe .e

vencerem a partir dai data, a seguír indicades, que lerão vi.itádal

por servidor 'do INPS devidamente eredenciade, o qual, em nome.do
Inetuuto, coletará, OI dad�1 neceuáriol ao cálculo da primeira taxa

d'l contribuição a ler fixada por emprêsa. em cumprimento ao art.

48 do Hegulamento cdo Seguro 'de ACidentei do Trabalho, aprovado
pelo Decreto N. 61.78,4. de '28 de novembro de 1967:

il� a partir de 1/1/68. emprêaae anteriormente vinculadaI aOI
�x IAPC. IAPM, IAPTC e à antiga Caixa de Apoeentedorie
e Penaõee dOI Aeroviário••

b}. a partir de 1/7/68, emprêaas anteeiormenta vinculadae
aDI ex·IAPI e IAPFESP. '

c) a partir de 1/7/69, emprêsae anteriormente vinculada. ao

ex-IAPB.

A partir do 15.° (décimo quinto) dia do mê. seguinte à data

correspondente à integração do seguro, na forma acima meueionada,
ai emprêsae eventualmente não vieitadae deverão dirigir .•e ao enderêçc
acima, munida. do. seguinteé documenton

a) última apólice de seguro (além de eveutuais endoesoa e

aiuetamentos): ,

J b) guiai de recolhim�nto de ecntribuições ou relação datada
e eninada pela emprêsa, contendo OI totaia meneais dOI
laláriol de contribuiçâo de leUI empregados, relativos 80

m-e.mo período de vigêâcia do I�guro. .,

-

,

N� hipôtese de o INPS não comunicar-a emprêsa lua taxa

individual, de contribuição referente ao seguro de acidentes do trabalho,
caberá à emprêsa promover o recolhimento m,nuI de 1/12 (um doae
avos) de 90% (noventa por cento), do valor 8nua'l do último prêmio
pago ou contratado, juntamenr com a contribuição da Previdência
Social enol meemos prasce (§ 3.°, artigo 12, Lei 5,316, de 14.9·.67).

Neate caio. a primeira taxa individual quando fixada, lerá
aplicada retroativamente a contar do dia seguinte a9 do vencimento
do último contrato de seguro, Iasendo-se o aeêrto de contai cabível
dentro de 1 (um) ano.,

A. empresae que poasuam apólice em vigor, e, simnltânea
mente recolham prêmio de seguro relativo a riscoe anteriormente
vinculado, aOI ex·IAPETC 'e IAPM, deverão continuar a efetuar o

recolhimento mensal até 8 data em que fôr fixada' pelo INPS a nova

taxa. Né,te ceso. o prêmio calcuíado pela, Tarifa Oficial lerá
abatido de 37% ou 46%, reepectívamente, -

I

Canoinhas," 24 de janeiro de 1968.

Osni' Munhoz de Paula Moacyr José de Lemos
Enc, ,Setor Acid. Trabalho Agente 1x

Sonegadores

Prestigie
r'

colabore bom êxito dae para o
,

'GRANDE FESTA POPULAR, a realizar-se dia 10,'de Março, nó ,Sa'lão '8ech,el,' CIP '

em benefício do término da construção do Jardim de ! f"
.

de Canoinhas.ri anCla

'-- -

,/
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, '!!�!r�!a� s��.���o!�r.��ot�d!,i�� 8 an c o � o . 8 r a s i I e I evai imi t e �
preJUIZOS quase to\tals em seu ameixal - o maior exístente nó '

Brasil - pelas chuvas de granizo que se abateram nesta comuna.

O fenômeno meteorológico atingiu mais de 90"/0 da importante
produção agrícole.
Jolnville - O Banco do Estado do Paraná S/A, inaugurará
nos próximos dias sua primeira Agência em' território catarinense.
A cidade' escolhida toi a de Joinville, pelo seu surto desenvolvi
mentista. Oportunamente haverá disseminação de outras no

Estado barriga-verde.'
Blumenau - De 9 a 11 de fevereiro peóxímo, será realizado
no Pavilhão da COEB, no Bairro da Vellha, mais um FESTIVAL
DA CERVEJA de Santa-Catarina. Trata-se da segunda promoção
no gênero, sob os auspícios da Prefeitura Municipal"COEB, CO"
missão Muni'cipal de Turísmo e a Ouro Promoção Ltda., firma
da GB.

Chapecó - O chefe do Ex€'cutivo de Xanxerê, sr. SADY
MARINHO, continua liderando a campanha pró BR 282, rodovia
tronco pare o escoamento da produção do, oeste. Como se sabe,
a questão foi levantada durante uma ,reunião em -Chapecó da
qual participaram 27 chéfes do Executivo desta região,
Blumenau - Já S; encontra concluída a planta de um Res
�aurante típico na cidade, no morro do Aipim. O Presidente da
Comíseão Municipal' de Turismo, sr. Herbert Mueller Hering,
revelou que mais de 50% do capital a ser empregado já foi
levantado. A idéie, agora transportada pata o plano prático; é do
historiador José Ferreira da Silva.

Videira, Concórdia, Curitibanos e São Miguel
'<d'Oesle - Encontra-se em fase de implantacão I!l Agência do
Banco, de Desenvolvimento do Estado. A inauguração, que dar
se-á nos próximos dias, ainda não tem data oficialmente marcade.

Navegantes - Como que 8 demonstrar a riqueza natural
de sua Imensa costa marítima, oito mil peixes de diversos portes
foram recolhidos semana passada durante _uma-incursão ao mar,
de conhecida firma pesqueira. A piscosidade 90 Ittoralvde Nave
gantes já era conhecida, vindo o fato presente, apenas confirmá-la.

..--------------------�....,

Cru�Cine
,

'

Vela�
APRESENTA -:--:-

HOJE 20,15 horall.� ce�l�ura 14 ano.
I

GUERRA
I, com Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer,

Vitório Cassman ,e Anita Ekberg.
Milhares e milhares de soldados revivem na tela alguma

das mais dramáticas batalhas de História Universal.
Em Technrcolor

E PAZ

O!'1INGO - a. 13,30 hora. - censure livre

GUERRA E PAZ

{a. 16,00 horae - cenaure livre,
DOMINGO.

a. 19 e 21,15 hora. - cenaura 14 ano.
• :

!

A Espiã de Calciçhas \
de "Renda

com Doris Day, Rod Taylor, Styhur Godfrey, <
.

,

John McGiver e Elizabeth Frasre-

Uma espiã (por engano) extremamente perigosa, abusa
- do direito de fazer rir ...

Valp- a pena vc'cê d�r uma espiada nesta espiã.

2a. Feira - a. 20,15 horaa - ce�lIura 14 ano.

, A Espiã de Calcinhas de Rehda
" ,

3a. e 4a. Feira - a. 20,15 hora. - cen.ura 14 ano.

A Estranha Metamorfose
cf Lino Ventura, Charles Aznavour, Irina Demick e outros.

58. e 6a. Feira - a8 20,15 hora• ...:... cen.ura 14 ano.

Patrulha ,do Inferno
"

A
com Stewart GraDger, Dorian Gray,
Fausto Tozzi e Ricardo Garrone.

�.--._---------------------,

Notícia alviçareira para as

classes empresariais, 'sem·

. dúvida, é um nôvo e subs
tancial aumento de aplica
ções, em tôdas as carteiras,
na agência local do Banco
do ,Brasil, autorizada pelo
Diretor Geral da Carteira
de Crédito, dr. Paulo Konder

�Bornhausen. A informação
nos foi prestada pelo ativo

gerente local, .sr. Fernando
Rocha, que nos externou a

sua satisfação em poder

atender em tôda plenitude
todos os negócios de sua
vasta clientela .

Ano XXI CaDCiinh8� (SC). de 3 Fevereiro de 1968 - N. 965

o gov&rno decidiu paralisar o

tráfego da Estrada de Ferro Santa
Catarina. cuja receita mensal de
19 mil cruzeIrOS novos" é dez

.!

N O T.A S 'ESPARSAS
O Deputado Arolde Carvalho,

que integrou desde Mafra, a

Caravana Governamental que
nos visitou sábado último" re

tornou na manhã. de 2a,. feira,
para BrasHia.

'

x x x

Visitou nossa cidade 2a. feira,
o Prefeito de Guarapuava, sr.
Nivaldo Kruger. O edil, que é
canoinhense, nascido no distrito
de' Felipe Schmidt, filho do
saudoso Augusto Kruger, tem

grande projeção no vizinho 'E�
tado, .onde é Presidente da As- Entre a alegria de seus fsmí
sociação dos Municípios do Pa- Iíares e inúmeros amigos, fe�
raná. O ilustre visitante manteve tejou Jubileu de Prata, de feliz'
coàtato com o seu Icolega, The- consorcio, 3a. feira última, o
rézío Netto. I Corenél Diretor do. Campo de

X 'x, x Instruçãe Marechal Hermes,
Em' área construíde, o nôvo Ovídio Souto da Silva e exma.

edifício do forum de nossa co- espôsa Dona Noemia Souto da
marca, será o dobro do edífícío Silva.- Pelo fe íz evento, foi
da Municipalidade. • rezada Santa Missa na Matriz

de Três Barras", os convidados
foram recepcionados na' resi
dência do referido casal.

X X X

Todos os atos das solenidades
da visita do Governador em

nossa cidade,' foram televisio
nados ,pela TV Piratiny, de
Pôrto' Alegre. '

,

x x x

O Diretor do 'Ginásio Santa
Cruz, Irmão Damtaní, foi traos
fer!do para Florianópolis e seu

I substituto é' o Irmão Thomaz.
<, x X x

A construção provisória do
Colégio Comercial VIIi sair mes

mo, nli esquina da Rua Getúlio

[Vargas com 8 Cê]. Albuquerque,
com auxilio' do Govêrno: do

. Estado, Da soma de 'NCr$
20,000,00. \

X x, X

O Dr. Wilmaf Dallanholi Di
retor Financeiro da Centrais
Elétricas de Santa Catarina e

os funcionários da CELESC em

nossa cidade, foram' homena
geados, sexta feira à noite, pelo'
&dvogado dr .. Saulo Carvalho,
em. sua aprasívt;l chácara, com

. Uma gostosa galetada.
O ambiente, na ocasião, foi

\

de grande camaradagem e' dr.
I

d
'

Dallanhol, a vonta e, em mangas
de cllmi�&, jogava uma trucada,
tendo Gomo companheiro' dr.

Zaiden, contra 8 dupla Zeno e

Herbt'ft.
A trucada ia mesmo animada

e ,a partida equilibrada, quando
dr, Dallanhol ,trucou e a dupla
contraria correu com o çasal,

copa e gato. Então, sem outros
comentários.

x x x

Em nossa cidade, passando
.uma temporada e hospedado na

. residência do seu genro, o sr.

Carlos Schramm, muito relacio
nado em nossa região.

_x x x

colunas, após restabelecer- se de
rápida enfermidade.

x x x

Hoje à noite, no palco da
Sociedade Beneficente Operária,
sessão teatral, a cargo de semi.
narístes de São Paulo.

x 'x x

O grande programa para
amanhã, é, sem dúvida, a sen

sacional prova automobilística,
na estrada do Xisto, ligando
São Mateus do Sul 8 Curitiba.

x x x

Hoje à tarde, no Campo da
Agua Verde, 'mais um C8II\peo.
nato de Tiro e após baile festivo,
no 'Salão Bechel, O atual Rei é

'

o sr, Alcídío Z�foio)o, que -en
tregará a corôa ao seu substituto.

x x x

Domingo último houve fi lar
gada do cernpeonato cetarinense
de futebol' do corrente ano,
apresentando certos resultados
surpreendentes.

x x x

E na festa das faixas, o Santa
Cruz foi superado palo Palmeiras
por 1 a O, cujo escore \foi con-

quistado na primeira f8�e. v,

Retornou de suas férias, do

Imingo último, o sr. Aldyr Gar
belloto, gerente do Inco local.

x x x

A sociedade canoinhense viverá hoje um dos seus grandes
dias, com o enlace matrimonial de Ana Helena Procopjsk, dileta
filha do casal, industrial Miguel Procopiak e exma. esspôsa Dna.
Maria Fontes Procopiak, com o jovem Júlío Tavares da 'Cunha
Me llo,> filho do casal, Mârío Tavares da Cunha Mello e exma,

espôsa, unindo duas tradicionais Iamílíss catarinenses. As cerimô
nias 'serão realizadas à -tarde, e após, os convidados serão recepc
cionados no Club Canolnhénse.

Serão testemunhas, no civil, do noivo: dr. Carlos Souz-a
Mello e sra., dr. Alvaro Tavares da Cunha Mello e' sra., sr. José
Henrique Bastos e sra. e Almirante Carlos Natividade e sra.; no

religioso, da noíva: Nívon Weigert e sra., dr, José Marques- Vieira
e sra., Senhora Ana Tavares Moellmann, sr. Miguel Procopiak
Filho e dr. �ntonio Schaefer e \sra.; no civil: dr. Hílton Ritzmann ,

e sra., Senhora Margarida Procopiak e sr. Edgard Vasconcelos
Filho, sr. Herbert Ritzmann e' sra., dr. .

Mário Saporiti e sra. e do
'noivo, no religioso:- dr. Robe'rto Buchele e sra., Almir-ante Roberto'
George Cobs de Oliveira e sra., dr. João Batista da Motta
Rezende e sra. e -dr. Tar,cisio Schaefer e sra.

Levamos .0S melhores· cumprimentos ao jovem par e

seus familiares.

x x x

Social --

o nosso apreciado colaborador
sr. Esmeraldino de Almeida, de
Pepanduva, volta às nessas

-
- Desieque

FISCHER MAGAZINE CASA FISCHER DE- MÓVEIS

n

\

ESTRADA DE FERRO SANTA CATARINA VAI ACABAR
v�zes inferior às despesÍJs com soa

manutenção. A\ estrada corta o

vale do ItajaÍ e havia sido inau'
gurada em 1910. (SIB)' �

(

I
convidam as pessoas abaixo,

CONRADO BECHEL. MARCIO TERFIM,
MARCELINO CAETANO DA SILVA,' LUDE·
LINO DOS SANTOS, LADISLAU �ERNANDES
BARBOSA, JORGE PILATI, CORNELIO BUS"

- SMANN, ANA 'QUADROS MAIEVERS. ALCI
DES BORBA COELHO, VERA LUCIA COSTA,
WALDEMIRO ANDRADE, EWALDO BECHEL.
ARLINDO CARDOSO, NAIR COELHO,
OSVALDO' DE LIMA, OLIVIO PAVARIM,

e

a comparecerem' em seus escritórios,' afim de pagar prestações vencidas:
,

� -

NILTON GERONIMO DA SILVA. OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA, IOLANDA DO

KOHLER, C'AMPÓLIM CHAVES� ANA MARIA . ;VALE, MARIA CONCEIÇAO FERREIRA,
S,CHOLZ, APOLONIA SCHt\IKOSKI, DARCY TEREZINHA MÀ.CIEL. PEDRO SCHISLOV1CZ,
/PIONKIEVICZ, AIRTON DALCOMUNE. ROSALIA;,_SILVA M.OREIRA, MOACIR BRAZ,
FREDERICO BERNARDO HELKEr EDILSON SEBM-TIAO ALTAVIR FERRElRA, MIGUEL

TULICHESKL· INES TOMACHITS. VITORIA
AD.UR; ERCULANO RODRIGUES. ERVINO

VOICIECHOWSKI ROBERTO RATKE JULIA
FERREIRA; AUGUSTA LADER, DORALICE NEVES, PEDRO REITZ WALFRJDO SI'MANN.
RIBEIRO BILAK, WALDEMIR�/KICHLER. SEZINANDO VOICIECHOWSKI. IMARIA
,JOÃO· KANZLER, JOANA F$RREIRA. LIBIO JOANA FERREIRA,
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