
1 � i 8 - Ano a�rícola
e sua finalida�e
o presente, ano de 1968, será' grande parte dedi

cado pela �unicipalidade, no .setor agrícola,
Todo o investimento público, visa,

.

antes de tudo,
obter o aumento "per-capita" e a melhoria do padrão de

vida da população, por intermédio do desenvolvimento

agro-pecuárío-industrial.'
I

. ," •.

Visa-se a diversificação da produção, não podendo
a economia do munícípío depender, apenas, do extratismo.
A nessa reserva florestal nativa caminha para os seus

últimos dias. O mate, de difícil comercialização, atravessa
crises cíclicas, responsáveis pela falta de continuidade no

processo do desenvolvimento do Planalto.
. ,

, Na, Ágricultura de Subsistência, devemos então,
.

objetivar, melhorar e aumentar a produção agrícola,
abrindo perspectivas de comercialízaçãopara os excedentes.
Chegaremos a êsse resultado pela introdução de práticas
racionais na agricultura, iniciando-se pela análise; correção

-

e adubação dos solos e passando-se à renovação das
sementes de feijão e milho em todo o município, mediante
a seleção de variedades que, se adaptem à região e se

prestem à comercialização. ?

Deverá a Prefeitura, no Ano da Agricultura, estí

mular, igualmente, o plantio deé)'soja e o aparecimento de
uma indústria' de óleos vegetais que possa assegurar o'

consumo da matéria prima, qe grande procura em, todo
o mercado nacional. l'

.

A fruticultura deverá ser estimulada e iniciada
em bases racionais. Nesse sentido a Municipalidade .irá
ao município de Friburgo em busca 'de mudas de pêra

. de qualidade fina. Também a cultura do figo e morango,
fácil e simples, poderá, contribuir para. o enriquecimento
de nossa zona.

A apicultura (visando o mel � cêra) poderá cons

tituir, também, num dos pontos do deserivolvímento do
meio rural Nesse sentido, a Secretaria 'da Agricultura
está executando o "Projeto Apicultura", tendo à frente o

técnico Wiese, filho de Mareílío' Dias e aqui, radicado.
Prometeu o senhor Secretário; dr. Luiz Gabriel, colocar
à nossa disposição todos os meios, corno abelhas rainha
e

,

todo o equipamento necessário,
A caprinocultura, pela, qual a nossa, gente' do

interior sempre revelou interêsse, se convenientemente

orientada e assistida, poderá contribuir. para a objetívada
diV,�rsifíc.ação de nossa produção. São Paulo e Curitiba
absorverão tôda a produção, sem outros problemas.
Nesse setor, igualmente,'o dr. Luiz Gabriel, está disposto
a entrosar-se

,

com ,a Municipalidade, ajudando-nos por
todos os meios.

.

I
Também a cunícultura, a referida

'

Secretaria vai
desenvolver um projeto de escala estadual. Há mercados
certos para' coelhos _

abatidos e' também para as peles,
cuja reprodução é "rapidissíma. I'

Sôbre a patriótica campanha,
.

assim, 'os primeiros
estudos e levantamentos já foram 'realizados, cujos resul
tados serão debatidos e apreciados na grande reunião

programada pára o
,
dia 2 de março próximo, data da

arrancada oficial do grande movimento. n
y ,

Iniciadâ ii
d� Colégio

Foi iniciada quarta feira ültima, a construçâo do Colégio
Comercial de nossa cidade, a cargo da firma CONCAL, dos
irmãos Fuck. A construção foi iniciada 'com '<, tôda ,a rapidez e

• .,informou-nds o engenheiro d'r. Luiz Fern.ando Fu'ck que espera
terrninâ-Ía no- próximo mês de março, para que 'o eaifício posse
ser utilizado' ainda no início do presente ano letivo- Finalm,ente,
o sr.' Acácia Pereira e seus companheiros de direção do
referido educendêrio, -virsm coroadas de êxitos seus inúmeros

,

e constantes esforços pela referida' construção. Como se sabe
o imóvel da referida escola 'Foi adquirido com a verba do
Govêrno Federal, conseguida pelo Depuredo Aroldo Carvalho
e a construção está sendo custeada pelo Govêrno do Estado.

,
,

, "

\
I
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Câmara aprova o

(o�selho �e Seguran�a '

BRASILIA, 16 '_ ,Por 141
votos a favor contra 102, a

Câmara Federal aprovou o de
creto-leí do presidente Costa e

Silva que reorganiza e amplia
as atribuições do .Congelho de

Segurança Nacional. Além dos

deputados da oposição, oito(
parlamentares' da Arena vota
ram contra. A defesa do decreto
lei foi feita pelo deputado Clovis
Stenzel que negou a �xistência
do dedo militarista no decreto

presidencial e afirmou que o

decreto em questão não traz

inovação e, sàmente consolida
a legislação já existente.

às ,pailamenta�es da oposição
desfilaram violentas críticas ao

decreto. O deputado Mário Covas
líder do MODEBRA, afirmou'
que o conceito de segurança
nacional constitui agora 'sõmente
-uma forma de defesa do grupo
dominante que não admite ver

refutada sua posição, nem sequer
nas formas mais democráticas

por sua obsessão de permanecer
no poder. O deputado Erasmo
Martins Pedro, do mesmo, par-

. tido, declarou que considera
inconstitucional o decreto-lei,
afirmando que, o govêrno deve
ter cuidado e não passar de.
certos limites.

,

Salário de farmacêuticos

pode ser de 5. mínimos
@ Deputado AROLDO CAR

VALHO (ARENA-SC) apresen
tou emenda '8 projeto em tra

mitação na Câmara fixando o

salário mínimo dos Farmacêuticos
e Dentistas km 5 vezes o salário
mínimo das localidades em que
exercerem 8S suas profíssões.
O projefo em tramitação fi

xava sàmente o salário dos,

Cirurgiões-Dentistas, e, sem a

�menda AROLDO CARVALHO.
ainda privaria êsses profíssíe
nais dos benefícios da Lei 3999.

�ercnte: Il�A�� SmMf

A modiftcação sugerida pelo
parlamentar catarinense deter

mina, assím, que além da
"extensão, do salário aos Farma
cêuticos, são mantidas, para 8S

duas categorias profíssíonaís, as

me'smas . disposições legais vi

gentes relativas à duração de
um tempo de trabalho. -

A Co�is�ão de Constttuíção
"

/,

t'
/ - e Justiça da Câmara dos Depu

COn5 ruCa,o '. ,tados deverá examinar a sugestão
.., do Sr. AROLDO C I\RVALHO

C
r>

I
ainda na próxima semana,

'

ornercie quando estará pronta pars·ser
encaminhada 80 Plenário. J, n

Govêrno não. muda
\'

.t' ' Política de S'alários
RIO, 16 - O govêmo não pretende

abandonar a pólítica salarial ado
tada, mas aperfeiçoá-la no sentido
-de torná-la mais acessível o seu
, emprêgo.

A declaração foi feita pelo sr.

I Oswaldo Jolío, representante do
Ministério do Planejamento no grupo
íntermlnísteríal, encarregado de
apreciar os /efeitos delicados da
adoção da política salarial vigente
e oferecer' alt�rnativas_ de solução,

n

fora a

administracâo do'
,

Prefeito Therêzic .Netto

Repercufe lá

A' notável administração do jovem e dinâmico
Prefeito Benedito Therézio -de Carvalho Netto, está reper
.cutíndo além de nossas fronteiras, e' a respeito,' o nosso'

edil recebeu correspondência do Deputado Federal Genésio
de Miranda, Lins, que transcrevemos a seguir:

Itajai, 5 de fevereiro de

Ilmo, Sr.
Benedito Therézio de Carvalho
M.D. Prefeito 'Municipal
Canoin'has - S. C.

Prezado Senhor Prefeito

1968.

Se temos ém Santa Catarina a Capital do Tecido e 8

Capital do Trigo, Canoínhas projeta-se como a Capital do Mate.

foi sôbre essa terra que me chegaram dados preciosos
de sua fecunda administração, através da edição especial dos
:Jiários Associados de Santa Catarina de 31 do mês p. passado.

I '

Estradas e calçamentos tiveram de V.Sa. a prioridade no

desenvolvimento de seu programa de govêrno e isto já é o
.

suficiente para assinalar um bom ,govêrno. A réplica geral que
hoj e ouvimos, é pelas estradas: hajà visto a BR-I0 1 e a /282 em

nosso Estado e, V.8a" satisfez em seu Municípío, o anseio de seu

povo, dando-lhes boas estradas. Vale, I também, ressaltar aqui 8

. atuação de meu colega de bancada, dep. Aroldo Carvalho,
Ambos, coesos, trabalhando em pról dessa terra, torna-le-ão apta
para realizar seu intento e, merecidamente, receber o título de

"Capital do Norte Catarinense", que; paralelamente 'aó de Capital
do Mate, colocarão Canoiohas no apogeu sôbre as demaís cidades
catarinenses.

- 'Congratulo-me com o progresso dado a Canoiohas nesses

2 anos de seu govêrno não só no que tange às estradas, como
, também nos outros vários setores abordados naquela edição.

.

..,
.

\

Fáço votos que SUB sadia administração se proléngue por,
'todo, seu mandato psra o engrandecimento dessa terra e júbilo
. de seuPf:lVO.' n

Cordialmente

GEnésio Miranda Lins
.,

\ A "Rodovle do Arroz", ligando � Cidade" com
Teunay, quando em construção.

Rendas mais_ rigor .

r-
.

rendimeatos
r
'apresentados no,

'Iexercício de 1968 sofrerão tria-'

gens segundo critérios estsbe..
'

lecidos em instruções. As decla
rações tselecíonadas serao objeto,
de fiscalização minuciosa, des- c

tinadas a provar a exatidão de
tôdas ss deduções' e abatimentos.

RIO, _ O diretor do Impôsto
de Renda, sr. Cleto Mayer,
baixou ordem de serviço esta
belecendo normas e critérios
para a fiscalização seletiva em

1968, tanto de pessoas físicas
quanto de pessoas jurídicas.
Desta forma as declarações de
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�Cerâmica ,AI vino
'Assembléia Geral

Vogt S. *?
Ordinária Prefeitura

Convbcação Decreto N. 273,
de, 13·2-1968

Cria a Camissãô de fixaçlJo
de Valôres Imobilidrios
Locais e dd outras '

/ Providências
O Prefeito Municipal de Ca.

I
noinhas, no UIO de .ual atribui-:
çõe.· legai./ ..

"

DECRETA:
-

Art. 1. - Fica criada (l Co
millão· de Fixação de Va!ôr••

/ Imobilíârioa Locais, com o chie-
tivo de elltudar, fixar e rever OI

valôree para apuração .de bale
de cálculõ dlll tributos íneideutes
rôbre OI' imôveis urbeuos do
município•.
Art. 2. - A Comiuão de Fi

xação de Vaiôlel' Imobiliârioa
Looaia terá a seguinte compeeição:

<,

I - 2 (doia) I funcionário. da
Prefeitura que tenham r conheci
mento dOI impostoe predisl' e

territorial urbano e demaie carae

teríltical relatival 80. preço dOI
imôveis da Cidade, e de IUII

eonetrução;
II - I (um) cidadão com co

nhecimento de aspectoe dq mero

cado imobiliário releoionadoa com

OI valôrea de terreno e edificecõee.
Parágrafo 1. - A cada membro

efetivo correaponderâ um suplente.
Parágrafo 2. - O. membros

da Comiseão, efetivos e suplentee,
lerão de.igoadfll pelo Prefeito
Municipal com mandato 'para o

prazo de 3 (três) auos. podendo
ler oa mesmos renovados.

, I
Parâgrefo 3. - A Comiuão

reunir se- á ordioàriamente, sem
pre que oeceuário e extraordinà
riameute, quando convocada pelo

3v leu J;>relideüte.

São convocados os senhores ecíocístas desta sociedade a I

se reunirem em assembléia geral ordinária', que terá lugar 8 Rua
. Prfncesa Isabel s/n, nesta cidade, no dia 15 de abril de 1968" às
16 horas, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia:

1) Exame, discussão e votação .do relatório da diretoria, balanço
geral, demonstração da conta lucros e perdas e' parecer do
conselho fiscal, referentes 80 exercício de 1967.

2). Eleição da Diretarta, Conselho Fiscal e respectívoa suplentes
. para o exercício de 1968.

3) Assuntos ,de interêsse geral.

A VIS O:
,

Achem-se à disposição dos srs. acionistas para os efeitos
legaís na sede social. os documentos. a que se refere oa rt. 99,
do' decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

'

Canolnhas, 2 de fevereiro de 1968.

Harry Vogt - J?ireto[ Presldente

2x

. x..-CanQinhasPrefeitura Municipal de
\

Diretorià da Fazenda -;- AVISO
LIVRO DE REGISTRO DE SERVIÇOS.
A
\
Diretoria da Fazenda Municipal, avisa aos

contríbuíntes de Impôsto de Serviços de Quaiquer Natureza
que, . se acha à venda nas livrarias desta cidade, Livros
Oficiais de Registro de Serviços de �alquer Natureza.
Outrossim, determina que e prazo para os contribuintes
regularízar a escrita, será de 60 dias, cujas -instrucões,
estão. contidas no Decrete 237, de 22/2/67. As escriturações
deverão ser somente do exercício de 1968.

Após e prazo. acima, o fisco fará um levantamento
g�al' de todos os estabelecimentos, .comprovando a falta
de pagamento de impôsto eu taxa de localização. e alvará,
oa contribuintes sérão notíficados, conforme determinação.
da, lei em vigor. ,

Çanoinhas, 7 de fevereiro. de 1968.

A DIRETORIA .\

I

•

,.

Êle Ela
de manhã vai aó trabalho
e volta à noite.

leva as criabça,� ii escola,
vai ao cabeleireiro, vai
buscar mànÍãe, traz as crianças da:
escola, pega os sobrinhos para,
brincarem com as ,crianças que
voltaram da escoíai vai à costureira,
faz compras na cidade, devolve os

sobrjnnos, deixa mamãe em

casa etc. etc.

'1Sl'A Não é justo· que ela teAha um

vt1I Volkswagen só para ela?

. .J
'. ,

MAL,LON & C IA.
Rua Vidal Ramol - Elq. Rua Barão do Rio Branco CANOINHAS • S. C.

Publicação Oficial da

Municipal: de
Parágrafo 4. --Ficará extinto

o mandato do membro. que deixar
de comparecer a 2 �duD') reuniões
cOfnecutival ou 3 (três) alterna
tivaa, da Comissão.

Parágrafo 5. - A extinção do
mandato de membro da Comiseão.
,lerá ,feita pelo leu Presidente,
que oficiará ao Prefeito Muõicipal
para que proceda ao preénchieaeuto
da vaga.

Parágrafo 6. - O Presidente
: da Comiuão lerá deaignado pejo
.

Prefeito Municipal, dentre OI leUI

membro. efetivos.
Art. 3. - OI membros da

Co�j ..ão perceberão "Jeton" por
comparecimento efetive à. reu

"niõee, cujo valor unitário, até
10% (dez por veeuto) do lalário
mínimo vigente no Município.
Art. '.' - AI deci,õel

.

da Co
mi.tão serão tomadae poe maioria.

Art. 5. - AI decieões da Co
missão .erã·o euceminhadas à 110.
mologeção do Prefeito. depois do
que, lerão tranemitidas ao órgão
fazendário competente para 'que
proceda ac lançamento e à co
brança dOI tributos imobiliário••
Art. 6. - Dentre outras atri

buições, compete especificemeute
à Comiuão:

I - fixar ou rever o valor. do
metro linear de testada de terreno,
referido a uma profundidade
padrão;

11 - fixar ou rever o valor
unitário d81B edifioeções, ou aeja,
o valor tributável da área cons

truída, em função dOI I�UI diversos
tipos, acabamento, eoneervação,
localização e UIO;

III - estebelecer o crítêrio ou

atribuir C.I valôree para OI calOI

e.peciai. de avaliação ,Oll depre
ciação do' imóvel conl,truÍdo; �

IV - outrul eetudo. ou' cál
culol afin_�, visando à atualização
do valor venal

.

dOI terrenCI ou

ellifiç8 çõel urba nal.

Can-oinhas
. Parágrafo único - O. trabàlhlill
da -

'

Comiuão lerão executados
lempre por solicitacão do órgão
fazendário da Prefeitura, não po
deudo a Comi..ão, de modo pró.
prio, alterar valôrel ou critério. •

de avaliação, mesmc em calOI

elpe'ciaÍt. '-.

Art. 7. Para atender ai n

nece.nidadel d.ol lerviçol �ur,.? í
crâticoe, o Presidente da Com.uao
poderá, com aprovação do Prefeito, .

requilitar c-pelloal da Prefeitura. e

Art. 8. .; O Presidente da:
Cotojuão ba'ixará, no prezo de)
60 diae, o leu Regimento Interno. '.
,Art. 9. rr: O presente Decreto

entrará em vigor na data de lua

publicação, revogadas ai dispoaí-
ÇÕtll em contrário. .

-'h F' dECeuoio ai, 13 de evereuo e
s

1968.
l

Benedito Th. Carvalho Netto :.
Prefeito Mumcipal

"Antonio Souza Costa
. Diretor de Exp. e Pesaoal

"

Portaria da 13-2-68
Benedito Therézio de Carvalho

Netto, Prefeito Municipal de!l
Csncinhae, no UIO de lUa. atri- .

I

huições, e, com ai finalidade•. :

contidae no' Decreto n.O '273, de
13/2/68, resolve nomear a seguinte
COMISSAO: - composta dOI,]
Sr•. : MICHEL SELEME, AN.
TONIO \SOUZA COSTA e LEO.
POLDO FALL�ATTER. a qU1I1
fm:Íciona[á sob a Presidência do
primeiro, bem como OI leguiótei
Suplentes: IVILASIO COELHO.
WALDEMAR KUMINEK e

OSNI J. VIEIR \ telpectivamente.•

ClInóinhal, 13 de Fevereiro de
1968.

Benedito Th. Carvalho Netto
I

Prefeito Municipal

,

'
\

DV

, ,

-

-Cêra Marvel
a melhor'

'Bra.nca' - Vermelha
'"

- Amarela

CASA

I'

\.
II

f

/

'ERLIT'A

I�-��----'�-�,..--�����===:::�J.

A'·, C f' 'I . b '--\
o comprar a e, em re�se

B I G
� '"

\

é () Café dos quel conhecem Caté .

\
Terrade, moído. e entregue no mesmo. dia

em fedes es pontes da cidade.
\ J

_ .r
___..;.._�_......;. !iIllII'( •

.
)

C A F É

Aksine! Lei,al Divulguéi Correio dó Norte.
\
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NO)I '-

:ONOMIA ALIADAS
I ,

'128.732 HOMENS
PERDAS·

VIETNAM:I

Solúvel :�doesolvido caso

'de
As fôrças" aliadas lançaram,

J
i' -

.

. anteontem, um ataque combí

uristas �.

pa'ra-' nado por três flancos contra os

-, guerrilheiros entrincheirados na

.B'r·asl.l- EUA
antiga cidadela de Huê, apeia
dos pela Aviação e Marínha dos . Belo Horizonte, Bresííta, 16

Estados Unidos. A ofenliva - Quarenta mil professôras
· aliada tem como objetivo deu- primár.i8& de Minas Gereis

Qualquer- problema que possa futuramente surgir lojar 08 comunistas que mantém entraram em greve ontem pro
I re O -Brasil-e os Estados Unidos Com relação ao café' em seu poder a fortaleza da testando contra o atraso no

· 1vel, será, .arbitrado por um grupo de juristas que . ex-capital imperial. Aviõel a pegamento dos vencimentos. O
) cionará independente do

- Conselho da Organízaeão
.... jato norte-americanos abatê- secretário de Educação, sr:- José

..... ram, anteontem, vários aviões Maris Alkmim, disse que vai'
,

ernacional ao Café. Està foi a solução encontrada para "Mig-17" dos n'orte-vietnamitas, demítir as professôras grevistas.·

:errar O impasse entre os' dois países e, segundo se durante ataque às posições co- Na entanto, estas-contam com
I
armou 5.a feira última em Londres, aceita em princípio munistes em tôrno da Fortaleza o apôio de pais, alunos e repre

!
, todos os membros da Organização do Café, inclusive de Ke-Sksng. _

_ . sentantes do clero no seu desejo
interessados.

.,..-

-,

.

-<,

Revelou-se que as mortes ·de receber os salários atrezadoa
�, .em muitos meses e que o

norteamerican,as no Vietnam
até hoje se -elevam a 17.786, governador Israel Pinheiro ne-

t"taliz8_ndo as baixas 128.732'
homens. v

-r>

I

Mineiras
40 -\mil

Profess-õrasI •

) omrsseo

itrar litígi�

-

greve_em
I

ga-se, obstinadamente, a pagar.
-Por Buã vez, milhares de

professores primários da' Bahia
requereram ào Tribunal de
Justiça mandado de segurança
contra o governador Luiz Viana
Filho .e o secretário de Educação
e Cultura e obtiveram liminar
concedida PI' lo relator, desem

bargador Jorge Farias Goes. O
- Estado da Bahía requereu ao

presidente do Supremo' Tribunal
Federal, ministro Luiz Galotti
a suspensão da segurança, -mas
o r�qúerimento, foi i,ndeferido: �

Durante o dia de 5.a }feira �'primeiro das duas
·

níões - o Conselho da Orgãfiízação Internacional do
Eé discutiu com. ênfase o problema- do solúvel brasileiro.

!
s o tema maior' foi o projeto de resolução ,que forma
I O arbítrio dos litígios, cuja redação foi iniciada 5a
':a mesmo e que foi votado ontem. Sua aceitação é
isíderada paéíftca. _...,

Nôvo funcionário na Rigesa ,

"Aeaba-de ingressar na Rigesa,
onde exercerá as funções de

-

assiatente direto do . Engenheiro
cbefe Henry Gremler, o enge
nheiro .Guído Schreiber.

O nôvo Rigeseano, formado
em química pela Universidade
do Paraná, será encarregado da

solução de problemas de ordem
técnica nos nossos departamen
tos de produção, 'principalmente
nas fábricas de celulose e papel.
Ao Guido as í nossas boas

vindas e votos de sucesso na

Rigese. V

(Do "O Rigéseano;' 2/68)
.

,.

�

Câmara Municipal
de Maior, Vieira
Resoluc;ao N. -76,
de 30.12-67

Ele'úa o Título de flAJUDA
· DE CUSTO". aos senhores

.

- Vereadores »::
.

Miguel- Msí:on Becil, Pr:esi
dente da Câmera Municipal ds

Major ViE'iq.l, '. Estado de Santa

ICetarína, de àcôrdo com o § 5.°
do artigo�í2 da' Constituição do
Estado, faz saber que li Câmara'
Municipal decretou e, eu pro
mulgo-a seguinte

R E S O L_U ç Ã O:
Art. }.O - Fica elevado para

NCr$
.

4,95 (quatro. cruzeiros rio
vos e noventa e cinco centavos),
o título de "Ajuda 'de Custo"

para cada Vereador, por sessão

que efet'ivamente comparecer, 6

partir de 1.0 de janeiro de 1968.

Art. -2.° - Esta Resoluçãô
entra em vigor. na data de sua

publicaçãoç=revogades as dispo
sições em contrário.

Sala das sessões da 'Câmara
Municipal dê Major Vieira, 30
de dezembro de 1967.

Miguêl Maroo Becil
Presidente

Eurico Tremei
L° SecretArio
Ce.ário Koa.ki
2.° SecrE'tário

.
O encontro, de .

dois pontos comuns de interêsse
, re o Brasil e os Estados Unidos foi o assunto do dia

Londres. Os «experts>. internacionais' embora,ainda,
: eosos quanto à ratificação do nôvo Acôrdo Interna
nal pelo' Congresso estadunidense, afirmavam' que com

: -límínação da disputa do. solúvel, «o caminho para
.ovação do Acôrdo está pràticamente aberto». Sôbre a

I' riçâo do-Congresso, acham pouco viâyel que alguns
I rortadores americanos que desejam a volta ao mercado
I
'e, possam ter influência, como ocorreria no' caso .da

I rnanêncía do solúvel na pauta do dia. .

v

Heck . lança . União��,(ontra' - f:ni",i�6s
RIO, 16 - No discurso com Guanabara e de todo o Brasil.'

que lançou 8 União Pattíótioa
Civil e Militar, o almíranté
Silvio Heck .afírmou que a entí
dad�' tirá como Ifim éssencial 8

defE'sa do Brasil .� do seu povo
contra. os inimigos internos e

externos, impedindo a corrupção
e' 8_ fraude e lutando-por um

melhor nível de vida no país;

Esclereceu, depoÍs, que .a União
-Patrióti:ca (como organiczacÂo
nacional) quer unir os setores
civil e militar num único esfôrço
pelo progresso do país e pela
proteção das . suas íustítutções.
,\ .

Disse, também,' que s� cOÍlsti-.
tuirá Dum bastião contra a

«Fr�nte Ampla�� âe Lacerda' e
Kubitschek. de um lado, e contra
as. fôrcas ílegaís" da esquerda,
pelo outro.

.

n

No Brasil, a atuação do ministro da Indústria e
I

mércío .na Conferência de Londres .

foi duramente cri-
I ida na Câmara Federál por parlamentares que' «estra
iram a demissão do sr. Horácio Sabino Coimbra da
!sidência do IBC». Os parlamentares consideram ina
táveís as exigências doo govêrno norte-americano para
sxportação do café solúvel e decidiram eõnvocar o,
nistro da Indústria l! Comércio para prestar. esclareci-
ntos ao Plenário.

.

n
'

o almirante' falou DO Rio e
.

dieigrndo-se 80S brasileiros da
r: _I

Qualidade da 'proteína do milho
Acontece- que a pztme íra é
"pobre", do ponto de vista nu

tritivo, enquanto a globulina é
"rica". Pois b€'ID._ O Opsco-â
produz 8 inversão dos teores ,

dessas proteínas, fazendo com

que o milho que contém êSl!e
fator possua agora �O% de glo
bulina e epeuas 15% de zeíaa,
É fácil_perceber 8 superioridade
alimeptícia dêsse milho, embora

.

não se modifique o teqr pro-
téico. Poder-se- ia afie'mar que,
sem embargo. é muito modifi
cada a l'iqueú protéica.- v

Nestes últimos anos, o Instt-
-tuto Agronômico vem, também,
dando ênfase éspecial à trans
ferêncfil para os cultivares de

milho - Maya e IAC-1, doa
fatôres genéticos ..Qpaco e fari'
náceo, os quais contribuem, de
maneira decisiva para 8 melho
ria da qualidade da proteína do
milho e, conseqüentemente, do
seu valor -alimentício, NO,rIDal-

.
mente, o/grão do milho. contém;
prepunderantemente,' duas for
mas de Pr0teioa I

- 8 zeloa
(40%) e & globulina. (15%).

-<)\ -

CONVITE-MISSA
Espôsa, filhos, nora e neto do inesquecível

I .e. J

BOLESLAV ZAVA�ZKI
vem por"lntermédio dísté semanário,.convidar '/Ytúe.ntes,
rJmigos e o povo em geral, para assisti�em a missa

-

rÜ'J.o Anipersário de ra,lecimento, que mandam celeôrar
,
clia 21 (qual:ta-feira), às 19 horas. na 'Matriz Cristo Rei.

_
.

,

- \ v-

Por mais �ste ato de fé e caridade cristã, agradecem.
Canoinh"as, 16 de fevereiro de Ig67. ,.

,
(

Resolução N:. 77�
de 30-12-61'

.
'

So�iàl�Previdêncià··
rupo Escola("João José de Souza Cllbral�

-
-

AVISO

- I·
'

(continúação da última página) . , .

vapores, fumos, tó-xicos,
\

g_e..rmes infecCiosos; faz 'com quê ·se

considere insalubrê Q serviço. .....

.

Por outro lado, perigoso' é . o trabalho quando a 'pessoa
-nele permanentemente corre·o risco de vida, como nos serviços
de e-Ietricidade, serviços de extinção âe fogo, de tra.nsporte aÉ'reo,
de fabricação de explo�ivos� etc.

'

,; .

t �
I 1

Pénoso é o serviço que,. por sues peculiaridades, requer
muito dispêndio de energias fisicas, e, na sua execução,

. permanent�mente exige cuidados especiais, como é o caso dos
motoristas de 'coletivos (bondes, ônibus, etc).

Eleva os lienci111;e'ntos do
Funcionário da Câmara

. ./

Municipal
· O cidadão Miguel Maron Becil,
Presidente da.Câmara Municipal
de Major Vieira, Estado d.e Santa
Cat&rina, . no uso de suu atri
buições faz s!iber que 8 Câma-;
fi Municipal. decretou e, eu

,

promulgo. a seguinte /

R' E S O LU ç A·O:
. ,

O tempo, de serviço em atividade insalubr.e.... -penoso ou

A�t. l.o��....- !IC8. elevado, a _' perigoso, é comprovado pela Carteira ProfissiQ_nal, ou outro
partir de 1. de. Janeiro de 1968,- documento de inscrição profiSlJional, .

devidamente anotado,' e
psra NCr$ 24? 00 (duzentos e

.. desde quc�_) expedido' na -_epoca própria, acompanhado' de
qt�8rent8 cr�zelros� novos) m�n. declaração, feita pela emprêsa, de' que conste a descrição
sais: os vencl��ento!! do F.��c.lo- minu"ciosa dos trabalhos executados, (!om r�ferênci8 expressa dos

- nárlo desta ",amara M_unlclpel. períodos, já que, é computado .apen,as o efetivo exercicio de

Art. 2.0 _ Esta Resolução atividade, q!!e se situe dentro po quadro' geral, elaborado ,pela
: entra _em vigót: na data de sua autorÍdade competente.
publicação; revog&jas as dispo- Observação especial cabe à cerimônia, eX,igida para a":C-
sições em coàtrário. conce!!são d�sse tipo dl! beneficio: .cento e e>itenta (180)
Sala das sessões da Câmara contribuições mensais.

.

A Comissão dos festejos pró-construç�O da Igreja Municipal de Major Vieira, 30 O valor dos benefícios�consiste numa renda -menaal de
O Francisco de Assis, no Campo d'Agua Verde, de dezembro de 1967. 70% do salário de benefício, acrescida de 1% dêsse saláriO por

\ 1vida, O povo em geral para tomarem parte no seu Miguel Ma;oo Becil ano completo <;le atividade, até o máximo de 30% de aCr'éscimo.
m elaborado programa, que levarão a efeito no

/ -

Presidente O benefício tem inicio na data de de�lig8mento do

>ximo dia' 25 de fevereiro. 2v . emprêgo ou ativida'de. Se.. 80 requerer o benefíci<:>; o segurado
Eurico .Tremel - ,.1.0 Secretário já está afastado, o inicio do beneficio é a partir da data de

A Comissão ágradece a presença. Ce.ário Koa.ki � .2.° Secretário entrada do reque!imento no I,N.P.S..

'" .'

A Direção dQ Grupo Escolar "João �osê de Souza
bral", avisa q'l!e a matrícula para o' Curso Primário
!mentar será feita, DOS dias úteis, de 24. ,a 28 de
rereiro, no horário das 8 as 11,30 horas e das' 14 as-

horas.
/

Canoinllas, 16 de fevereiro de 1968.

A Direção

2v

R-eligios�
•

· esta
---
-

_-_
�
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,

Macedo não vai pro Vietnã
,Por decreto do Presidente Costa e Silva o nosso bom amigo
Capitão José de MScedo, que há tantos anos vem prestando seus

íntelígentes serviços ao CIMH, foi transferido para a Reserva.
Dia 10 próximo passado, o, CeI. OVIDIO SOUTO DA SILVA e

demais ofrcíaís daquela guarnição militar, prestaram- lhe comovente,
r homenagem de despedida, reuníndo eutorídàdes civis, militares"

--' .

politicas e sociais num coquetel informal. Capitão _ Macedo, em

belo improviso, despediu-se comovido de Três Barras que o

acolheu durante tectos êsses anos e de Canoínhas, onde deixa
inúmeros amigos.

Alegria, Aleçtiat
- Estamos há apenas uma semana do Carnaval e até agora- nossos

clubes e, agremiações nada disseram no que se refere a organí
zação de qualquer festividade. Uns alegam, aliá s, que a situação
está muito difícil; mas, justamente por issq o Carnaval deveria

superar a tôdas as espectsttvas de animação e movímentação,
Seria uma forma de esquecer - pelos menos por 4 dias - as

dificuldades da vida atual. ALEGRIA, ALEGRIA, PESSOAL!
, -

'Catioituias nos Jogos Abertos --

�ste ano nos Jogos Abertos, Canoinhas vai ser um osso duro
de roer.�P;imeiro' porque já estamos nos preparaodo_ sob a

orientação pessoal e direta do"nosso dinâmico �r�feito :rH�REZI-
NHO, .

o qual, estamos $,ltbendo de fonte flde-dlgna. irá prepor
ao legislativo, uma verba de 10 mil cruzeiros novos para que a

Comissão Municipal d� Esporte" 'organize e prepare condignamente
I) Dele��ó de Caaoínhes. Segundo, porque M&fra é ali, logo,
contaremos com uma "torcida" 'super organizada. Já podemos
sentir que em 1968 Canoinhas não apenas vai participar dos

Jogos Abertos de Santa Catarina; vai também conquistar vários
titulas.

-

Camboriú está. uma brasa
No último fim-de-semane a equipe JP desceu a CAMBORIÚ,
onde registrou a presença de diversas familias canoinhenses, em

pleno; gôzo de merecidas férias: Dr. Reneau Cubas; Mário �ayêr
e Wilmar Friedrich. Acontecendo' também naquela msravtlhosa

praia, os casais- ANTONIO (Carmen) Weinfurtter e NERY (Bety)
Nader. /

\-/ • @li il

--'Foram notadas também, esnobando beleza, as senhoritas MARIA
DE FATIMA CUBAS, REGINA MAYER e ROSELI� FRIEDRICH.

Raquel, Deucélia e Rosâcgela Olsen, formam
\

um trio ultra

simpático na mais famosa e movimentada praia do litoral sul
brasileiro.

Visita importante
'.

Em nossa 'cidade o Sr. OSVALDO VOIGT, acessar de·_p.rodução
da Cia. de Seguros' MINAS GERAIS; da sucursal do Paraná
- Sanbl Catariua.·

,

,\

Edison Novak na �/Medicina"
Edisnn Novak, ftlho\ do casal MOACYR tD. Celeste) NOVAK.
que formou-sp. DO fim de 67 pelo CPOR, conseguindo o 2.ó lugar,
trouxe agora mais satisfação e orgulho 80S seus pais e conter

râneos (êle é de Carioinhas) �o passar no vestibular de Medicina
da Universidade Federal do Paraoá, em sua primeira tentativa.

Ao Edison os nossos--cumprimentoll.

Xl "Ban-da de -Marctlio" .

A Banda Wieg!1ndo Olsen
de Maccílio Dias, cada vez

melhor, para, �8tisf8Ção
geral continua· /ensaiando
e se apresentando ao pú
blico com gránde suéesso.
A maidr�a dos seus com

ponentes sã.o descendentes

germânicos; trazem. no san
g\le o gô�to por êsse gênero
musical tão apreciado e

tão aplaudido. Não só por
isto, mas pela fôrça de
vontade e persistência de
seus músicos, como pela
colaboração que tem rece

bido da
\ firma Wiegando

Olsen S.A" 'a "Banda de

Marcílio", por certo se,
afirmará, artistica\mente
para orgulho de tod�s .nó!!.

'* '* '*

A "Ba.�da de Marcílio", como

t(ida
.
a Banda que le prue,.

não dispen88 a cervejinha. A'liás,
a8 e8tantc8 de-música (.f�to). da
Banda Wiegando Olscn sio

originais. Jião a8 única8 que

p088�em "por!a.copo" e8pe,cial
para funOCODameDtO em "qual.

,

quer terreno"...

I'

Lares Selôes
ANIVERSARIAM�SE

HOJE: as exmas. voas.
sras. donas: Eugenia Olga
Procopiak, res. em Curitiba
e Alvine Baukat; as sras.
donas: Maria esp. do sr.

Carlos Czéch e Catarina
esp. do sr Pedro Lis; os Srs.:
Silvio Wiltuchnig, Ewaldo
Carneiro de Paula, res. em

São José dos Pinhais, Odilon
Dauet e Ludovico Kichiléski;
as srtas.: Dolores Mülbauer
e Maria Ecilda Spitzner; os

jovens: Waldir da Cunha
R.amos e Glaucio Allage; .a

menina Marguit (ilha do sr.
Victor Tomaschitz.

.

Amanhã: a sra. dona
Bronislava Ambrozina. esp.
do sr. Estanislau Kri.san; o

sr. Abrahão Mussi, os jovens:
Dárto Nei Goncaloes e Emet»
sen Dimas Artner; a menina
Ana Maria filha do s-. Ida,
lino F. Ttllto; o garoto Simão
filho do sr, Zakei. Seleme. /'

,Dia 19: as sras. donas:
Terezinha esposa do Senhor
Clemente Antonovicz e Maria
Eich; o sr, liictor Pffanzer;
as senhoritas: Diva Maria
Carvalho e Maria Salete
Granemann Costa; as meni»
nas: llex Rosalia filha do sr,

João Artner Leandro Gon
çalves e Inês Bernâdete (ilha
do sr. Lúcio Bialeski; a

garotinha Noeli de Fstima
filha do sr. Waldemiro Hening.
Dia 20: a sra. dona Yone

esposa do sr, Fernando L.
Frêitas; a "senhorita Nely

Assembléia Legislativa
(Florianópolis)

Terezinha Prates; os jovens:
Lourival Voigt e Eleutério
Wardenski; o garoto-Wilmàr
filho do sr. Waldemiro pJ,spor.
Dia 21: as sras. donas:

Otilia esp. do sr, Alex Michel,
Matilde, esp. do sr, Jacob B. Dia 23: a' senhora
Fuck, Maria Martha esp. do Francisca esp. do sr,
sr, William Castellains _e

" Wetka; os' srs.: Ney PI
Inês esp. do sr, Hormindo de Miranda Lima e Oi
Colaco; os srs.: Airton Ruthes Bauer; as meninas: 0
e Wenceslau' Socjzachewsiâ. Lúcia filha do senhor!.

Pazda, Maria Renilda.

�,Dia 22:
'

a senhora dona: do senhor Ci1iLo Med�
Ingebc«g Maria, Cristina esp, Silvia (ilha do sr. dr.
do sr. Wiegando Eidam, res. ,Schwarz; o garoto L_uiz

'

em Cambê Pr.; o sr s.: Raulino filho do sr; Angelo A
Pereira e Marinho Vieira, i·

. funcionário dó INPS,' as I Aos anioersarianic
srtas.: Sônia Cristina Mayer I nossos votos de telicidl

e Yara Maria Allage'
nino Ocimar filho dd
Alex Michel;' as' ntl
Maria Helena {ilha r
Bernardino Fedalto e!
filha do sr. Nery Cordi

.�===============-=.==========_/�===============

FILMES Cl/o.JLTURAIS
Con'vidam08 v. Sa� e Exm.!. Família, para uma �xi\

de filmes culturais, a realiz_r-se no dia 1_8 (DOMINGOl
\20,30 horas, no ulão da Comunidade Evangélica Lurhera,

� _/� .'

Serão apresentados divel,'soa filmes de inteeêsee ii"

'�===============================================

Brasil,
O Ministério do Exército desmentiu ofíctalmente n

segundo os qusrs se cogitaria de enviar tropas ao VIetnã', eDl

setores âe' responsabilidade das Fôrças Armadas �centU&r81
a nossa�aolítica .em relação ao Sudeste Asiáti(co é e' cooí

Após dez anos de trabalhos sendo de total neutralidade
Jegsilativos, sempre nas lutas de

pleánrio, no govêrno ou na Nos mesmos setôres acrescenta-se que o govêrno
oposição, chego pela bondade leiro jamais cogitou de uma participação direta ou ín-íín
da maioria absoluta dos meus guerra do Vietnã, já que, de acôrdo com nossa pusição, 80

pares, 8 L8 Secretarie da As- poderiam s,er desenvolvido!! 'esfqrços para impedir a Intel
sembléia V:gislativa! de Santa balização de \lma lutli -qu€' poderia redundar em um li

Cata.rina.
.

, conflito mundial. A neutralidade do Brasil em relat'ão 80 S
A'siático é defendi'da p.elos próprios' setôres ligados à f

Sup!'fior de Guerra. Os mais categorizados porta· vozes da éb(
"Sorbonne" sustentam que foi. superada 8 tese da int:vitabi
da terceira guerra mundiaL

Conhecedor dos 'sérios pro
blemas que ainda atrofiam oe

serviços administrátivos da nossa

Assembiéia: ·obse'rvador e estu

dioso,
-

espero poder contribuir
para melhorar o nivel dos nossos.

'

,!:�����z,s: ;::.;�n��:r ���no�:�: Ar'gentl·na- r-a"l·onaPoder tantas vezes injuriado e, _ II,
. êaluniado pOisa crescer junto .'

- .

.. .

ao ordeiro' e1 bràvo· povo cata- A carne na Argenti,na está raclOnad�,
.

nio sendo I
rinense. _ / tida a sua velda, para consumo local, dois dias por I,!�ml

-;- fim de permitir maior \To.lume para /a exportação, medida
Poder desarmado, que, traba- ,derada de interêsse para a pecuária daquele pais e cei

lha de. portas abertas, em pre- ��vitar a crise' de que sofrem os produtores brasileiros, obri
cárias iÍlstalaçõ�s, é muitas vez�s a deixar os bois no pasto por falta de comércialização.
incompreendido. Necf!ssitamos ,

apr�ssar a construção do nôvo . IÀ declaração é do presidente da Federação na AI
prédio, dapdb condições dignas tura do Maranhão e diretor-técnico- da C.qnfederação Naciol

para o seu melhor funciona- Agricultura, ao regressar, agora, de Búenos Aires. Lembro'
menta. o mesmo ocorre em Montevidéu por idêntica& razões, det

preferência ao mercado internacional.

Circular H. 001/68

Espero,. com o .meu esfôrço e

com
.

a minha experiência dar
nova dimensão aos trabalhos
legislativos.
Numa hora de apreensõe,s, de

esperanças e frustrações, quan�
do o poder civil procura reagir
para 010 desaparecer, chego pela
vez primeira a um cargó_ admi
nistrativo.· Procurarei dignifi
cá-lo.

Solicitó o apôio do nobre

amigo, a quem espero continuar

poder 8 suvir, como até agora.
O meu Gabinete continuará
aberto a todos os reclamos, su
gestões e protestos do laborioso_
povo ?srriga verde.

Saudações democráticas.
" '."'-

Deputado Fernando Viegas
1.0 Secretário v

-------------------------------------------------

a·c·arl

Acrescentou que a última desvalorizaC.ão do cruzeirl
reperCUSsão desfavorável-na Argentina. embora aquêle pais

. adotado, também, 8 mesma medida em relação ao pêso. A
moeda perdeu prestigio e não tem cotaçiÍo nas casas de c!
acentuou.

.

Brasildo s.·)
,..

J\, V 1,5 O
o Ba_oco do Brasil S. A. - agência .de Canpi

(se), avisa .aos 'srs. Agricultores 'e Pecuaristas que
financiando trãtores, máquin�s

I

e implementas,
fabricação nacional, peb prazo de 5 (cinco) anOSI

prestações anuaÍs e sucessivas de 10%, 15%, 20ok.
e 30°"v, respectivamente, do valor dos empréSI
concedidos até 30-04-68.

-

r--
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CORREIO DO .NORTE
/f/IA )(

MILITAR13a. DELEGACIA QE SERViÇO
NOTA DE AVISO

Atenç60 Jovens:

Todos os brasileiros nascidos no ano de 1950,
deverão alistar-se para o Serviço Militar até o dia 30 de

Junho do corrente ano, de acôrdo\com a Lei do Serviço
'

Militar.

.

Portanto se você nasceu no ano de 1950, ou

mesmo em anos anferiores e ainda não se alistou, procure
a Junta de

. Serviço Militar de tua cidade, munido de

Certidão de Nascimento e 2 (duas) fotografias de 3x4 e

cumpra o teu dever, alistando-te para o Serviço Militar.
,

Osvaldo Conrado Narloch - 2.0 Ten. Del. da 13.a DSM

Cruz S/A .

.J.:
E:squadrias

,

Santa
Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Ficam, pelo presente edital, ," convocados os senhores

.acíonístes para; em assembléia geral ordinária, a realizar-sé no'
dia 19 de março próxímo, às 14, horas, no escrítõrío da sociedade,
na Rua Princisa !Izaoel a/n, Campo D'Agua Verde, deliberarem
sôbre a seguinte I')

Ordem do dia:

1.0) Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre balanço geral,
contra lucros e perdas, contas da Diretoriá e parecer do
conselho fiscal relativos ao exercício social de J 967;

2.0) Eleição da Diretoria para o biênio 1968/1969 por término
,

de mandato;
,

) ,

3.°) Eleição dos membros efenvos e suplentes do conselho fiscal

para o ,exercício d@ 1968;

4.°) Outros assuntos de Interêsse geral da sociedade.

NOT:A: Acham-se 'à disposição dos senhores acionistas, no escri
tório da sociedade,' situado na Rua Princesa Izabel s/n,
Campo D'Agua Verde, cidade de Canoinhas, os documentos

de que trata o artigo 99 do decreto- lei n.? 2,627 de 26 de
setembro de 1940.

Canoínhas (SC), 02 de fevereiro de 1968.

Otto Friedrich ..;_ Diretor Presidente

Livros Estima'tiva' Fiscal e
. S@rviços de Qualquer' Nàtureza
Material. Escolar a vontade

,IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.
/
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(

ganhe dinheiro'
" .

o 'FRIG,ORfFICO CANOINHAS s, A., compra tôda sua produção
de SOJA, pagando a vista e pelos melhores preços.

Plante SOJA e ganhe
-

dinheiro.
- .7

Plante SOJA \

e

'.

PubliCação Oficial da

Prefeitura Municipal de
Diret�ria 'da Fazenda

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

Os contribuintes que realizarem o pagamento total
do seu ímpôsto até o fim de março, gozarão do desconto
de 10% (dez por cento),

Canoinhas, IS de fevereiró de 1968.
,

Ivelásio- Coelho - Diretor de Cadastro

Quadra 52

Rua O
Ribi Olivia Krailing
St.. lunko Vani K.
Stefunko Geni K.

'1

2v.

,

Rua Marechal Floriano
Krailing Agenor João
Brehmer Antonio Alvaro

Rua João da Cruz Krailing
-Kresesineki Romãoi
Stefunko 'Alzira Krailing
Burgardt Francisco
Huse Mal. Floriano e J C. Krailing
Kreaeeinski Sobrinho Romão

I

R-ua. J. C. Krailing e B.-R. Branco
Riby Orty

,

, Rua Barão, do Rio Branco
Dominiaki Ludovico
Pape' Augusto
Urbaneck Júlio

•

Quadra 67
\

Rua D
V/· J - B

.

etga 080 atllta

Veiga Alcidel dOI Santoe
Ador Kalil
Cheuchuk Emiliano
Beckel João
Hanck Max
Silveira Ervino

Rua João da 'Cruz Krailing
'Kra!lll Vitor
Szeoczuk Severo
Kogi Silvestre "

'

Oliníki Estacie Lez'an�

Correa Adernar-
Pereira Rufino de Barrai

Rua Marechal Floriano

Orgekoski Dionisio Androuioo
Cruz Hilds Riby
Rua J. C. Krailing e Mal. Floriano
Pouamai Octavio Collodel

Quadra 87
Rua Curitibano.

Carvalho Dr. Aroldo C. d�
Seleme João ,\

.

Aluga-se
. Aluga-se dois quartos.

para loja ou escritório.
Ótimo ponto Comercial.

Ver e tratar 'na Alfaiataria

Popular. com o .Sr. Otto-
Hoepiner.

'

Ix

Prestigie e colabore para o bom, êxito da

POPULAR, a realizar-se ',dia 10 de Março, no Sa,lão, 8ech ..I,'
benefício do término da construção do Jardim de .lnf'áncia de Canoinhas.

GRANDE' FESTA
/,

em

•

17-2.'1968

Canoinhas
Quadra 89
Rua Paulo Ritzmann

Linzmayer Edite
'

Erzinger -Evertou
Rual P. Ritzmao e João Krailing
Línzmayer Arilton

'

R. Benj. Coti'ltant e P. Ritzmaou
Oliveira Teodoro Ariano

Rua Benjamin Constant
Dubiela limo João
Backa Clemente
Watzko JOlé
Huas J. Krailing e Beni, Conltant
Scheuer Luiz e Alvaro
Scheuer Paulo

Rua João Krailing
Pallol Vitor dea
,Scheuer Pedro
Bonk Josê Ventura

(,_
Huas Beni, Conltaot e F. Gome.
Jeutsch Amadol Vitor pv

Huaa Agenor Fábio Gome. e

Curltibanoe

Steileio Conrado
\

� Jantsch Amadue Victor

. .--Y
Sindicato dO$ Empregados no Comércio de Cánoinhls'

EDITAL
De ordem do Senhor Piesid�ilte, torno público que a Secre

taria dêete Sindicato, está atendendo os Associados, bem' como partes
interessedes, a partir de 5 de fevereiro.

Bolsas de Estudo
Mabículà:

'

Somente tem direito 'às bolsas de estudo os alunos"
do curso secundário. (sendo ginasial ou colegial),' comercial" técnico,
agrícola 6U normal.

O Associado deverá apresentar a êste Sindicato os seguintes
documentos:

'

a) declaração"o estebelecimento de ensino de que o bolsi,Ma
está matriculado para o ano letivo de 1968; , ,

_
b) certidão do registro civil na qual se comprove ser o cendi-

dato filbo ou conjugue de associado requerente;
c) têrmo de cómpromisso.
A Bolsa .de Efltuclo é financiada integral, sendo a anuidatle

escolar' e mais os gastos pessoais do aluno- bolsista.
Encerramento: As matrículas se incerram impreterivelmente

a 20 do mês corrente.
I

Horárhu A Secretaria atende às Segunda. Quarta e Se.xta-feir,s,
das 20 às 22 horas, na sua Sede à Rua Ceetsno Costa, 0.° 415,
nesta

I
cidade.

Admil.ão de novo••ócio.: Está também aberta a inscriçlo
para novos sócios, (pois neste Sindicato devem inscrever-se, CQPl
máxima urgência todos os comerciários já sindicalizados e mesmo iie
outras profissões correlativas, para também poder receber os benefícios,
os quais em breve serão maiores e diversos).

Cala, Própria, CUrlO de Vendedor. Balconilta: Estão
abertas as inscriçôea,

A•• iatência farmacêutica e médica: Fcmecemos, por enquanto,
pequenos auxilies, .pare. os necessitados.

. "

Carteira de Ideneídsde. Procure, mediante 2 fotografias 3][4.

Procure pois imedietamente' a nosaa Secretaria, a qual fornec.rá
todos 08 documentos e informações necessários.

Canoinhas, 5 de \Fevereiro de 1968.

Jorg� Stoeberl Presidente-
Ervino 'Tremi - Secretário �x

'J '

J
-

C
'

&" C· c Af-aco, oao araro " la. o. .

Edital, de Convocação
Assembléia' Geral Ordinária

Ficam, pelo presente edital, convocados 08 senhores
acionistes para, em assembléía gerál ordínárta, a realizar-se no

dia 02 de março próximo, às 14 horas, no escritório da socíedade,
na Rua Coronel Albuquerque 5/n, deliberarem sôbre a seguinte

, , .
,

Ordem do dia:
Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre balanço geral,
contra lucros e perdas, contes da Diretoría e parecer do

, conselho fiscal relativos ao exercicio social de 1.967;
Eleição da Diretoria para o quinquênio seguinte, por té�rniDo
de mandato;
Eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal
para o próxímo mandato;
Outros assuntos de interêsse geral da sociedade.

Canoinhas (Se), 12 de fevereiro de 1.968.

Pedro Cararo - Diretor Presidente G'v
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Notícias '�e Sta. Catarina
Canoi�has - Será realidade o prédio próprio para abrigo da
AGÊNCIA do ,INSTITU:ro NAO'IONAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, Os trabalhos decorrem em, ritmo normal esperando-se que
seja entregue a público dentro do prazo previsto. O prefeito Benedito
Therêzio de. Carvalho Netto é o principal interessado na .obra, desde
que representa de fato e de direito-e populsção do município.

\ Blumenau - O vereador AFFONSO BALSINI foi eleito pre.
sidente do Legislativo local, culminando 8 série de demarches politicas
iniciadas há algumas semanas. Oa demais postos ficaram assim ocupa
dos: vice-presidente, Alfonso de Oliveira; 1.0 secretário, José Ferreira
da Silva te 2.° secretário Nelson Tófano.

/

Crl�luma ,- Até junho .do corrente ano o edifício próprio da
�ência do Departamento de Correios é Telégrafos, deverá ser inau
gursdo. Com isso a cidade estará melhor seevida, no setor. Atualmente
o .oCT encontra' se em local acanhado incompatível com o movimento
da cidade.

OurUI�aDos _;. Para o centenáario da cidade - no aOO que
vem' - o Executivo local, espera inaugurar nova sede do Executivo,
em prédio próprio que terá dimeueões compatíveis com o nível de
progresso" do município. O sr. Wilmar Ortigafi, chefe da comuna, tem
se esforçado para que êsse seoho administrativo seja realidade, eis
que se apresenta como necessidade das maiores para o boDÍ exercício '

da ,administração local.

.

Jaraguá do Sul 'r, A produção agrícola municipal atingiu
,�m 1967' a expressiva 10ma de 'NCr$ 940.000.00. Tal resultado, con

siderado animador pelas autoridades locais, reflete -a política adotada
pelo prefeito Victor Bauee que durante SUII gestão, precups-se sobre
maneira com a economia de Jaraguá, a par da 'p:lcifjcaçi[o política
que procedeu aos primeiros meles de sua administração.

Lajes' - Disseminação do ensino primário na zona rural será a

preocupação �I'imeira da administração municipal, que vê nesse setor
a principal peça de acionamento do progresso da comunidade lajeana.
Todo o interio� terá, seu número de escolas aumentado, estando desde
já assentado o êxito da meta educacional, pelos estudos já processe
dos. \0 prefeito local, De.: Nilton Rogério Neves, deixará a cargo do
plano estadual de Educação a multiplicação de estabelecimentos
eecolaeee no perímetro urbano.

Pdrto Unlão,'� O Jornal cO COMÉRCIO» que se edita nesta
cidade 'prossegue em sua campanha em faver da ceiação, de um

lerviço de Corpo de Bombeiroa, necessidade inadiável que está a

desafie r 'a& eutoridades estaduais. O semanário, de gloriosas tradições
em" todo o planalto catarinense. tem a ..poiá-Io a,s classes empresariais
do município; '\' r

IPrevidência Social
t

À.,!CARLOS BRITTq ,

',I

�

APOSENTADORIA ESPECIAL: �Colaboração
do sr. Valmy Angélico X, Gaspary, Coordenador
da Linha de Sêguro!l Sociais do INPS em Santa
Catarioa).

(contiDo. na 4a,' página)

I.
'

NOTAS 'E-SPARSAS

I
Lãs .em Novelo SANTISTA

Casa

Conhecida E' tradicional firma
comercial de nossa cidade, pre
tends '; derivar tarnbém para o

ramo industrial e estuda 6 ins
talação de uma grande flíbrica
de farinha de mandioca e seus

sub-pró,dutos.
x x x

O sr, Fernando Rocha, atuante
gerente do,Banco do Brasil em
nessa cidade, deverá seguir ao

Rio de Janeiro, na próxima
semana, a serviço.

x x X

Quarta feira 'próxima, ,dia 21,
o Prefeito Therézio Netto, jun
tamente com o seu colega de
Três Barras, sr. Pedro' Merhy
Seleme e Deputado Paulo Rocha
Farias, seguirá para' Valinhos,j
Estad,o de São Paulo, afim de
conhecer o grande parque indus
trial da Rlgess. A viagem será
de avíão, gen�ilmente cedido
pela poderosa emprêsa.

x x x

Seguiu quinte feira para São
Bento do Sul, acompanhado' de
sua exma. família, o sr. Mário

Sprot Filho, o popular Marinho,
'afim de assumir a gerência .do
'Bamêrcío naquela cidade.

x X x
"

A Rádio .Canoinhes Ltda. np
'seu 20.0. aniversáric de ativi-'
dades ,em nossa cidade, promo

Matra - ,O trecho da rodovia SC.21, Rio Negrinho-Mafra, estará' vetrá ôs bailes de carnaval na

em curto espaço de tempo pavimentado, segundo revelou fonte oficial. Socíedade Beneficente Operárta-
Esse trabalho beneficiará' sobremaneira o teansporte e�tre os deis x x X

\'municípios que se vêem. em época d� chuvas, e� constantes dificul- O Deputado Aroldo Carvalho
dades pelo estado da estrada que se deteriora a menor ação do tempo. está disputando a sua reeleição
O sr, Raul Leão Niebisch. prefeito, municipal, tem fundadas esperan- p�tFi 8 3,a Secretaria da Câmara
ças em ver ii obra inaugurada ainda 'em sU,a gestão. Fed1erel, juntamente com o seu

colega de São Paulo, Deputado
Aniz Badra.

x x x

O Prefeito Therézio Netto
esteve na capital do Estado,
onde, junto às altas esferas
estaduais tratou de importantes
e inúmeros assuntos de sua

administração.
x x x

Em carta que hoje publicamos,
O Deputado Genésio de Miran
da Linz, exalta a administração
municipal de Canoinhas.

x x x

, Em março próximo, os Pre
feitos de Três Berras e Cancí

nhsa, acompanhados dó C�ronel
Ovídio Souto da Silve, Diretor
do Campo de Instrução Mar�
chal Hermes, ,deverão ser rece

bidos pelo Governador Paulo
Pimentel, do Estado do, Paraná,
afim de tratarem <_ia construção
da ponte sôbre o rio Negro que
nos liga a r São Mateus do Sul.

x x x
i

AmanhA, grande festa religiosa
em 'Xerqueada, cuja renda re:O segurado que contar, no míaimo, cinqüenta' anos de
verterá para a construção daidade, e tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, pelo menos, _' ,

conforme a natureza da ativ1dade profiEsional, em serviços ipsa- Igreja daq�êle :OPU�080" bairro.luares, penosos ou perigosos" pode requerer aposentadoria especial.
O Palmeiras receberá amanhã

É da competência do Orgão Executivo fixação, por De-
a visita do famoso, esquadrãocreito, dos serviços e atividades a sereD;) consideradas insalubres, do Olímpice de Iraty, para,

penosos ou perigosos, bem, como o tempo de trabalho minimo atraente amistoso n,o Alinor
exigido naquelas condições. Geralmente as ope_rações realizadas V�eira, Côrte.errl locais com temperatura excess,ivamente alta ou baixa,' em
locais com alto "'rau de úmldade. com radiá,ções nocivas; ou on,de' ,x x X;

, 6 II' , Também amanhã,em Curitiba,h$p,ressã,o al:mosférica anormal, fazem caracteri.zar a insalub�id_ade. 8 apl"esent&ção do Santos, frente
Também o trabalho permanente exposto a poeiras, ga.zea, 80 Coritiba S.C., com preliminer

reunindo Ferroviário � Atlético.

Ano XXI

.Moléstias do feilão-vagem
Duas moléstias tem sido observadas com ma., freqüência,

causando prejuízos em culturas do feijão-vagem; o oídío,
vulgarmente denominado "cinza" e a "ferrugem". �

O oídio é provocado pelo fungo Ervsíphe poligoni, em,
sua {orma imperfeita de Oidh:1LB erysiphoides, e ,8 ferrugem é
ocasionada pelo Uromyces phaseolí, Atacam, principalmente, 8S

fôlhas e as vagens, porém o oídio é freqüente também Das

.ramas, Aparecem com maior intensidade nos anos de condições
desfavoráveis nas culturas tardias e, no frm do ciclo da planta.

,

_

/\,
Seu combate pode ser feito pór meio de pulverizações

semanaís com' enxôfre molhável ,8 0,6%, ou polvilhamento de
enxôfre mícrepulvertzado, sendo a prímeír a logo após o apareci.
mento dos sintomas iniciais da enfermidade. O polvilhamento é
efetuado com a mistura de 4 quilos de enxôfre para 6 quilos de
cal apaga�a, à razão de 30 quilos por hectare, aproximadamente ..

'Cine 'Teatro
\

VeTa
" �
Cruz, .

APRESENTA -:--:-

HOJE. aa 20,15 hora. -_ cenaura I:S anoa

o GRUPO
com Candice Bergen, Joan Hackett, Elizabeth Hartman,

Shirley Knitght e outros.

O GRUPO. Toca tôdas as teclas do sentimento humano ...
Ciume ... Amor.; Inveja e Perversão. - Em Technicolor.

D0l\11NGO � ai 13,30 e 16,00 horas - cenauea livre

FA NAT,I SMO FÁT'AL
e

Desenhos Animados
DOMINGO .. ae 19 e ,21,15 horaa - cenlura 18 auoa

É ARMADILHA"DINHEIRO"
com Glenn Ford, Elke Sommer, Rita Hsyworth,

Ricardo Montalben e Joseph Cotten.
, ,

Para satisfazer a ambição dá espôsa, ele desceu ao crime.
Ela 'era tentadora ... e C:sua ambição de jóias, carros e peles,
). fêz esquecer todo -o vestígio de honra e- decência.

2a. Feira .. aa 20,15 horaa - censuea IS anoa
( .

_)

,Dinheiro é Armadilha
3a. e 4a. Feira .. aa 20.15 horaI ceniüra 18, anos '

ELEV�ADOR DA MORrE
\

com Robert Hossei'n, Lea Massari, �obert Dalban e

Maurice Birand.

Um encontro c8sua1... Uma" noite de rom&�ce... Um
assassinato ou suicídiQ.. Sua beleza era seu alibi ..•.

Seu 'paesado .era sua c,ulpa.,

5a. e 6a. Feira .. ai 20,15 horas, - cenaura 14 anoa
'

O MAGNíFICO
com Gordon Scott, Jack 'M!lhoney, Betta St.Joahn,

Gary ,Cockrell e Sy Wei'ntratib.
'Ábram alas... para receber 0_ maior �e, l:todoB êlé'8:..
o inimitável h"rói das selvas. O ma.is �ud'acioso roubo

de tôda a história. Em Technicolor'j
�----------------�------,

(
\

Novidades em' côres

COLCHÕES DE MOLA

ESTOFADOS PROBEL

/\ MÁQUINAS SINGER

Fischer' Magazine
/

1
,

,

,
II

"

Fischer de Móveis
\..

\

•
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