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Canoin�as
o orçamento da União, conforme o Diário Oficial

de 6 de dezembro do ano passado, consigna, nos

vários Ministérios, as seguintes verbas, para o nosso

município:
Ministério de Educação 8 Cultura

- Abrigo d� Menores Dr. Malucelli
Biblioteca Infantil
Casa da Criança
Ca,tracb
Colégio Sagrado Coração de Jesus
Colégio Comercial'
Escola Normal Sagrado Coração de Jesus
Ginásio "Santa Cruz
Hospital Santa Cruz
Juvenato Lar, Santa Inês
Lar dos Meninos
Obras Missionária "de Leigos da

Igreje Evangélica Lutherana
Obras Socíaís da Paróquia
União EspírIta Paulo de Tarso

Síndícato \ .'
Sociedade Beneficente Operária I

União Protetora Escolar

Ginásio Agrícola Vidal Ramos

Colégio Comercial �
Escola Normal Sagrado Coração de Jesus
Ginásio Santa Cruz para 'obras mediante
convênio � para o "Ginásio Industrial

, '

Ministério da Saúde

...,.
,

2_00,00
,1.800,00
1.300,00
'2,800,00
eoo.ee

2.300,00
700,00

2.500,00 I

1.100,00
1.600,00
1.000,bo

1.800,00
1.500,00
500,00

1.000,00
1.500,00
'2.000,00
7.000,00
12.000,00
5.000,00

21.000,00

Hospital Santa Cruz

Ministério\. da Justiça
Abrigo de Menores, mantido pela

Pia União Santo Antonio

Abrigo de Menores Dr. Malucelli

Ministério de Minas e Energia'
CELESC
Linha de trensmlssão de alta e baixa- tensão: muni

cípios de Pomerode, Irineópolis a' Felipe Schmidt, '

Friburgo ii 10 de Novembro, Canoinhas a Bela Vista __

do Toldo, Senta Cecília à Residência Fuck e Caaoí-
nhas a Paula Pereira 210.000,00
Outras substânciais verbas destinadas à CELESC
para aplícação em nossa região.

4.000,00

�-
2.000,00
2.000,00

\.

'Ministério da Agricultura'
Desenvolvimento da produção agrícola, cultura de

,

cereais, fruticultura, aquisição de sementes e mudas
nos municípios de Urussanga, Içara, São Joaquim,
Crisciúma, Canolnhas, e na Estação Experrmental da

Mudas de Mandioca no município de Trombudo
Central, sendo 4,800, para o Instituto de Assistência
e Educação de São Camzio '62.000,00

-

Ministério do Interior
Também nesse Ministério, entre várias dotações de vulto,
Canoinhas está incluída nos municípios beneficiãdos, sabendo
que no Arroio Monjolo será splícada ã soma de NCr$ 80.000
em revestimento. I

Os dados acima foram fornecidos à Prefeitura Municipal,
pelo Ministério do Interior, através do Seiviço Nacional dos

MunicípiOs, SENAM. _

/

n

o Município de
Cartaintegrado na

O Governo. Brasileiro, serra- t O Municípío de Canomhas,
mente preocupado com o grave então, pela ação do seu jovem
problema agropecuário que

-

Prefeito, está perfeitamente
atravessa o país, cuja economia integrado. na Carta de Brasília,
não vem St' desenvolvendo na no exato momento em que O

proporção do crescimento vege- nosso edil declarou e proclamou:
tativo da população, criou, para ) 968, ANO AGRíCOLA.
solucioná-lo, a Carta de Brasília.

Após vários contatos do Sr.
MinIstro da Agricultura, com

tôdas Os regiões do pais, aus

cultaodo problemos Iocais, foi
então, elaborada a Carta de
Brasílla, estudo profundo e 8�a�,
mostrando a reaiídade brasileira,
no setor agropecuário.

í

O importante documento,
após confeccionado, foi assinado
pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, pelos
Ministros dê Estado, Governa
dores, Secretários da Agricultura
e repr-esentantes da classe

,
agropecuária.
Assim, a Cartá de Brasília, é

o documento básico da Politica
Agrup:l:cuária Na'cionaI.

A grande reunião programada
para sábado próximo, dia 2 de

março; em nossa cidade,. será a

arrancada para 8 grande e pa
triótica campanha.
A Municipalidade cenoínheaee

dará todo o seu esfôrço, como

já anunciamós, para a solução
pos nossos problemas egrope
cuários, atenden.do com s�sfa
ção e alto patriotismo, o apêlo
do Govêrno Federal, ness�

sentido.

Buscando atingir a meta ho
miem, os objetivos da Política
Nacional Agropecuária e I de

1968, Ano Agrícoia, tem como

finalidade: 1) assegurar 8 con

tínua elevação do nível ::ie·vida
do trabalhador e do produtor

....

r
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Cenclahas - Santa Catarina, 24 de Fevereiro de 1968
" ,

Número 968

CAIXN'POSTAL,,- 2 CIRCULA AOS SABADOS
Oirctorc�: R. R. DA SilVA f UfRmO, O. �ARCINOO

FONE, 128

�ercnte:

Ministro Lyra Javares deFend'é ampliação do Exército,

Três Barras
.

pode ter o 1eu Batalhão
em Três Barras terá condições
para ade'stramento de jovens de
Campo rAlegre, Sã(J Bento do

Sul, Riei Negrinho, Mafra, Itaíó
polis, Papanduva, Major Vieira,
.Monte Castelo, Santa Cecíha,
Três Barras, São Mateus dó
Sul e Canoinhas.

4 - Não será fácil Incluir no

plano de ampliação das
Unidades do EXÉRCITO a íns-

3 _ O Planalto Norte Catari- talação de um Batalhão em Três

nense com a transferência Barras, mas. não é impossível
do 2.0 Batalhão Ferroviário de se alcançar esta meta, que

A tantos benefícíos trará à região(M�P ) de R,IO NEGR� _para do Planalto Norte Catarinense.
GOlaZ . tem visto.: nos últimos
anos, a maioria dos seus jovens 5 - Não é impossível, se con
serem rejeitados ao Serviço do seguirmos mobilizar os in

Pátria, pensando sempre num Exército. Acontece que cada terêsses de personalíoades in-,
Brasil maior. LYRA TAVARl!:S Unidade tem capacidade para fluentes para a realização de
ressaltou ainda que o' projeto adestramento de um número t_@o, elevado objetivo. E certos

· 'qlue originou sua vinda' ao Se- limitado de jovens, e as Unidades estamos de que o CeI. OVIDIo.
nado, ,é apenas o resultado das instaladas em Lapa (PR), Pôrto SOUTO' DA SILVA, Coman
necessidades mínimas do E.XÉR- União, e Joinville (as mais pró- 'd8nt�-Diretor do CIMH, ti Sr.
CITq para com suas missões e ximas de Canoinhas) não têm 'PEDRO MERHY SELEME Pre
constituições e que êste �stá condições para preparar, também, feito Municipal de Três Berras,
presente com todo o entusiasmo o grande número de catartnenses o Sr. Benedito Therézío de
dos seus quadros em \prol do do Norte que a cada ano atinge Carvalho Netto, Prefeito Mu
desenvolvimento brasileir6.

.

"''' a idade de convocação militar. nlcípal de Canoinhas, o· Sr.
, -

. � Por isto (e não por incapacidade AROLDO C. DE ,CARVALHO,As exposiçoes do E:x:mo. Sr_. física, como muita gente pensa) Deputado Federal pelo Norte
Ministro, general AURÉLIO,

os nossos rapazes tem sido Caterinense e outros de stacedos
LYRA ,TAVARES foram apoia- ,dispensados.

'

líd d
.-

b ã
•

·

das tanto pelo senador Aurélio I eres a, regiao, <:sa er o unir

Viana, líder do MDB como pelar Por esta razão ve também suas fôrças e inteligências para

senador Daniel Krüger, 'líder da pelo" fato de oferecer.excelentes que, com a instalação de um

Batalhão em Três Barras os
ARENA no senado. condições, quanto à instalação, catarinenses do Planalto Norte

espaço e pr'incipalmente de si- .

tuação geográfica, o EXÉRCITO
.

não' apenas contribuam com o

NACIONALcertRmentt' instalará''/ seu trabalho para o progresso
_ anexo ao CIMH (Campo!ie

. da Nação, mas também estejam
Instrução Marechal Hermes _

consciente e tecnicamente pre

uma Unidade completa que virá parados para defendê-la.

atender a todos os municípios O PLANALTO NORTE CA
do' Norte Catarinense, com TARINENSE, que nunca omitiu
exceção, de Pôrto União, que já se, também quer participar com
recruta os jovens do oeste ca- sua parcela de responsabilidade
tarinense e parte

/

do sudoeste para a segurança e o desén-

parenaeuee.: Um BATALHÃO volvimento da Pátria. n

II

Escreveu:
.

J. Pereira

IIHASS SmMl

I.

Eleições�unicipais em Sta. Catarina
que deverão 'tomar posse os

candidatos eleitos a 15 de no

vembro d� 1968.

2. Os cargos de Prefeitos
Municipais, vagos em_virtude
da renúncia de seus titulares,
por não desejarem completar
o período de prorrogação dos

mandatos,... serão preenchidos
pela formá estatuída no artigo
28, parágrafo único, da Constí-.
tuição Estadual, ou seja, me

diante eleição indireta, realízada
pela Câmara de Vereadores.

3. No caso de renúncia de
Vereador ao respectivo cargo,
observar-se-á o disposto no

artigo 113, do Código Eleitoral.

4. A sobrevivência dos atuais
Diretórios e respectivas Comis
sões Executivas, foi assegurada
pelo Ato Complementar 29, que
os manteve 'até a realização,
em 1968, das convenções�u-'
nicipais, regionais e Dacionais.·

5. Os_ Diretórios Municipais
cujos registros foram cancela

dos, através do Acor,dã.o 5 645,
'

de 16-10-67, não podem res

suscitar. n

1 - Dizendo que o p{0pósito de
no88.O Exército" �omo reza

a Constituição, é o de 'contribuir

para o desbravamento e a

ocupação do território, para a

valorização do homem brasileiro
e para proteção e integração
das populações, o ministro Lyra

· Tavares justificou no Senado
, Federal, dia 15 último, o projeto
de aumento das UNIDADES
e de oficiais superiores do
EXÉRCITO.

Disse, ainda, o sr. Ministro:
a preocupação principal do sol
dado, brasileiro e 8 NAÇÃO, e

o EXÉRCITOcuida prioritària
mente do desenvolvimento da

Casto

gráfico da Nação que está vendo
(e sentindo), que a cada ano.
menos brasileiros são adestrados

para a guerra. E quem, qual, o

país na atual situação política
econômica internacional que
está' livre de uma guerra, de
uma invasão? E � melhor, muito
melhor estar' prevenídov.,

-,

O Procurador Eleitora! Volney
Colsço de Oliveira, emitiu pa
recer, a

-

uma consulta do Dire
tório Regional

I

da ARENA e

que foi aprovada "in totum",
pelo Trtbunal Regional Eleitoral.
A matéria refere-se às eleições

municipais e tem grande.vím
portâncta, tendo em vista que

. realízar-se-ão em' -107 municí
pios catarinenses, êste ano.-

Eis os tópicos do parecer,
aprovado pelB TRE:

1. Os mandatos dos Prefeitos
.

Municípaís ou Vereadores, que
terminaram a 31 dé janeiro' de
1968, estão prorrogados. até 31
de janeiro de 1969, data em

'2 - Não seremos otimistas demais
em prognosticar que o

EXÉRCITO NACIONAL terá
aumentado o seu número de
UNIDADES e que: em conse
qüência, terá aumentado também
o efetivo dos seus oficiais e

praças. E' contingência natural

imposta pelo crescimento demo-

Canoinha-s
de Brasilia

rural, com o fim de integrá-lo
no processo de desenvolvimento
aócío-econômíco nacional; 2) m9-
derntzar e aprimorar 89 técnicas
e métodos de produção; \ 3)
abastecimento e os níveís ade

quadoe, procurando obter-se um

preço de equilíbrio que estimule
(J produtor sem onerar o con

sumidor; 4) incentivo à indus

trialização rural; e) atendtmento
80 mercado externo; 6) deflníção
e hierarquização dos obj ..'ttvos
e metas nacionais, 'estabelecendo
as respectivas faixas de atuação
e responsabilidade.

A Promoção Sócio-Econômica
do Trabalhador e no Produtor
Rural será feita,:

�

1) através de

pérmanentes incentivos �o seu

'desenvolvimento pela educação:
o A!1sociativismo, o Cooperati
vismo, ! o Sindicalismo e a Ex
tensão Rural; 2) através /de
facilidades financeiras e legais

I para
a aquisição e lt'galização

de, propriedades; 3) através de
\

\

permanente assistência técnica
e ,efetiva assistência crediticia
E financeira; 4) 'implantação de
infra-estrutura econômica (Ener
gia, transporte e ,armazeoagem)
e Social (educação, saúde e

habitação.

Estamos, pois, pedeita e 'lo
ta!m ..nte intt'gr&dos na CARTA
DE BRASILIA. v

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

CORREIO DO NORTE

Quando'os cães, envelhecem
f I (

tação :apropria�a durante leul e�ire dono e cão, a brusca e

primeirce anos de vida,' vacioação' total redução de lua I atividade. r

Em geral, a câda sete an'ol d� regular contra 'do.soçal contagioeae, leva muita. vezel a uma reduçã�'vid� humana 'correaponde um da movimentação e tratamento de dai IU�I reeistênciae orgâuicas e,canina. Auim,la um cão de..6 acôrdo com :al boaa • regrai da . conaeqiientemeute, à. euferÓlida.
anos, ""correlpon'de, um homem ide criação,' canina. Mal, 'R despeito ,dei. ai qúais, então, tomarão m!lil'

42. Ma.'-há outro cálculo, atual. de tôdae a. Oblc:lrVaçÕel que o' fàcilmeute conta de' leu corpo
mente prefeeido po{aquêle. que V'eterinário recomenda para cada' Não DO. devemo. )Iúdir. JUlt8:levam em consideracão. que.',o., .

caio individualmente, oelo conhe-. mente nelie campo, pelquil8.cacborroe, como OI homens vivem ,cimento' que' tem d.ó animal, à. recentes provaram a enorme in.
hojemail .tempoeque.Bchamvezelde.defilhoteóãono.de· Iluência da psiqúe de um cão '8mtambém que - o antigo anexín vemos esquecer de que a. medidas rélação ao leu bem-estar.
�'trêl enos, um cechorro jovem; a lerem tomadaa 'devem ler arien.
tr'êl an'ol, 'um cechorro úiil: "trêl ,tadal\ apenae DO ientido de con-
au6.," um 'cachorro velho" não t �

.
.

'd )
ro IIIr 'e luaVlzar o tempo ne

milil, tem 'valor, abeolutamente. e�velbecimeoto; não tentar tranl. >
Tail pelloa. elab,oraram a u�guint/e formar em nôvo um cachorro
tabelà com �elação à" idade,' em

'

idol�. nAI tentativas de estimular
anos. ; n cão • comportâr-ee como um

,Cão: 0.5, I, 5, lO, 1:5, '21. jovem IÓ 'podem cauear.lhe danoi
Homem: lO, 15, 36� 56,' 70, 100. e até acelerar .úa decadência.

/ \
De fato, ella comparaçÍio cor.

responde mail -ã realidade. pois
1 v

êllel animaie, graça. aOI pro
gr(lIlOI de veterinária e aOI inú
meroe remédio. modernos; eaíuda

ti ao maior trato, têm poeaibílidsde
,

'\ de viver mail alguus anos. Não

Jacó, João Cararo &'Cia, S. A.' .e pode, afirmar que o apareci-
" . menta dR pêlo. brancal; espeeial-"-

Editai de .Convccécêc mente 'em volta do focinh�.(i\ndi.
que o começo de euvelbecimeuto..

Assembléia Geral Ordinária Aliá., quanto àl penDa., veriflca�le,
,

, _-

/

I fato lemelhante; "mQita., ainda
, Ficam, pelo preEente edital, convocados os senhores baltante iovenl, têm cabelo.
aCionistas. para, em' as!"embléia geral ordinária, a tealiz8r�se no' branCal.
dia 02 de março próximo, às 11 horas, no escritório da sQcieqade, ,Mal há' outral indicaçõe. de

I

na Rua Coronel/Albuquerque 5/n, deliberare� sôbre a segJliote 9ue o cac!torroN não mail €. aquêle i / São. convocados os' senhores BciOtiistas desta sociedade II
'"

, I
"

• ,,'
-

• Jo,em {Iue nao le' CRn.ava de se reunirem em assembléia geral ordinária, que ter,á lugar fi RuaOrdel]) do dlé�.:· , pulllr ao' re!ior de nOI, Tail reve· Princesa Ieabel s/n" mista cidade, no dia 15 de abril de 1968, 'às
'1.°), Leitura, exame, d.scussão e deliberàção sôbre bàlanço geral, 'laçõe.� que com�çàm geralmente; 16 horas; a fim�de deliberàrem ,sôb� a seguinte

cóntra luçros e perdas, centas da Diretoria e parecer do ao••ete ano•. exigem, de nó. uma
conselho fiscal relativos ao exerdcio social d� 1.967;

, .érie Ide providência. poro tornar
_..

j
Ordem" do dia:

2.°,', EI'
-

d D" t
. : ' ê'" ,

t

"

t'é'
, mail 1. branda a lua vida, preler· 1) Exame,' dis�us,são ell votação do, relato,' rio da diretoria, ba,lan,ço� elçao a- ue orla para o qUlnqu mo segUlD e, por rmlDO'

d d f" t
.

de mandato·
., '

'va!l 0,0 eo'I6, r!I?en OI malorell e geral, demonstração da conta, lucros e perdas' ,e parecer do \,

'. delxando·o, ,de.hzar para uma conselho fiscal! 'referentes ao exercício de 1967,' "

3.°) 'Eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiEcal idade avançada livre de pertur.
para o próximo mandato;

,

.

.:> baçõel' ou dôr�l. A. alteraçõe., I
2) Eleição da Diretaria, Co,nselho Fiscal e respe':!tivos suplentu

.
'

'd d I para o exercicio de 1968.
4.0) Outros ,assuntos de interêsse geral' da sociedade. �ue \<!?,?eçam pella I a e .enta .,

'o,
.

,

'

'e contlDt,Jamente degeneratlval, 3) Assuntôs de in'terêsse ger,al.,
Canoinhas (Se)'1 12 de f�vereiro Qe 1.968. fl:eqüeDtemeute Dão Ião. ob'lervB,.

POedro Ca'raro ' 'D' t Presl'dente '2'v� d,RI. co� o ,devid� cuidado. _E, A V IS ()': .1-.
,

--
\

' ue or
lubltamente 'o dlJno de um cãn
'.e eocontra, diante de um quadro

/

,

Acham-se â �disposição dos sr8. acionistas para os efeitos'

cúja vilão é' a deterioração 'rápid'a"" legais na se�e s9cial. os documentos 8
.. que se refere oa rt. 99,

que não pOllibilíta iDail qualquer
do çlec_reto.lel n. '2.627, \

de 26 de sete.mJ:>ro de, 1940. ,

e.pécie de locorro.
'

Canoinhas, 2 de fev�reiro de 1968.

Pôr illo, quand(! o cão Dão",,: Harry Vogt - Diretor Presidente
mo.tra a' milurla atividade 'anterior, .'IIIÍIIII".1__

'

_'_.' , _

não'mail revela o me.mo apetite"
',urina ,Dlu,ital , vez�." ,�ÍI ',ô' em'
gota., e aprelenta lêde fora do:
comum, deyemo. lamal' tail .inai.,!
como primeiro 'avi.o' de futurai'
de.ordeu. orgânical., ,A p,elogem"
então, pei'd� o brilhó," OI pêlo."
ficam .êcol e quebradiço•. lurgem
POntol ,cãl,vOI: e, muit$" v:eze.'
apar,ecem eczema acne e outra.

afecçõel cutânea•. Em. virtude da:
menor movimentação, o animal
.e torDa, gordo" le oã,o' mudarmol,i
a 'compoiição· de '�tia forragem,;
'ao cpntrário de outro., que ema·"

grecem' vi.ivelme�te. Podemol re-i
conhecêr o ,env.elhecimento de um:
cachorro também peloi. dente.,;,
que Ião ga.tol e quale leiopr,e;
co,m ,cáriel. O trew' poitericr sn·

2v fraquece, a fÔrça ·,mulcular .e de·
bilita e" te .e,manife,ta também
um redriado, um 'reumati.mo ou

uma Inflamação do nervo ciático,
o

','

aoima!') 'enéontra dificuld&de.
para levantar·.e, _

\ I

,Tôdal, alia. alteraçõel variam
de cão para cão, poil dependem
não apenai li" raçal, dai qúai. ..

ai moiore.' Ião expo.ta. a um
': '

,

.
Tratar com Douglas Benkendorf ná Impressora ou Carlos, enve\,hecimanto mail rápido, ma,

'Benkendorfr no. Bao'co fiG, B'ra&11. v I taml:iém de outro. fatôrel: alime9·

Esquadrias
\

'

(
I

Sant�' Cruz' ,SIA.'X

Tbéo Gygas

Convocação.
J ,

Assem�léia Geral Ordinária

r ,

Ficam, pelo presente edital, convocados OR senhores
acionistas para, em assembléia geral ordínária.. a realízer-se na

dia 19 de março próximo, às 14 horas, no escritório da sociedade,
na Rua Prtncíss Izabel, s/n, Campo 'O'Agua Verde, deliberarem
sôbre a seguinte __ '

Ordem "do �Ia:
, 1

1.0) Leitura, exame, díscussão e deliberação sôbre balanço geral,
cents- lucros' l' perdas, contas da Diretoria e parecer ,do

� conselho fiscal relativos ao exercíeío social de 1967;
2P)' Eleíçâe da Diretoria para, o biênio 1968/1969 por ,'término

de mandato; f \

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

'para o 'exercícíc de 1968;
'r

,4.°) Outros assuntos d� Interêsse géral da sociedade.

NOTA: Acham-se à disposição dos senhore� acionistas, no escrí
tório da sociedade, situado na Rua Princesa Izabel s/n,
Campo D'AgUa Verde, cidade de Canóinhas', os documentos

, de que trata o àrtigo 99 do decreto-Ieí n.O 2.627 de 26 de
setembro de 1940.

'

, )

Canoinhas (se), 02' de fevereiro de 1968.
,

Otto Friedrich ,- ' Diretor Presidente

I

í .

,

'

)<,,.'
'

,,', i

'PreFeiturà M·ltInici,pal ,de 'Ça"t'loinhas;
Diretoria da Fazenda- '__ AVISO I

,

LIVRO Dr; REGISTIJO DE SERViÇOS
�

I \ .

j A Diretoria da' Fazenda Municipal,' avisa aos

�co�tribuintes do Impôsto d� �erviços, de Qualqu,er Natureza
&;}ue, se acha à venda nas' 'livratia's" �esta ' cidade,' Livros
�Oticiai.. de Registro de Serviços de, Q�alquer ,Natureza.
"Outrossim" determina que o prazo para os contribuintês i
ttegularizar a es�rita, será, de 6.0 dias, cujas, i�struçõ'es, i

',estão contidas no Decreto 237,..de 22/2/67, Asescii,turaçõ�s'
_{deverão ser somente do exercício de' 1968.

'
, '

,

_ J "

I

,,\' .. ,

i Após o prazo acima; o fisco fará um levantamento
I

4'geral de todos os est�belecimentqs, f comprovando a, fal�a'
�de pagamento de impôsto ou taxa de localização e alvará,
f�OS contribuintes sérão notificados, conforme determinação
'ida .leVem vigor.

I
,

' ,

� , Canoinbas, 7 de' fevereiro de! 1968.
( A \DIRETORIA

VEN DE-:SE,·,
Vende·se ótima prop�iedade, de�tro do quadro urbano, 21f2

,datas e cÍl'Ja' 8xIO'if,: Terreno todo cer.cado. Bem sit.uado. Próximo,
, Hospit�l e Colégio Sagrad� Coração -d� Je'sus.'

,

24-2-1968

o tratemento
'

habitual deve
ler' mantido.. Nada' afeta ÓJ9i,
um cão já velho do que 8 im·
prellão de

Ique já le tornou su

pérfIuo ei talvez tenha de, ceder
11 • 'A

n leu, ugar a outro mal. novo.

• Êlle.". elfriamento Dal relaçõel

Nãl) I vamo. entrar em detalhei
sôbre 8 importância da alimenta.
ção Dum cachorro, idoao, Dem
sôbre outro I cuidado. a', lerem
tomadoi para tomar mail' dura,
doura e' mail feliz a lua;' vida.
Tudo illo pertence ao 'conlultório
do veterinário" pois eltá na, de.
pendência de examee no aDimal.'
Ma.1 de lima coi,� podem tel,
certeza: o pior de todos o. irra. I

parávei. .ofrimentc. de um cão
i9010 é a oOlla 'pr6pria negligêocia,
'a, qual, com' um pouco de boa
';ontad'e, pode fàcilmente leI
evitada. nv

/

j s. A�Cerâmica
-I A'lvjno' Vogt

Assembléia Geral Ordinária, '

\,
..

Convocação

Ix

"

FUNDA.DO EM 29/5/1947 Reg.' no Cart. Tit. I/n" ',U8 Do�. ;,;
JORNÁL SEMÂNAiuo < --- PUBLÍCA.SE AOS SABADOS ,:, .

'

Rua Paula Pereira/755/761'�' Fone, 128 - '(:anoinhil,1a S. C."J
.

. /.
.

'r' \ ,\ ," . .,.... , ,

,�

Re�ové)çio de assinatura" (50 'números) NCr$ 3,50
Os atrazados" setã.o cobrados. à base da é'poca.

,

,
'

' , "

TÀBELA ::>E PREÇOS' DE.:,PUBLICIDADE.
"

ADunciol: Por vez e por ·centímetro, de altura de coluDa:
I ULTIMA "P�ÜhNÂ

"

pAGINA' INTÉRNA '

1 vez' NCr$ 0,65 I ,t
1 veZ NCr$ 0,55

(
," ,

OBSERVACOES: c· ..

\

"

Originai. de artigo. enviadol 'e 'RedâcQo. publicadql
Dão•.permanecerão em poder da melma.

A Redação' não endol.a cO!lc�ito. emitidol em art,igo,. alliDadol.
I
.,

" I ' "','
I

Livros Est'imativa Fiscal e
,Serviços de' Qualquer Natureza

Matarial Escolar a vontada
,

t'

,1tv\PRES$ORA Q,URO· ,VERDE "LTDA.
ó, ;,.,

I
! í

i"
"

';
I \�', Prestigie e 'colabore 'para

;GRANDE
.

F'ESTA' POPU;LAR, a 'realiz�r-se
,

,I f," "" I

em' benefício do término da' construção do

J,

o bom êxito

d�ia > 10 ,de M�rço, Ile?" Salão Bechet
Jardim· de Infância de,' 6anainha'.�" ,

'"

,.da

L'
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Pelo' baile pré-carnava
lesco realizado no último

.sábado, no Michel, (pro
mqção de DIOMAR e seu

Conjunto) podemos garan
til": o carnaval canoinhense

de 1968 será um (dos me

lhores e mais anifnados
dos últimos 35 anos.'

Programa dos' 4 dias de

Momo:,
\ ., ,

24 Fev - 22 hs na SBO:
'I 1° "-

Baile Carnavalesco pro-
�

movido pela Rádio Ca- ,

nnínhas, Raquel e Siemaee nos' mostram a,

receita perfeita para o Carnaval:

ALEGRIA, A.LEGRIA·' PESSOAL 1
25 Fev - 15 hs 'DO, Club

Canoinhenlle:
Baile Infantil,

25 Fev - 22 hs na Soco União Operária de Três Barras: Baile.,

26 Fev - ,22 hs no Club Canoinhense: Baile.

27 Fev - 15 hs no Club Canoínhense: Baile Infantil,

27 Fev - 22 hs no Club. Canoíuheneer Baile da Máscara Negra.

A' Equid,e jp estará 8 pasfos para registrar e fotografar o Carlaval 68.

,

"Debu.t" de JUTa &: t-tarta Vitória

.

Sábado p, pdo., dia )7, Ma�ia Vitória e Josefa, filhas do,
casal Alberto Raul Casamsjour (TITO), recepctouaram no Círculo

Militar de Porto União, a, alta sociedade das Gêmeas do .Iguaçú.
Motivo: comemorar o transcurso dos seus' 15 'anos. A sociedade

eanoinhense esteve presente a êsse importante acontécimen,to�
representada pelos' casais Adilson (Magali) Zaniolo, Fernando

(Marlene) Rocha, Darcy (Norma) Wiese. A ala jovem da ]'Aat-Cap
também compareceu representada pelas senhoritas Mérise Ribeiro,

EUzabeth Stockler, Nícaa Wtese e pelos bem-lançados Carlos

Mag�o Selerne, Amilcar Ribeiro, Sérgio e Carlos Alberto Mayer,
Alfeu Bastos, Gerson Kõhler, Osmar Henrique Scholz, Alvaro

Cara fo, Antonio Bartník, Marcos Schmídt, Antonio J. e José de

Souza, O "debut" de Juja e' Maria Vítóría marcou vermelho na

agenda ,sodal de Porto União da Vitória.

"Niuet" de A� Simões

Antonio Simões Filho parla comemorar idade nova ofere

ceu saborosíssimo jan tar preparado com muits "cstegs" por Dona

Erna Haosen. Douglas Pulach, Herbert Sachweh, Gabri'el Seleme,

Arlindo Borncheín, Eldit Kammradt, Moacir de Paula e Silva,

Amaury .Isphair e os senh6res
/

Julio Renato Schlesinger, Wilson

Seleme, Vicente de Paula Tavares, Alírio D�8s e Djalma de Assis

Péreíre estiveram presentes ao acontecimento levando ao Simões
os seus votos de saúde e felicidades.

"Santa "Cecília" com nova Diretoria

A Schola Cantorum '$anta Cecília elegeu no últímo dia

15 a sua nove Diretoria, liderada agora pelo sr, ArBo ·Court

,Hoffmann. Transformações radicais ecorreram com a inclusão"da

J3anda Wiegando Olse� ao grupo artístico, dessa tradicional

associação cu,ltural de Canoinhas. E'm nossa .'próxima edição pres

taremos mel�ores informações a respeito.
\ '"

..
.

\ \

7.0 Aniversário do '�XV de Jul:{jo"
O Grêmio XV de Julho" j� está movimentando a' sua

,equipe de Trabaihos com vístas à sua grande festa de 7.° ani

versário de fundação. Esta /coluna, a guisa de sugestão, informa

o enderêço da .firma empresária dqs THE JORDANS, um dos

melhores e mais, discutidos conjuntos musicais do momento:'
GUTTIERRES & OlA. LTDA. - EdifíCio Tij�c88 - 15.· an'dar

Conjunto !f)l2 A/B - Fone,4-3984 - Curitiba.
" .

Com, a presençê de THE JORDANS, o sucesso do Baile

de 7.° Aniversário do �'XV de Julho" estará garantido.

\ INCa: 33 ano:s de progresso
o Banco' Indústria e ·Comércio de Santa Catarina S/A

comemorando' o seu 33.° ano de fundação, inaugurou ootem em

Curitiba as novas instalações de sua filial\ da Capital paranaense.
A equipe JP esteve pr�!lente 80 graDde aC'ontecimento, que con

firma a fase progressista que,vem' atravessando a maior organi-
zação bancária Ca�arinens�.

. .

Bréve._s e importantes

"'( A família do dr. Saulo Carvalho encontra-se no aprazível
BalnEtári� de Perequê, em temporada de verão.

* Regressou de Itapema a fa/milia ,Jair CD. Nereide) Côrte: ,O
Sol e M�r foram muito camaradas COm Jane; deixaram-na

mais simpática ainda.
' ,

'" Tte; Osvaldo Conrado Nerloch foi muito cumprimentado no

último dia 19. As homenageni que recebeu na passagem do

seu snivers'ário juntamos a' Dossa. n

/

Dr.M.rcos Antonio Cordeiro Ano XXI,,- Canoinhas (Se), de 24 Fevereiro de 1998 - ,N. !68

Pela Faculdade de Odontologia
da Uníversidade Federal do Pa

raná, colará grau, dia primeiro
próximo; sexta feira, mais um

. cirurgião dentista canoínhense,
Dr. Marcos Antonio Cordeiro,
filho dó sr. Antonio Cordeiro e

exma. espôsa DODf� Elvira
Muller Cordeiro. O ilustre pa
trício está radicado há tempos
em, Curitiba, onde contraiu

nupctas e exerce o 'magtstérío
em vários estabelecimentos de
ensino da capital paranaense.

.

Ao Dr. Marcos e seus fami
liares, os melh�res cumprímen- Itos dê!ste semanário, com

.

votos
de feliz êxito' em sua profissão.

NOTA DE FALECIMENtO
,', (_ O tema da conversa foi 9 tese que o'Governador pauli8t� e

Repercutiu em tôda a 'cidade
,o prefeito Faria Lima levantara'm, de união nacional em tarDO do

a infausta notícia do súbito .

falecim<'oto do sr. PAULO presidente Costa e Silva. visando propiciar � êste um esquema de

lustençlo, político e administrativo;'
.

SIGUEFUZI, o bom e prestante
japonês da quitanda, aqui radí-

"

Ao deixar o Palácio, o governador Ivo Silveira declarou qu,e
cado há varias anos. O saudoso

.'

'ccoosidera medida de grande alcanée o congraçamento bolitico por que
ecxtinto, vinha de caminhão de se batem OI srs. Abreu. Sodré e Faria. I<.;imu. )

.

Curitiba, trensportando frutase,
" ,

legumes para a sua quitanda,} ,cO congraçamento ,- enfatizou - s6· trará beneficios ao

quando encontrou a morte, num presidente da República' e representa qada mais nada menos do que

choque do seu veiculo com outro. a boa vontade de todos n6s no sentido de colaborar com O govêrno
federal>.

A fllmmá enlutada, as nossas

condolêncíes.

EDITAL
Recolhimenlo da COllribuição Sindical,
Por êste meio, "chame-se a'

atenção (101 senhoree Emprega.
dores para a obrigátoriedade\ de

"

descontarem de .euI empregado.,
DO mêe de março, a contribuição
sindice] (ex impôsto siudical) a

que e.tão sujeitoe na forma do

artigo 579 do Decreto-lei n. 5452.
de L o de maio de 1943. CConlo·
lidação dai Lei. do Teabalho].
A contribuição sindical corres-

ponde o um dia de lalário. a ela
estão sujeitoe todo. o. emprega
dOI \.e 'deverá ler recolhida à agên
Óia locai do Banco do Brasil ou

do Banco', Inco, durante .o 'mê.
de abril, diretamente pelo em

pregador, .na forma do artigo 582
da referida CLT. O Dão recolhi,
mente no prazo previsto sujeitarâ '

o infrator à multa de móra de

10% .•ôbre o total da Iôlha de
, pagamento.

Para conhecimento dOI lenhares
Empregadores, .treescrevemse o.

seguintee ertigoa da CLT:'
"Art, 598 - Da Coneolideeão

da' Leil do'Trabeiho· Sem pre.
iuízo da ação criminal e da.

penslidadei previ. ta. no lart. 553.
lerão aplicada) multa. de l/50
(um cinqüenta, avo.) do lalário
ulínimo !I 20 (vinte)' lalário•.mí·
nimo. regionai., pela. infraçõe.
dêate .Capítulo, impo.ta. pela.
Delegacia. Regionai. do Trabalho. J �

Art. 607 _ E' conlÍderado
O, Banco do Brasil S. A. • agência de CallOinhas

como documento ellenci81 ao (SC), avisa aos srs Agrjcultores' e Pecuaristas que éstá

comparecimento" à. concorrêoci81 financiando trátores, máquinas e implementas, de
, pública. oU admini__tratival e' para fabricação nacional, ,peb Pfazo de 5 (cinco) anos. em

o f6rnecimeoto à. repartiçõ�l. prestações anuais e sucessivas de 10%. 15'(>/0, 20%, 25%
parseltataj. ou' autárquicBl. a'·

prova da quitação da re.pectiva nsecdOfo, respectivamente,' 40 valor dos empr�stimos
contribuição .indicaI e, a ,de reco. cood ie 03até 30-04-68. -

';)
V

'lhimento de contribuição .indical.
delcontada' do. relpectivo. em

pregado..
.

,

Art. 608 - A. rep.rtiçõe. fe

derai., eltaduai. ou municipail,
não concederão regi.tro on licen

ça. pala funcionamento ou reno·'

vaçãl) de atividade. aO,1 eatabele·
.

cimento. de empregadare. e 80.

elcritório. e congênere. dÓI agen·
te'. ou trabalhadora. autônomo.
e profillionai. )ibei:ai.. nem' con·

i cederão abarál 'de licença ou

localização, lem que leiam exi·

�ida. a! provai de quitação da

c.ontribuição .indic81, nft forma
do artigo anterior".

. CaDoiohal, 21 de Fevereiro de
1968.

-

Jorge 5toeberl

Sindi1cato dos E�p�egados'
no Comércio de Canoinhas

Ivo em 'Sã.o Paulo:

Congraç�mento . político só

trará beneficios ào Pais!
Durante mais de uma hora, o governador Ivo Silveira, de

Santa Catarina, conferenciou no Palácio dos Bandeiràntes,'com o 8r.

Abreu Sudré.·
'

'

, Prelidet!te
.

"

.

O fato de o governador eatarinens'e ter procurada o ar. Abr�u
Sodré é interpretado como evidência da repercussão naeional qUI! a

união preconizada pelo chefe do Executivo.
,

O sr, 1.0 Silveira logo àp6s chegar a
.

São Paulo .... procurou
contacto com o' govêrno estadual. comunicando oelo telefone ao chefe
da Casa Civil, deputado Henrique Turner. que deleja�a avistar.se
com o sr. A,breu Sodré, para C0nversar sabre, o congraçamento político.

I
'

Jardim �da
/

'
..

Matrículas abertas dias 1.0 e 2 de, março, das 13
, às 17 horas.

\
Matrícula: NCr$ 3,00.

As. Professôras

\

Fest a
_-_
-

,

A Comissão dos festejos pró-construção da Igreja
São Francisco de Assis, no Campo d' ligua- Verde.
convida o povo em geral para tomarem parte no seu'
bem elaborado programa, que levarão i a efeito no

próximo dia 25 de fevereiro. 1v

A Comissão agradece a presença.

Banco do Bra'sil' 's' '�A+--.'
• r:-\.

A 'v I 5 o

!

.h? -\---'

MILitAR,
I
I'

13a. ,DELEGACIA DE 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 ario, de acôrdo com a Lei do Serviço.
Militar.

'

PO,rtanto se voc,ê nasceu no ano de 1950, ou

mesmo em aIlOS anteriores e �inda 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, alfstando-te para o Serviço Militar.
I' ,

Osvaldo' Conrado Narloch 2.0 Ten. Del. da 13;aDSM
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CORREIO DO NORTE
" I \ 24.2.1968,

Govêrno
Futurol

A

ve 5,0

d'iz eis
o

SÃO PAULO, 2Í - O presidente .Costa e' Silva assistiu
ontem pela menhã a solenidade de encerramento da 10.8
Conferência de Governadores da Bacia Paraná-Uruguai.. O
presidente chegou a Urubupungá precisamente às 10 horas,
acompanhado dos ministros Gama e Silva, da Justiça e Jarbas
Passarinho, do Trabalho, general Jaime Portela, chefe do Gabinete
Militar, mlnístro Rondon Pacheco, chefe do 'Gabinete .Civil, e

outras autoridades.' ,

Recebido ,no aeroporto pelos seis governadores que
integram a ,Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai,
dir,giu-se 80 local do plenério, acompanhado do Governador
Abreu Sodré, Abrindo OI! trabalhoa de encerramento, o presidente
concedeu a palavra ao ministro de Minas. e Enl'rgia, deputado
Costa Cavalcanti, que, após agradecer a incumbência, empossou
o governador Abreu Sodré na presidência da Comissão
Interestadual de Governadores' da Região Centru Sul, integrada
ppr sete Estados, da Federação.

I _, ,

A 'OBRA SIMBOLO

O mínístro referiu-se, depois, às 'obras de Uruburipungá
como um símbolo da eficiência e do trabalho pertinaz e notável
de engenharia nacional. Destacou a sue importância pelo fato de
que, em futuro próximo, Urubunpungâ vai garantir o suprimento
de energia a tôda regíão geo-econômica da bacia hidrográfica do
Paraná-Uruguaí, cobrindo uma superfície de milhões, de
quilômetros quadrados, onde vivem 45.000.000 de habitantes,
pouco mais da metade da população 'brastleíre.

Falando após, ;; governador Abreu Sodré, de São Paulo,
começou afirmando não sêr, aquela uma solenidade convencional'
de eaeerramento de trabalhos da conferência, mas' algo ,bem
mais importante e valioso como resposta ã inércia, à maleftcêncía
e' 80 pessimismo dos que

\ não conhecem o Brasil que trabalha e

constroe, nos dias de hoje, As bases indispensáveis da grandeza
do Brasil de amanhã.
,

,

Concluindo, Sodré referiu-se ao diálogo que asetatíu
pouco antes entre o presidente Costa e. Silva <'e um operário de
canteiro de obra em execução, quando, 80 indagar o chefe da
Nação se, êle concluiria a obra que estava realizando, respondeu
o trabalhador de Urubunpungá que, certamente, níB,s se "sua
excelêncía

'

lhe asseguresse paz para concluir a monumental
ul!ina de energia elétrica".

Por fim, encerrando os trabelhos, o presidente Casta e

Silva proferiu, de improviso, o seguinte discurso:
E a segunda vez, poucos mesea, decorrtdos, que venho a

esta regíão, o que vale por uma demonstração cabal de apreço
... -d'o chefe da Nação ao trabalho que aqui se' realiza. Considero o

'grande Vale do Paraná-Uruguai equivalente ao do Nilo para os

egípcios. ao Eufrates e o Tigre pata 08 babilônios, ao do Reno
para a Velha Germânica, ao Danúbio para o Centro da Europa,
porque aqui neste vale, há de se fixar a maior etvílízeção dêste
continente, graça& aos trabalhos que aqui se realízam..

.' ---

O estudo, aprofundado dêste vale, dêste rio que capta
égua de Minas Gerais pelo Paraiha e pelo Rio Grande, de São
Paulo pelo ParanaP,aneme, leva , que o Brasil se sinta chamado
para um esfôrço conjunto nesta região, 9omo bem o compreen
deram os governadores dQ Centro e do Sul. De fato, este rio· do
centre! da" América, ,do Sul faz coril que se procure· uma c,onver
gência de esforços ps·ri. o desenvolvi'mento dêste' Pais e mesmo

de todo continente em decorrência' dêste ,esfôrço que DO mo

mento realizam magnificamente os govêrnos dos Estados da
Bacia, surgipdo assim um .. convivência internacional, sul-ameri
cana, porque êstes rios que aqui confuern são rios de união
continental, são rios que.. proporcionarão o \ dest'nvol�imeDto
haI'mônico e rápid0 dêstes países que banham.

E as�im qUE' se faz o. progresso de' uma Nação, replan
tando, .cultivandó,. prcgredindo, sem pensar nas conveniências
imediatas dos govêrnos ou na8 promoçõt's ;ndividuais ou dos
partidos; O que construimos aqui é o Brasi.l de amanb�, embora
com o sacrifíció do B'rasíl de hoje:

(.

., \ .'

_
Por isso voltamos nossas vistas para a estruturação de

uma �conomi8 agropecuária que estava jogada, também ao,

abandoho, um apôio. sem técnicos, sem qualquer estímulo pare
o seu desenvolvimento. Por isso, voltamos nossas preOCupações
,para o desenvolvimento energético. amparando, estimulando, ajus-
tando, em tudo o que pode o Govêrno' Fp.deral, os empreendi

.

m�ntos como êste. Por isso voltamos as nOSS89. atenções para o

ssitema hidrográfico nacional, procuarndo reconquistar estas vias

-

,;

e Renovação ..

Agênci� Blumenauense de' No,icias
. Com Ivo Silveira "nasceu 'a pagem dos velhos propósitos Estado na qualidade de retar.
esperança' do povo catarinense que, superados ou não, conti- datário da nova ordem.
em reenconirar consigo mesmo nuam atuantes pela via do imo- ,Para' o inicio dessa' d'esejadana estra1da do progresso aberta lismo que parece ressuscitar a

e necessária, profilaxia política:a partir de março de 1964. Até cada momento, apesar do nôvo
o primeiro exame a fazer é oentão a politica barriga-v"erde alento nacional. de consciência. Consciência pú,estava fechada em uma caixa Candidatos a Governador, blica que deve ser total 8ssilllde segrêdos, _ aberta apenas a com pleito indireto ou direto, como é necessárío o desarma,

um grupo previleglado que de- só devem ser legítimss repre-' menta de espíríto: espírito detinha o poder na medida em sentantes das aspirações popu- renúncía que quem não o tivér
que conseguia manter,' a. �a-, lares:' homens . fcrjados no

.
convém ir arrumando as malas,bresto curto, o curral eleitoral.' trabalho de :conhece.r os �robleEis e,f.l síntese' a história polí- mas. sociais na vértical - de

tica de nosso Estado a partir cima para baixo. Está em tempo
de 1930. de se sacudir a poeira e dar

volta por cima não havendo
motivos pari maiores tardsnçae
que só podem deixar nosso

Jé a meio caminho de seu

govêrno, o chefe do Executivo
estadual percebe, não sem preo
cupação, a dificuldade q_ue se

lhe acerca para governar des
vencilhado de qualquer pressão
externa. É que já SC! pensa, por
detrás de biombos, ne sorteio
do papelzinho amassado atirado
sõbre -8 mesa que dará o nome

de seu sucessor. Com o indício
começa 8 demarragem gover
nemental. A máquina amperra,
queira ou não. Se mastiga en

grenagem o fez contrafeita por
.

defeitos político-mecânicos, não

apenas um recondícíonamento
- Impossível de direito poderia
salvá-Ia.

!
'

Sem o respaldo politico, 'ape
nas com o apôio consentido' do
povo, nenhum govêrno dá fru
tos passando de poder presti
giado 8 prestigiador,

I

primeiro
degrau do, prestrgttadortsmo
administrativo. Assim começa
acontecer para amargura dos

que viram na ascenção do sr.
Ivo ,Silveira o comêço 'de nova

vida, com págma virada.

A sucessão, do govêrno cata_
rinense deve ser posta elll
têrmos

.

de renovação, porque
só assim não estará trabalhando
contra os altos propósitos do
Govêrno da República. ,n

>(Publicação Oficial da

PREFEITURA MUNICJPAL
(ANOINHASDE

Portaria de' 8 de
Janeiro' de 1968

Benedito Tb, de CarvalhoNetto,
Prefeito Municipal de Canoínhas,
no uso de suas atribuiçôes, resolve

T R A N S F E R I R:

De acôrdo Com o art. 71, ítem
II, da Lei 413. de 24/3/58,
FRANCISCO J3. DE SIQUEI

RA. d� cargo de Fisceldo DM,ER.
Padrão F, para o 'cargo de Fiscal
da Diretoria da Fazenda Munici.
pai. Padrão F, com todos, os

direitos e vantagens, a contar
desta data., digo, }.O de janeiro
de 1968. '

"

Caooinhas, 8 de janeiro de 1968.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Diretor' de Exp. e' Pessoal

Assimilou a importância nova que um rio assumiirá no

'Pais, passando de antigo caminho do seu povo na conquista do
Interior, para a via real de integração nacional e continental,
ligando o estuário do Prata à Bacia Amazônica, através dos rios
integrados na Bacia -: Paraná-Uruguai, em comuatcscão fluvial de
mais de, 6.000 quilômetros.

,Em Essência não é temerário
Disse que aquêles canteiros' de obras em execução, na afirmar que qualquer aspiranteverdsde, "convidaram as geraçoes jovens do Pais para a ao, pôsto máximo do Executivo

realização histórica que êles tem direito de éxigir dos seus do Estado, deve sair necessària--

filhos no século XXI" .. Via-se aií, ainda, o testemunho de uma \
.
mente dentre os novos valôres

fll'Osofia colegiada de govêrnos, que amadureciam no intercâmbio dos homens públicos que aí
d. 'idéias e culmínevsm naquele audacioso projeto da. Ilha estão, que se mais não brilham
Solteira, "construido pelos valôres livres da demoéracia, nos deve-se ao trabalho tradicional
valôres da ciência, da tecnologia, da cultura, da paz e, sobretudo, de sape pôsto em prática pelosdo trabalho livre.

.

tradicionais 'senhores de enge-
.nho que detêm o poder político
nas mãos como propriedade
particular e inalienável.

A Asse�bléia Legíslãtíva do'
Est!ido conquanto' abrigue novos

líderes populares não se sente
bem disposta a levantar a ban
deira da renovação, desde que

,

.

em grande proporção é com

posta por sombras daquêles que
manipulam' a administração ca

tartnense por mais de três dé
cadas. Representam não uma

renovação, mas uma nova rou-

Decreto 'ode 20..!2-68._
Benedito Th, de Carvalho Netto;

Prefeito M'unicipal de Cenoinhee,
no uso de suas atribuicões, resolve

NOMEAR ,COMISSÃO: .

De acôrdc com o art. 4.°. da
Lei n. 611, de 21 11·64, fica no

meada a seguinte Comi88ão Mu
nicipal de Esportes:.,

'

Presidente: Guilberme Peust
Vice- Presidente: Miguel Procopiak
Secl'etário: Arno. José dos Santos
Tesoureiro: Ivilásio Coelbo

de/, comunicações fluviais mais. barat�s que tínhamos absndon8d.o
quando o velho mundo nos dava o exemplo de melhor aproveI
ta/mento dos rios. Abandonamos a rêde hidrográfica· que tem a

possibilidade de juntaf.-44.000 quilômetros de, vias navegáveis ao

nosso, sistema de comunicações: O ideal da ligação da via ama�'
zônica com a Bacia do Paraná será uma das mais belas reali-

.

zacõ�sl do futuro, mas está 'desde já efracioDado. Quando tivermos
a integração nacional através dêsses rios, ligando o Amazonas ao

Prata, ter�mos um País econômicamente forte e capaz de se

'tornar o ma'ior Pais do mundo. Temos tôdas as condições para is�o.
Se '':105S0 Pais está atrasado é porque nã'o se havia feito,

o que era' fundamental para o desenvolviment�. Embarca-se no

Pôrto do Recife a nossa produção de açucar derramando�se por
incrivei que pareça os sacos dentro de navios graneleiros. Por
isso, um navio se demora 18 dhui naquele Pôrto e até há pouco
nenhum Gôvêrno havfa congitado de fazer um terminal açucareiro
capaz de embarcar o produto em 12 horas. N�s estamos reali,..
,zan10 isso. Estamos, portanto, fazendo um govêrno de 30 anos

atrás, porque isso já devia ter sid,o feito há muito tempo.
J (

O n08so,sa1 embarca n08 Pôr tos de Mossoró. Areia Branca
levados em barcaças, das queis passa os os navios, quando já
se ,devia' ter feito o terminal do seI para que o embarque se

processssse também ràpldam,ente
/

E' não como agora. Uma tone
lada de sal a 10 cruzeiros no Pôrto, chega ao Sul do País por
10 vezes mais. Hayeremos, entretanto, de resolver êste problema,
não para efeito de vantagens imediatas do nosso govêrno, porque
as obras !!Iomente dará resultados depois de nós deixarmos o

p_oder.. , .

v

'.

Assistente Técnico Esportivol
Acácio Pereira

Assistente Jurídico:
Dr.. Saulo Carvalho

Assistente Médico 'Esp�rtivo:'
Dr. Mário Mussi

Assistentes Técnicos de Obras:
Dr. Alfredo Scultetus e Dr.
João Alberto Nicol1azi.

Canoinhss, 20 de fevereiro de 1968.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Àntonio Souza Costa
Diretor de Exp. li! Pessoal

r

r

Portaria de 23�2-68
Benedito Th. de Carvstho, Netto,

Prefeito Municipal de Canoinha8,
no uso de sues atribuições. resolve:
'TOR.NAR PONTO FACULTA
TIVO. o Expediente Mu,!icipal,
nos diaa 26. 27 e 28 do corrente

mês, quarta feira, até às 12 borall,
reiniciando O' expediente normal
neste último dia, às 13 boras.

Canoinhasl 23 de fevereir� de 1968.

Benedito Th. Carvalho Nett9
..

Prefeito Municipa,l
Antonio Souza 'Costa

Diretor de Exp. e Pessoal

)(
(âmar� Municipal

de' (anoinhas
I Resolução N. 217, de

20-2-1968
,

AProva o Balancete do més
de Novembto de 1967

O cidadão Tufi' Nader; Presi·
dente cJa C�m8ra Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca·
tarina, faz .s8bll!r qur a C�mara
Municipa! decretou e, eu promul.
go a seguint�

RESOLUÇÃO:.
Artigo 1. - Fica aprovado por

êste Legislativa' Municipal, o

Balancete da Receita e Despesa
Orçamentária. referente ao mês
de novembro_ de 1967.

Artigo 2. Eatil Resolução
entra em vigor Da data de 8ua

public,ção, revogád8s as dillposi·
ções em contrário. .

'

Tuti Nader,
Presidente

Gilberto Ritzmann
1.° Secretário'

Pedro dos Santos CorrIa
2.° Secretário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO� NORTE \
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)

Casas Populares para Papanduva
Já é do conhecimento 'público o movimento- em pro] da casa

",popular para as famílias que ainda não possua sua mo'radia. iniciativa'
de real valor do govêroo federal em benefício da população'<brasileira.
A Prefeitura Municipal Irstá colhendo QS nomes li assinaturas dos
inteeesse dos oa aquisição de sua casa' prépria.

'

Os �es�os deverlo
se dirigir à Prefeitura para proceder 'a devida regulameotaçlo de
suas entidades e preenchendo os requisitos legais pare tsl fiÓalidade.
E'. sem -dúvida _alguma, mais um grande pas�o para a grandeza de
nOSS8 terra, inclusivé, & justificativa de que, o Govêrno da Revolução
está 'disposto' ,8 lev�r:--a bom têrmo o seu' progr'iima 'neste setor

,

h bít " I rI '

a ,I aClonli .

'

,/ "

'P&rte,d .. semente, serâ forne-
,Luz e' Energia ,Elégrica, / cida pelas entidades produtoras,.,.;r" r

.Continue "em ritmo, aceleradu o� trahalhQ9 de coloceção de localizadas ·DO· próprio Estado e

postes .no quad�Ó ,urb�oo da cidade. Qs" mesmos já atingiram o c��tr_b o saldo será ,: distfil:)uido pela
da cidade, faltando apenas/uma pequena dimensão a ser supeide. Cooperatíve de Erechím e pela
Po��:l�elmente no últimó dia do corrente mês teremos a i�augu�ação Cooperativa de Lagôa Vermelha,
da m�sma e1' certamen_!;e ser� um grande dia para todos os babitaptes, que para tal .ter.ão. rédístríbuí
da cidade e do interior que vieâo a público manifestar o seu conten- "dor�s n�s prmctpars pontos. da
t'_me�to por tão auspiciosa obra finalmente, concretizada. Apó" longos região trítícola de Santa CaltS:rlDa.

anoe de espera, agora fato consumado, graça's iao!! ,governante_s que, Para 1968, o Banco do Brasil
e,stão cumprindo a missão para à� qual foram crlocados no poder,' fi' BDE,' ,só financiarão agricul-

EI CA M'
-

I tores. qUE! utilizarem 'semente
/ , "eiçqes na', amara 1 unicipa fiscali-zada e somente aceitarão
Dia 9 do corrente reunirarã-se os vereadores de nossa comuna propostas de financtamento até

em sua sede. afim de elegerem a mese diretora da Câmare MUilicipal 30/04/68, afim de que até aquela
para o presente: exercício. Tendo aberta a se�ção o fatual. Pfesid�nte, data se tenha idéia, da real
depois de observadas as exigências legais. foi iDiciad� a votação paea . quantidade de semente necessá ...

a, referida �,escolha, .a qual ficou assim' constituída: Rresidente, Sr. ria) 'e porque até 30/04/68 ha
Eugellio Sidorack; Vice, Sr. Oct�viQ João ,Winscb; 1.0 Secretário, Sr. verá garantia de fornecimento
Ol�mpio Rsulino Schsdeck: 2°_ Secretário, Sr. José .Réva•.�8tlindo a. através das Cooperativas citadas.
colenda Câ!Dàra Municipal repeesentade por pell..oas esclarecide .. e

,conciliadoras. .eepera-se : que' muito 'ganhará. o município comi seus 'Os pontos de, distribuição de

legisladores, não medindo -esfoeços para levár bem altd: e di8t�nte' o
I

semente serão as cldades de:
Dome de í:'apa��uva.' I , Sãu Miguel do Oeste, Chspecó,

. , Xanxerê, Concórdia, Joaçaba,
'., BaiÍés Carnavalescos, .

Nidei'ra, 'Caçador,' -Currtíbanos,
A simpát:ca( socieda.d� Hípica 'E�porti�a' Recreativa Papandu- Campos Novos, Lages, Mafra e

v�nse. levará a efeito hoje, nos seus amplos sslões, mais um grandioso Canoinhas.
baile carnavalesco, o' qual, por certo alcançará pleno êxito. visto o

·grande interêi'lse que vem desperJando, e considerando o elevadíssimo
número 'de cOQvites remetidos ia outras cidades: Domingo, "am8nhã"�
.haverá dança infantil para 8 petilla.�a'-' prolCqg�ndo.se a, noite. somente
para,adulto>\ componentes �o'seu quadro: BociaL Traje preferencialmente
fantasia ou-esporte. Convites pa�8\ forasteiros serão fornecid9s pela
i>re8idê�ç'Ía na t>ortaria ,do Club Qtimo co"junt9 musical ebr,ilbantará
os folguédos' de MOMO. .

'
,

c
, \

� Notícias de
,/

Escreveu: E,smeraldino M. de Almeida
..

20 ano� difundindo o progresso, '

'

A dua" décadas que vem vencendo obstácu-}o!!, sempre' reso·
luta" � de&temor atiggindo sua méta, pOlltó básico de sua luta; luta
não somen'te SU8, mas dê todoll aqueles' que d�sejam o progresso, a

evolução das cousas boas. úteis � ,valiosas. Foi e�atamente a 20 a,008 '

p88�8do8. -que se- inaugurava' eQl Canoinha8 a �ADIO CANOINHAS
LTOA. De' Já pua cá, c�Qduziu�s.e sempre com dignidade p�otificando
sua conduta oa verdade, de bem mformar oeus ouvintes. HOJe desfruta
de �ól!d� preferênçia. e� ,a!;!dição. deleitaD�o .se'us es�utante!! . co�varladlSslmos e bem orgaDlzados prQgram!'\s. quer mformattvos, mUSIcaiS,
Jutilidade pública. quer em) programas típicós da região. Tudo tem
'sido .feito pelos seus responsáveis para que seja realmente p�rfeito.

,

I

Dentre tantos progra.rias transmitidos r pela simpâtica Rádio
Cánoiohas Ltda .. para a nossa gente do interior, sem dúvida alguma.
tem merecido pre,fe� ência 08 programá"s de músicas' alegres. como seja:
,"A bo�a do C,hiínárrão". "Paisagem Sertaoeja''.e "Boa Tarde Traba.
Ihador:', ' sob a' 8Di�acão' ;cf responsabilidade do j4 muito conhecido
'''SEU ALFREDINHO", que tio bem tem sabido conduzir 011 mesmo,
a p!eno cOntento de seus iriúmeros ouv..ipt�s. Programas que dispensam r

,comentários ,no tocante, a sua preferência por todo o interior de nossa

regiã,o., Está assim de p'arabéns a Rádio' CancHnhas Ltda., a- sua

d'io&mic,a Diretoria. seu corpo df' funcionários e acima de tudo nossa

terr; Barriga·Yer�,e" -q",e 8e o�gulba de ,possuir uma Emissora na

altura do p:-ogresso e gr.andeza da Pátria Brasileira. Salve 08 20 anos'
de luta e ,glória da RABIO CANOIN-HAS LTDA. ,

"
• • ";

... :" '., (.
I

.

Anti-Gqerrilha s�rá 'treinamento 'da 5.ar RM
,

Já está definitivamente delineada II ,ef�ti,va�ilo, entre cinco' a
: dez de marçô, prcSximo, a anunciada oia�obra"'" militár anti.guerri,lha
lpelo' grupamento "S" da.5.- �egiilo l\:1ditar, na' zona de Ca8cavél,

,

' Francisço ,/Beltrlo, Leôuidae Marques, e Pato ,)Branco. O firial do
: adéstrsD;lento, pO�!Íivelmente contará COID' à prrsença do presidenta

, : Costa e Silvá, do r Ministro do E�érdto. general Lyra 'ifa�aÍ'e!l, do
: comãndaDte do 3.° Exército, general Alvaro Alves ,da' Silva Braga,
,

além. de outras autoridades �do País e do Estado. Está ,sendo ,organi.
za�o .

um serviço' de imprensa para cobrir os 'acont�citOentol no

pr�grlO local. " r

'Informacio
,

Elaborado pela equipe

Semente d,e· Trigo
. para 196,8

, � 'éom.i'ssão Estádual de Se

m,rote de TrIgo de Santa C�·
,ri'na (CEST-SC) está empenhada
em, colocar à disposiçãq dos

agricultores catarirlenses, se-

"mente de trigo físcahzada, de'

qualidade, gaf8Btida. para o

plantio de 1968.

"
As variedades de semente de

",trigo fiscalizada, que existirão
em quantidade suficiente nestes

pontos (je distribuição serãQ:
IAS-20 .

ou IASSUL e IAS·28
ou IJUI;' recomenáados para
Santa Catarioa.

Em 'Canoinhas, ,8' enti'dade
credenciada pela Co�issão Es
tadu811 de'serpente de Trigo-S.C.
é ia CoopHativa' Agro.Pecuária
de Cárioinhas.

\
"

I

,

"

. 1
Melhore suas. terras:

use Calcá,reo
Terra ácida é 8' terra que

tem falta de calcáreo. Nas ter
ras ácidas, .

as plantas crescem

�al ,e dão colheitas pequenas.
,.

"

, ,Corno sebel' s� a terr� é lÍcida?
Utn8 terra está Ilcida:

Quando as colheitas d;mi-
nuem e nem mesmo uma

bO,a adubação aumenta a

produção; ,I
Quando ti alfat,.,. 'a soja, e

o feijão nãl_) crescem bem;
3 7 'Quando - há samambaia,

\' capim barba de bode, te
ririca do brejo ati capim
rabo de burro;

4 _:;, Quando uma arrozeira
usade' durante muitos anos

. 'começa a produzir pouco.

1

2

0.11 pastos velhos, 8S 'arrozeiras
velha8, 8S' terras dE' campol,
oa antigos (brejos com· terras

pretas, os terrenos pluito úmi·
dos gF!re1ment� são terras ác�da$.,-
Para melhorar ,s terras áCi

das, deve-se corrigir a acídez

Sonegado�e�
Exija sua Nota Fiscal!

\

1968 TEREMOS ·NOV05 SORTEIOS' E' VALERAO
AS 'NOTAS DE DEZEN\BRO.

j.
, . �

EXIJA SUA NOTA FISCAL!

Não
/'

com os

EM

C/'

,

,..

",'1.�;"l"�·:'f[�IIõillQ •__....----I------------------- -:;

)

/

Agrícola AC·ARESC-

de extensionistas do Escritório Local da ACARESC • 21·02-68

em cima da t�rra e. depois mís-'
turado a ela, por meio de uma

grade. A quantidade de calcâreo
a ser :Ousada e determinada pela
análise da terra.

So�ente
\

após o exame da
I

terra, dado pela análise, o agrõ
.nomo poderá indicar a qusntí
dade de calcáreo II ser usada.
Mande enalísar a ,sua terra.

( Lembre-se: Você pode malho
'rar sua terra: Use Calcáreo. v

do terreno. Para corrigir' a

acidez do terreno deve-se, u�av'
o Calcáreó, As plantações feitas
em terrenos onde foi us ..do o

Calcário dão' melhores rendi- '

mentes.

Modo de UIO do CaJcáreo

O Calcáreo deve ser colocado
,

, (
na terra, no mínimo, 3 e, �, me-
ses antes do plantio.! \

Ó Calcáreo deve ser espalhado
/

,., -

Delegacia Regional do Trabalho
,

de Santa Catarina
'

/ �

Recebemos e publicamos com satisfação o seguinte ofício:
.'

DRT. OI.· ciro. o. 7/68 \

Floriaeôpolis, 11·2.68

Do Delegado Regiooal ,do Trabalho em SaiJ(a Catarina
AI.. Sr. Dirteor do Jornal "CORREIO DO �ORTE"

, Allunto'l Solicitação
" "

" '

• Ref.: DR· 33.304/68

\

Canóinijsl

Senhor Diretorr'
Solicito obsequiosae providêucias de V; Sa, no .entido que .e

digpe díYulgar o seguinte pronunciamento do Exmo. ,-Sr. MiniltrQ do
Trabalho e Previdência Social:

"O Mini.tério do, Trabalho e Previdência Social 'elti ulti.
mando' o pagamento dai parcelai Iinais : dai baIlei de e.tudi> dil�ri.
buídas pelo PEBE em 1967, bem como iniciará, 8 partir de abril
próximo, o pagamento da primeira parcela relativamente a 1968.

'Não cabe qualquer culpa @Õl bol.i.tal. por eventuai. atra.o.
nOI pagsmentol dai parcelai de 1967, e por i,to, apelo aOI e.tabele.
cimentol de enlioo, no aentido de não prejudiearem ,direta 00 indire.
tamente 80r e.tudante. bolli.tal, permitindo-lhel freqüentarem e.

aulal e, cumprireml ai lual obriga'çõe. elcolarel. Jarbal Pallarinho".
,

,Aotecipaodo 8gradecimentp�, aprelento a V. Sa. minha,
atenciola. laudaçõel. ,

'

Fernando José Duarte Pires
Delegado Regional do Trabalho

..

nv

"

Para S9 inteirar ;do progresso de

'CanO'inhas, faça uma .visita
às instalações do

FRICiORíflCO I(ANOINHAS S.A.

I Pdr�icipe
l

do

,"

informações na
," ,

Grand'e -Concurso
PINGOUIN

I'

���-�������II

Ao comprar CaFé, lemb:e-se 4:

(A F É B I' ·GI

é P Café dos que conhecem Caté.
Torrado, moído 'e entregue' no mesmo dia

em todos os pontos, da' cidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Blumenélu - Foi eleito para Presidente do Palmeiras
Esporte Clube, o Dr. ALDO BENJAMIM DE MACEDO. Advogado,.
esportista de rara sensibilidade, o nôvo prócer futebolista encontrou
finalmente sua oportunidade de destaque não apenas .no esporte
mas também na vida pública. O presidente da agremiação mais
querida da cidade tem plânoa especiais de trabalho, devendo nos

próximos dias pôr em prática seu esquema de �ção.
MESAS DE CÂMA:RA

Brusque .. Foi mantido na presidência do Poder Legislativo
o vereador Kurt Sehlosser, Os outros postos forem entregues aos

senhores: Arno Rístow, vice-presidente; Aurinho Silveira, 1.°
secretário; Alexandre Merico, 2.° secretárto.
Videira .. Pela .7.a vez o vereador Luiz Ferlim volta a ocupar
a presidência da Câmara Municipal. Os outros postos ficaram
assim ocupados: více-preidente,' Harry Gàzy; .

secretário, Angelo
Argenta e 2;° secretário Euclides Locatelli.

4rrolo Trinta .. Foi eleita recentemente a mesa do
Legislativo da Cidade para 08 trabalhos dêste aDO. Sua composição
é a seguinte: presidente, Lídío Spricigo; vice, Anibal Manenti;
1,° secretário, Vitalino Zardo e 2.° secretário Claudino Rotta.

. I \ ICanolnhas .. Está composta para a atual legislatura 8�
_
O engenheiro dr. Alfredo

Mesa da Câmara Municipal. O sr:'Tufi Nader é o nôvo Presidente. Scultetus estabeleceu- se, de nô
" 'Os senhores Alfredo Steilein, Gilberto Rítzmaun, Pedro ,dos' .vo, com firma de construção.Santos Corrêa ocupam os cargos de více-presídente, 1.0 e 2.°'

x x xsecretários, respectívsmente. "

Já iniciada a construção do
Fralburgo .. Eis como ficou composta a Mêsa da Câmara nôvo forum da comarca, cujo
do Legtslanvn Municipal para a atual legislatura: presidente, término, por contrato, é dE'
Edir Prestes Valim; vice, Laurinda M. Peliciolli; 1.0 secretário, nove meses.
Vivand�ria S. -Valle; 2.° seeretárío, Nadarcí Brandt.

.

x x: x

A firma Abrahão Mussi está

ampliando o seu parque indus

trial, no bairro da Xsrqueade.
X ,x X

O Vereador, pelo vizinho

município de 'Três Brrras, Ozór io
Preto de Lima, o popular Ozõ
rinho, encontra-se na praia de

Barta Velha, . 8 serviço e Das

horas vages aproveitando pare
.

boas pescarias
x x x

O sr, Welner Kellner reuniu
seus vários amigos para uma

gostosa pe ixada na noite de
4a.- feira última.'

x x x

Notícias de Santa Catarina
PALMEIRAS E. C, \.

to Três Barras - O Prefeito Pedro Merhy Seleme coloca
em seu programa de govêrno li construção da ponte sôbre o Rio
Negro, obra decantada por diversos administrares munícípaís,
estaduais e federais que até o momento não encontrou, entretanto,
solução concreta, O chefe do Executivo pensa perpetuar-se na

Iembrançe do povo como a realizador de tão importante obrá
para o desenvolvimento de tôda a região iimitrofe ao Estado do
Paraná, que- progride a passos largos.

AGRICULTURA

Plorlanõpolls - A Agência Especial de Financiamento In
dustrial - FINAME - credencíou o Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarioa para contratar refinanciamentos desti
Dados à aquisição de maquinário pesado em' geral destinado à
Agricultura. ,O sr. Jacob Nacul, presidente do organismo catari
nense, revelou (que os

-

beneficios serão. concedrcos a todos 011

agrícultcree devidamente registrados no IBRA ,que' deverão
reembolsar a quantia recebida no prazo de cinco anos, imprete
rivelmente. v

A "IIVERSARIANTES· DA SEMANA
. ' . .

Dia 28: as sras. donas:
Doris esp, do sr. Eduardo
Knopp e Thereza esp. do sr.

'Waldemar Frantz; os srs.:

Max
.

Schumacher e João
Dirschnabel, as srtas.; Maria
l.uiza Kawa, Marilea de
Fátima Moysés e' Maristela

Amanhã: as sras. donas:
.'

OrosskoPI; 'os jovens: Luiz
Carolina esp. do sr: Paulo Alfredo Oarcindo, floriano
Bocko1', e Alzirá Frida esp. Ferenc, Pe.dro Senczuck e
do sr. Leonidas Ziemann; Waldir, Seleme.
os s1's.: floriano Krisan, Dia 2g: o sr. AltamiroOswaldo Rengel e Vitor
Bojarski; os jovens: Anselmo' Haas Peters; o menino Elizeu
Werdam e A/vaeir Alberto filho do senho, Miguel
Fedalto; ,o menino Mário Andruch�vicz. I

filho da exma. vva. sra. dona Dia 1.0 de marpo: os �1's.:

Olga Lesnioski. Eulindo Trevisani e Agenor
" Vieira Cô,te; a srta. Maria

Dia 26: as ,sras; donas: SemPkowski; o jovem Antonio
Cetina esp do •.s,. Silvino Sempkowski; asgarotas: Ceris
Erha,dt e Waldemira esp. Rosilane filha do sr.'Orlando
do Sr. Odilon Davét; l'S srs,: Tremi' e Marcia d� Lourdes
llaroldo Koepp e Pedro Jacob filha do �enhor Waldomiro
Rtinert; a srtq.. Léa Selemé; Medei,os.

'

OS meninos.� Dorival Padilha
e ' Rubens Bedretchuk Sob.O• Aos aniversariantes os

nossos sinceros parabéns.
Dia 27! a exma. vva: sra.

,dnà. Dorothéa Johima Scha(il;
as sras. donas: Atice esp, do
sr. Jahy1' Damaso da Silveira,
Palmira esp. do sr. Alexan'dre
Blossreld e Wally esp. do sr.

Siegfried' Anton, res. em

Concórdia; os srs.: Antonio
Tomporoski

.

e Carlos Bayerl;
o jo.vem· Cesar José Rosa; a

menin'u Sueli Madalena filha
do sr. Alóe1.to Wardenski; o

menino Gilberto Pl'iebe.

ANIJ! ERSARIAM-SE
HOJE: a sra. dona Alaide
es». do Sr, Carlós r. Ramais;'
as srtas,: Sieglinde Maria
Freiberger, Regina Seleme e

Márcia MaTÍon Soares, réS.
em Curitiba.

'

NOTAS
ESPARSAS
Estiveram em nossa cidade,

semana passEl'8a, visitando o

Gabinete do sr. Prefeto Muni

cipal, os engenheiros agrônpmos
drs. José Oscar Kurtz, Va'9le
Popa e Carlos Pieta Filho. da.
Estação Experimental de Trígo
de Caçador. Os ilustres técnicos
comparecerão sábado próximo
na reunião agropecuária em

nossa cidade.

x x x

O sr, Nelson Moreira, o po
pular Gago da. Telefônica, esteve
alguns dias entre nós, retor
nando 48.

I

feira Rara Tubarão.
tendo antes sido homenageado
com uma cburrascada na resi
dência do sr. José AlIage.

x x x

Em virtude- da viagem do sr.

Fernando Rocha pata G Rio de
Janeiro e as férias do sr. Alfre
do Guilherme Knüpel. extreou,
como gerénte do Banco do Brasil,
o sr. Carlos Benksndorf Filho.

x ':S x

Amanhã, no bairro do Campo
da. Agua Verde, grande festa

religiosa, pelo padroeiro da

capela local, São Francisco.
Dtsse-nos o sr. Francisco Beche\
que o churrasco será gordo de
fato..

x x x

Hoje, na sede campestre ,do

sextão, a despedida oficial do
Sr. Hugo Peixoto" agora gerente
do Baóco Inco em Mafra.

x x x

Hcje, como de resto em todo
o paÍ8, (l inicio dos fest�j()s
carnavalescos. Aqui. a animação
não é das �aiores, mas o baile
da SBO, promovido pela Rádio,
talvt'z acorde certos foliões.

.x x .x

O Palmeiras venceu fácil ü

Olimpico de Iraty, no amistoso
de domingo último, pelo mar·'

c�dor de 3 a O. v

Assine! Leia! DivulgueI

·Correio do Norte

t Agradecimen,to
I Antonio Seleme e família ainda dolorosamente
conste,nados com o súbito falecimento de sua querida
espôsa, mãe, sogra e avó

NAMA SELEME
vem por êste intermédio' externar sua comovida
gratidão a todos que os contortaram e a.uxiliaram no

doloroso transe.
•

Que Deus abençõe a todos.

/_

I
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Pr6ducão
1

,

Floríanópolís - A Companhia
Síderúr gica de Santa Catarina

(SIDESC) e o grupo japonês
Mitsubishi asaírrãrem convênio
de US$ 13 milhões, para a exe-

'

cução de um projeto visando
ao aproveitamento industrial
dolo rejeitos piritos.os das jezida,s
carboniferas do Estado de Santa
Catarina, que possfbilitarâ -.
recuperação d� 130 mil tone
Isdes / ano de enxôfre,
'0 documento foi firmado na

Comissão do prano .10 Carvão
,

Enxôfre
Nacional (CPCAN), que fixou
em 105 dias o prazo para a

conclusão dos tra balhos.

, .

�
,

\
O presid�nte da SIDESC. g@.

neral Danilo Montenegro, acha
"que tã-o logo sejam concluídos
os projetos, haverá uma recuo

peracão de enxôfre de ordem
de 1 �O mil tooel&das por ,ano,
o que é "um pouco mais da
metade do consumo nacional.
Mils isto não imp1ica dizer que
será o sufícíente, v

..

. .

j. I' -:

�

GrDpo Escolar "João Jose de SO'Dza Càbral"
AVISO I

I J
A Direção do Grupo Escolar "João José .de Souza

Cabral", âvisa que' a matrícula para o Curso Primário
Elementar será feita, nos dias úteis, de 24 a 28 de
fevereiro, no horário das 8 às 11,30 horas e das 14 as

/ )

17 horas. '

--

. Canóinhas, 16- de' fevereiro de L968.

A Direção

Cine Vela

Iv

,----------------------- �

9TU} ITeatro
-:- A-P R E S E N T A -:-'

HOJE. as 20,i5 hbras,;- 6enlura 14 �nos

,PISTOLEIRO RELAMPAG�O
com Heucye Murphy e Merry Anders.'

'

Violenta história do oeste selvagem .. em que o filho para
vingar 8 morte de seu pai e a honra da fami1ia teve que

usar os revólveres. Em 'I'echnicolor,

DO!\1INGO • a. 13,30 'boras ...,.. censura livre

Tarzarn O Magnífico
{a. ,16,00 hora. - (lenlura livre· '

DOMINGO aa 19 e 21,1� horall. - (leDlura 14 anoa

DOMINIQUE
com Debbie Reynolds, Ricardo Montalba�,

Gfeer Garson e Agnes Moorehesd,
Chegou o filme que todos esperavam ...

-

se você tem

coração êsté é o filme que lhe convém... um filme que
deverá ser assistido pqr todos. � Em Technicolor.

2a. Feira. a. 20,15 hora. - (lensura 14 anos
"',

DOMINIQUE
Terça Feira .. .la 13,30 hora. (len.u�a livre

'Dominique
3a. e 4a.' Feira • ,aa 20,15 hora. - (len.ura 18 ano.

o -rerrível" Pesadel,o
J

com Rebert· Webb!!i:,1 Lelis Goldt ni,
Anthpny Newrands e Jennifer Ja'yne.

Um'homem na corda· bamba:. entre a lóucura e o homicídio
- sua única esperança tra' o rl'trato, de certa mulher.

58. e 6a. Feira - a. 20,15 hora. - Cen.ura 14 aoo.
I

Robinson Crusoé ·em Marte
cj Pàul Mantee, Vic Lundin, Ad&m West e a'l\4acaca sabida.
Um filme de ficção científica que poderá se tornar

r",alidade dentro de poucos riias. Em Technicolor.
'"'"

' \
I

,

\

Sábado, dia 2 • a. 20,15 horas - (lenaura 14 anoa

Quando Êles e Elas se Encontram
cj Connie Francis, Harve PresD_!!I, Sam ihe Sham e outros.

�

-, Aguardem para breve:

O Mundo ,Maravilhoso dos Irmãos Grinn
MORITURI

�""I"""".\""""""�""-
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