
1�n8 -' ANO BGRIC'OlA
,A g'ra'nde reunião. dostêcniccs

Conforme anunciamos amplamente, realizou-se sã-
. bado último, na séde da .

Associação Industrial e Comercial
de Canoínhas, gentilmente cedida, a grande reunião de

técnicos, afim de debater e estudar, em profundídade, o

problema agro-pecúárío de nossa região.
.

Já sexta feira à noite, hóuve uma- reunião prelimi
nar

.

a respeito. �() agrônomo Dr. Ronaldo Weibster, da,
ACARESC local, apresentou um suscinto trabalho, ímpres- _

sionando a todos, de nossa vida e problemas do interior,·
trabalho êste. debatido e equacionado plelos presentes.
Participaram da reunião,' o Delegado do Ministério da

Agricultura, dr. Francisco Hauchbauer, que também repre
sentou o Secretário da Agricultura,. dr. Luiz "Gabriel, dr.
Clodorico Moreira, da' INDA, drs. Glauco Olinger, Rolf e
Ronaldo da Acaresc,' dr. 'Aldo Belarmino da Silva, dá
'Comissão Estadual de Energia Elétrica, dr. Roberto Lapa
Pires, Delegado d'a Sunab em nosso Estado, drs.

,

Belisário
Ramos, Alberto dos Santos, Afonso Maximiliano Ribeiro,

\ Dimas Waltrick e Aquevedo Maia, da CAFASC, drs. José
Oscar Kurt?:./Vasile Popa. e Carlos Pieta Filho, da Estação
Experimental -de Trigo de Caçador, dr. Geraldo San
Clemente, do setor reflorestamento, dr, Saulo Carvalho,
da Cooperativa AgrQ-Pecu�ria de Canoinhas, 5fS. Fernando
Rochá, Aldyr Garbeloto e Adyr Pasinato, gerentes, res

pectivamente dos Bancos do Brasil, Inco e' Nacional, Aldo
Kassenfelder, representante do INPS, Heinz Horongoso,
da Físcalízação Estadual 'e Oldemar Mussi,' Presidente da
Associação

.

Comercial e Industrial de Canoínhas. Os tra
balhos foram abertos Relo sr. .Prefeíto Municipal, Benedito
Therézio de Carvalho Netto, às 10 horas da manhã de
sábado, findando às. 18,horas. A-:J meio dia, na aprazível
eháeara do advogado Dr. Saulo Carvalho, a Municipali
dade recepcíonou todos os presentes co.n uma suculenta
churrascada. Assuntos de real importância para tôda a

nossa região foram debatidos e equacionados, esperando,
dos referidos estudos, grandes melhoramentos e conquis-

.

tas, pará o nosso homem do campo. Finda a reunião,
todos os visitantes, a convite, foram conhecer as instala
ções e' reflorestamento' da firma Rigesa, no visinho muni
'cípío de Três Barras. n
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Cooperativas

RIO,5-'-'0 nôvo salário-mínimo somente será decretado
em meados do corrente mês, segundo afirmou, ontem, Da GU8-:,
nabara o Mi[lÍst�Q do 'Trabalho, . coronel Jarbas'Passarinho, que," ,

, , .

-

P
com isso, pretendeu "acabar com tôdas as especulações que vem,

t
-

sendo feitas acerca da época na qual o aumento entrará em
. O, n· e " vigor por elementos interessados em tumultuar a opinião pública

e de;truir o' conceito do Govêrno [unto às classes trabalhadoras".
•

"

O coronel Jarbas Passarinho manifestou ser ainda "muitoPorto União em nosso' solo. gados não possam sensibilizar -

prematuro" prever-se qual a percentag.em do au�e�to,: anunc�ando,Pela vulnerabilidade do argu- o
-

Ministério competente, atrs-
por outro lado, ter recebido o. relatório da cormssao lDcumb!da �e-mento foi pôsto qe Iano, sobre- vês o. do Planejamento, o go- efetuar estudos a respeito. Sabe-se, não obstante, que 8 el.e��çaovivendo o bom senso. vêrno Federal deve atentar ao
oscítará entre 21 e 25%, dependendo tudo do que decídír o

AO PARANA, a quem 8 ponte significado da obra que poderá presidente .Costa e Silva.
apenas interessa como ato de se constituir nos dois �stados I

alta cortesia dentro da política ne pedra angular de sua recu-

da . boa vizinhança 'e:'![istente peraçâo de prestígio junto às
entre os Estados da Federação, camadas populares: atualmente
caberá a iniciativa dos prímeíros . incapaz de crer em· qualquer
movimentos junto às autorida- ato, de cima para baixo, capaz
des federais, O episódio (1)al de beneficiá-las kfetivamente,
nôsto sérviria pau derrotar o sem o apêlo, já patético, de
bom nome do govêrno catari- "apêrto de cinto".

' "

nense ante seus concidadãos. -

__ O "ENCONTRO DA PONTE"
S�cede, entretan�o, que 08 Pr� 'como pode ser denominado o
feítoe de

•Can?lDhas e T�es edôrço�de solução para, tão de
Barras estão firmemente dís-

cantado problema, poderá vir a

postos. a. ,resolver. o problema ser, em futuro 'próximo, a
em definitivo, partindo portanto "PONTE DO ENCONTRO" entre
da procura �o primeiro su�o�te povo e govêrno que estão sepa-de sustentação que suas rervm- rados por um leito natural de
dícações

. deve� .ter em escalõ;s interêsses
i
políticos que correm

federllli. E o UOICO homem pu- desde 1930 até está data. Daí a
blico dos três �stado. s1!'li�,os responsabilidade presente dos
capaz de tanto e, sem dUVIda, Prefeitos de 9aDoinhas e Tr�so Jovem ;governador paranae_nse Barras que cdntam com o en

virtualmec,te. .p�ntado .

como dôsso do 'poder 'militar na\ pessendo. opr?xlmo. vlce-�r�sldel'1te.' 'soa do responsável pelo Campoda. Repubhca n�s elelçoes. go- de Instrução Marechal Hermes.
vernamentais vlDdouras,� ainda ' .

, d( _ ti. )que indiretas.
, �

(Agência BI�eDaueDee e ...0 eIBe

AO Co.MANDANTE" DA
GOARNIÇAO MILITAR sE'dia
dalem Três Barras cabe apenas
o· endôsso dos argumentos dos
Prefeitos Therézio Netto, e

Merhy Filho que, se entendem
de política e produção não
reunem conhecimentos para
provar que a ponte interessa à
Segurança Nacional, atualmente
tão bem reaguardada. Con
quanto Os argumentos empre-

A grande reunião agrícola
de sábado último patrocinada "

p..elo Prefeito Benedito. Theré
zio de.Carvalho Netto, dando
início à patriótica campanha,
1968 - ANO AGRICOLA, já
nos trouxe' os

�

seus primeiros
benefícios positivos. Assim
é que domingo, último foram
fundadas duas Cooperativas
.de Eletrificação Rural, uma

em Taunay, abrangendo
também Paula Pereira e

outra em Bela V ista do
Toldo. Ambas foram funda
das após suscinta explanação'
a respeito, feitas pelo dr.
Aldo Belarmino da Silva,_
.da Comissão Esta'dual· de

E!netgia Elétrica. A Coope
rativa de Taunay tem como

Presidente o Vereador, sr.

Alfredo Steilein e a d� Bela
Vista do Toldo, o Intendente
'I "

sr. Pedro Tyska. Os papéis
atinentes já seguiram para
Florianópolis para o com

petente registro e segundo
informes, o grande melho�a-

Não podendo despedir.me
pessoalmente de todos os me,us,

\ f
Textualmente é o seguinte o

amigos, o faço por ête semanário, ,texto 40 telegrama do sr. Fer
oferecendo a minha residência nando 'Niégas, ao presidente da.

em Jo;invile, Avenida; Getulio: República:
.

Vargas, 823. �

Canoinhas,5 de março de 1968.

(a� Oito HoePTner

o Encontro 'da
Reunem-se nos ,próximos dias

com o governàdor Paulo Pimen
tel, do Paraná. �s Prefeitos dos
municípios de Três .Barras e'

Canoinhas, somados ao Diretor
do Campo de Instrução Marechal
Hermes, com sede ,na primeira
cidade,' CeI. Ovidio Souto da
Silva. O encontro se não é
histórico relaciona-se com um

problema bastante histórico para
o povo do maciço setentrional
barriga-Verde: .A CONSTRU
çÃO DE UMA PASSAGEM
DE VÃO EM C0NCRETO
A'RMADO POR SOBRE O. RIO
NEGRO, 'limite natural entre
os dois Estados.
. IotNTICAS ENTR�V[STAS
foram mantidas ínúmeràs vezes

d,e trinta anos até esta data,
tôdas perdídes por diversas
razões no tempo e no espaço.
Agora, entretanto,' com a exís
tência concreta da rodovia .s
fãltica que liga o município de
São Mateus do Sul a Curitiba,
animaram-se as autoridades em

dar seqüência ao ciclo, de en

contros que deve ser sublimado
pela prioridade que jl pbra em

si mesma encerra.

A ZONA NOROESTE CA-: I
TARINENSE necessita urgente
mente esta passagem de vão,
desde que não deseja continuar
sacrificando sua produção pelos
caminhos sinuosos, barrentos
'ou poeirentos, que conduzem
aos gracdes centr6s consumi
dores, Pensou-se, primeiramente,
erri aguardar o govêrno Pimen
tel levar o asfalto até a cidade
de União da Vitória, irmi a

I .

DESPEDIDA

EletrUiEàoão Bllla)
. \,

,
' \

mento deverá ser concluido da linha ficarão a cargo da
num prazo de' doze meses Comissão estadual de Ener
e, possivelmente, ainda no gía Elétrica, que contarã com

corrente ano. A linha de recursos da INDA (Instituto
transmissão terã quatro fios, Nacional de Desenvolvímento
sendo um de' mais alta I Agrário).
tensão e. . três de baixa, Sern . duvida, mais uma'

possibilitando a eletrificação grande vitória do deputado
em tôda a' sua extensão, Arolde Carvalho, 9' preconí
sem problemas maiores. A zador do grande empreen
linha de Taunay irá até' dimento, a' quem cumpri
Paula Pereira, passando por mentamos, pelo seu ídórmído
Boa Vista e do Toldo passará trabalho a respeito, quer em
pôr Encruzilhada, Tira Fogo, Brasília, na consignação, de
beneficiando tôda fi região. verbas. quer em Florianô
O material [á adquirido pela polis, na Comissão Estadual
Prefeitura aquele fim, serã de Energia Elétrica, junto
entregue às aludidas Coope- ao engenheiro dr. Haroldo
rativas e as demais despesas Pederneiras. v

de

As Alternativas
. O Govêrno :

tem três alternativas para decidir sôbre o
.

"quantum", O presidente da comissão que estudou, o assunto
anunciou a entrega das opções aos ministros da Fezenda, Pian�
jamento e Trabalho, para que seja escolhida, a fórmula para malS

conveníenté à política econômica em vigor. Segundo o sr. Osvaldo
Iorío os cálculos de aumento percentual ,foram feitos com base
nos �àlários \nom:inais dos últimos 24 meses, nos coefícíentes de

produçãe-necíonal, na correção monetária e n� resíduo. !n�lac��
nârío. Bnquantc isso, apurou-se junto eos técnícos do Mlnlstérlo.

(co.tilloa na 3a. p'gina)
I

Viégas
I

protesta
Um veemente telegrama de

protesto face a nomeação dos
dirigentes da SOTELCA e

CEPCAN, foi endereçado pelo
deputado Fernando Viégas) ao

presidente Costa e Silva.

O despacho do secret�rio da
Auembléia Legislativa, diz que
a nomeação para aqueles car

gos d'e elementos' ligados 80

ex-PSD demonstra uma irre

m�a4iável falha da Revolução�

geral do partido em Florfanó
polis, venho respeitosamente,
trazer o meu p{otesto e desa-

'

pontamento quando voss._. ex

celência pretere membros da
antiga UDN, nomeando para a

SOTÉLC t\ e CEP�CAN, elemen
tos ligados ao PSD. Atitude do I

Govêrno Federal,marginalizando
corrente. que por vários anos

lutou por QOvos rumos para o

Btasil é 8 mais positiva de

monstração' da 'irremediável
falha da Revolução Brasileira.
E finaliz�r /0 telegrama do de

putado Viégas:

Fique certo senhor Presidente

que o meu protesto repre.en�a
o� pen!!llmento de 300 mil ex
udenístas de Santa Catarina".

"Na qualidade de membro
efetivo da ARENA, ex-lider da
bancada estadual, secretário
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luta �o Contesta�o
,/I

de uma árvore muito grande,
com 8: imagem

. de São José,
A bande do 16.0 tocou durante

.
o ato. 0 autor destas linhas
conheceu esta banda.

Senhores ,'\cionÍlta.:
ehegamol ao final de mail um exercício aocisl e, cumprindo

OI. preceito. legai. e estetutâêios, vimo. oferecer à .uá apreciação' o
balançl;) geral e conta de Lucros e .Perdee.

Mal orientados por f81�os
lidere!'! religiosos descambaram
para os abusões. Frei Rorgério,
fémoso 'missionário esteve entra
os\ jagunços. Infelizmente in
fluências estranhas dificulteram
8 suá ação. Conseguiu éontudo
trazer mais' de' míl jagunços
para o bom camlnho. Havia a11
muita gente iludida. Nem todos
estavam lá' voluntàríemente,
muitos eram "xangetados" 80

contrário do que .dízta ciníca
mente o famigerado Zé Marie:
não obrigamos ninguém 8 nos.

seguir.
. I ;'
Vamos. dar 8 palavra ao pró-

prio Frei Rogério, nu Voses
de Petrópolis dezembro de 1914:

I

leiros doi reduto Santa Maria,
afonsfllhapdo-o a apresentar-se
com a sua gente. Teriam ga�
"rantías de vida, entraram num

regime de ordsm, teriam terras
ti gozariam de paz. Terminou
8 carta mostrando a ímprcfí
cuidade da resistência: b govêrno
tinha recursos sufícíentes para
vencê-los. O portador.deste carta
seria Lucas Fagundesl que rece
beria a paga de 500 $ - quantia (

bastante elevada I,la época, -
quando Dum bom hotel em

Pôrto Alegre" pagava-se 5 $ de' .

diária, quarto e, comida. Um
bom terno de casemira custava

,

60 a 70,$ - Avaliem.
Foi combinado que, na volta

sairia do, mato agitando O casaco

na' 'ponta de uma 'va(a para
ser reconhecido pelas sentinelas. I,
Bem pitoresca foi esta aventura.
No díà seguinte, gritando muito
e agitando o casaco na ponta
de uma vara, chegou ao acam

pamento em lastimável, estado.
'Fisionomia pálida, roupas ras

gadas, punhos cheios de gran
des vergões, pernas feridas e

vertendo sangue. Não trazia
resposta nenhuma. Todos se

aproximaram para saber o
resultado da' missão.

Entretanto, cabe.nos, a título orientativo, dizer que, o exer

cício óra findo. revsstiu-ee de alguma dificuldade pois, a lIIi.temática .

nacional ohrigeu- nos, como obrigou tôda a clasee produtcrs, a reíor
mular o ,i.tema de trabalho. A par diuO, raorganiaamoe noseo .i,tema
de produção e, acreditamos que eltamol chegando perto do perfeito
acabamento de no••o•. produtor ,e.' espetamoe chegar ao final de !968
com .um resultado ,moi. compeneadoe financeiramente.
, ,

Senhores Acioni.tal:
A análi.e do balance, pOllibilitará a avaliação real da

lituação e; entretanto, le algum esclerecimento for iulgado neceseârío
QU eeclarecedor, nOI encontramo. a leu inteiro dispor.

.
,.

Cenoinhas (SC),' OS' da ianeiro de 1968. ?

Otto P, iedri[h 'Jorge 'I: Szpecht
Diretor Presidente Diretor Superintendente
F. Wzlmar Priedricb [uliusz Targowski

Diretor Gerente
J

! Diretor Comercial
Adolfo HedlfJr ,-+ Diretor Técnico

QueD;l mala se opôs, à nobre
e cristã tentativa de 'pacificação
foram as mulheres. 'As ameaças
que fízeram aquí não se pode
repetir, por motivo de decôro,
- Umas' megéras! Pagaram
bem caro. - Depois da pscíãcs
,ção" quando maltrapilhas e de
mãos postas entraram em Ca
noi�has apontou-se JIlais de- .

cem viúvas. feitas pêlo fa�ige
rado Deodato; muitas delas
morreram de fome em caminho
de Csnoínhas, spezar dos máb
timentos que foram enviados
ao seu encontro, tão' fracas.

. ,

est,vam.
'

- Como o General Setem
brtno queria que eu fôsse até
a Colonía Vieira tentar o apa
.ztguamento resolvi tentar este
último recurso _;_ erla terceira
tentativa em ljrgares diferentes.
Voltei porém para Canoinhas
- edava em Três Barras - e

21.938.54 s�gui por outro caminho, com

cavalos emprestados }por dois
moradores. Ao chegar 80 peque ...
no rio Piedade encontramos a

.

p-onte desmeutelada e quando
tentávamos passar o rto, um

guarda de fsné ticos abriu' fOflo
contra nós. O cavalo do' meu

: companheiro foi' atíngtdo na

teste. Gritei para que, .não atí-
. "

., rassem.) éramos de paz A r�!l-
posta foi nova descarga que
graças a Deus não nos atíngtu.

489.281,97 Fomos forçados a voltar tra ..

zendo o companheiro na garupa
do animal. No dia 15 de no-

625,99' vembro celebrei missa campal
\em Canotnhes.: assistida por
tôda oficialidade e pela tropa.
O altar foi armado em bsíxc

A tôdas estas tentativas não

podemos deixar- de acrescentar
mais uma relatada pelo Tte.
Assunção, que teve os seus

contornos trágicos e' cômicos
ao mesmo tempo: '

'"

. Chegou 80 acampamento da
. Tapéra um Coronel' da Guarda
Nacional; ,de Curitiba, Salatíel
de Paula que se fazia acomps
nhar de um rapaz forte, 'de
boa aparência, Lucas Fagundes.
O Coronel era amigo de um

dos chefes dos "Fanáticos"· que
por sinal o convidou- para tomar

pai:t� na revolução contra o
govêrno, Sabedor disto o Gene
ral Setembrioo lembrou-se de
aproveitar os bons ofícios: dêste
cidadão para conseguir a paci
ficação, com o nobre intuito de

evitar derramamento de sangue.
O Coronel aceitou e escreveu

uma carta ao chefe dos bando-
,

Balanço Geral ,encerrado em 31 de Dezembro de 1967
, , �

Â,T I VOf" i, Disponível:
, CaIxA e Bancos c,

Realizável:
Contai Corrente. Devedora. e

Devedores pQr Duplicata.
_

A'icional do 'Imp. IjRenda, Fundo de
Indeníseçõee Trabalhistaa, Obrigaçõe. do
Tseoure Nacional e, Etetrobrâs lei 4156
Acõel' diversae, SUDENE. Adicional,
B,NDE e Valor a iove.tir Lei 15,7
AQellóriol, Produtos, Matérial Primai,
Cela e Lixa

. 21.938,54'
)'

320,312,89

- "Logo' que entrei. no mato,
explicou, fui preso e levado ao
Reduto, Elias, o chefe, recebeu
me mal e ordenou que fôsse'
amarrado B um poste psra ser,
fuzilado no dia seguinte. Durante,
a noite um bandido comI?adeceu
se de mim (compadeceu -se

'

de
. mim!...) cortou RS cordas dos

Ipulsos e das pernas e me indicou
um caminho por onde! deveria

fugir". ,

O rapaz porém mentia frou
xamente, . voz fraca, olhos baixos
porte molenga, nada que con-

M A P A S vencesse. Dêsconfisum OiO hís-
t6ria DliramboJaote, Ban",ido

Sul 'Roddvi�rio - Brasil - ,Paraná - Santa Catarina
que ficou com pene?! Não havia

.

"I' esse sentimento entrl;! &quelasGuias Pessoa Fisicá (nôvo modêto) feras.

livro m�dêlo 31 (Ref. da aquisição. de Notas Fisc.lis)
Material 'Escolar' a vontade

8.929,00

10.411,80

149,628,28

Estável:
,

C.. Interuacionel de CapitalizlJçãc, Sul
A.ética Capitalização. e Marcai e' Patente.

Imobilizado:
c

Iréóvei./e Correção
Maquinário e Initalação e 60ueção
Ftrrament81 e Correção
Veículo. e Correção
MP-rei. e Utemílíoe .8 Correção
... Compensação:

Açõel cimcioDsdal, 'Carteira de (EÓbrança
CÓnta

.

de De.contol. Eodollo a teréeirol,
Blncol cobrança .imple. � Título. Aceito.

Total do ativo N€r$

, /P A �/ S, I
Não exigível:

.

Cápital e_ re.erval

, Exigíve,l:
Obrigaçõe. de Delcontol e Banco
do, BraliL CREAI -

Gratificação eltatutária!l, Lncrol e Perdal,
, Contai Corrente. Credora., Credore•. por
'F.rnecimentol e Obrigaçõe. a Pagar

.

,éompens'ação: ,

"Efeito. a cobrar, Caução da Di,retoria
I ,e Título. a pagar �

.

I ,Total do pallivo 'NCr$

625,99

135.001,56
119.690,72
4;182,74
6.501,13
12.623.46

277.999,61
v

39322750 '., 303:227,50
1.093.073,61 .

V O <'

248.480,67 248.480,67

255,325,62

')
286.039.82 541.365,�4

\
\

303.227;50 303.227,50

1.093.073,61

, Uma ,pergunta a queima"
roupa desnorteou o rapaz:
- Qual era o tipo Eli�s

MPJais? r

Inquirido ,em particular pelo
General Estil�c desembrulhóu:

'\ .

- Não fui, ao Reâuto, fiquei
com.medo, ,fui fraco. A· carta

coloquei-a debaixo de'" 'uma
pedra, no meio. do mato, onde

passei a noite. Hoje .cedo 'amar- .

rei uns cipós nos ,braços e nas

pernas - fOl'cei para que ficas

se�! os sinais nas pernas e nos

pulsós que V. S. vê aqui". .

O CeI. Salatiel fiel 80 compro�
mIsso exi�iu que a ordem fôsse
cumprida. Escre�eu nova carta

que desta vez () rapaz entregou .

Coitado! antes não' tivesse
,ido. Um dos pr4ticos em com

panhia de um sarge�to já tinha
chegado ao locat onde se avis
tava Q. Reduto 'e ali ficaram
óbservando de bin6culo. O rapn
entrou preso foi amarrado a

. uma árvore e fuzilado. O chefe
ara amigo do autor da carta

O. abaixo enioado.; membroll do Con.elho 'Filcal 'da Que tal se não fôsse.

Elquadri'a. Santa éruz ,S/A, declara� que, reuDidol nfllta data, nOI Mais U[Q8 tentativa frustrada.
e.critóriol da sociedade, à' rua P'.ioce.e Izabel; I/n - Campo d'Agtis Os fanáticos queriam briga
Verde, cidade e muoicípio de Ceôoiohal, verificaram detalbadamente

mesmo. O nÚrílero dêles aumen
OI documentol relativol' ao Balanço Geral encerrado em 31 de" tava sempre mais. Não se sabe.

dezembro de 1967, couta de Lucro. e Perdal, Contai da Diretori9 e donde vinha tanta gente e que
todo. OI demai.' papéil, tudo 'encontrando na mai. perfeita ordem e Ql\lmônio os tangie.' A zón8 de
reguliuidade e, Ião de Jparecer que, e auembléia Ge�al Ordinâria ,a. flagrada ia al!lrgando �h�gan.do
ler convocada para lua apr:ciac�o; dev� 8�rová.lo.. )

a atingir cêrca de .36.000 !tms.
Para cODltar. lavram a presente ata que, vai pelai pre�ente. quad'rados. ,Grande parte desta

a.lioada.' zona aind'a pertencia' ao Paraná.

maftCanoinha. �sq, 09,«Íe lianéiro ,de 1968. (tranicrito do

Alfredo SClfltetus Jair Côrte João ,Pedrqssani Diário Ca�arinenleD

,
.

.

,IMPRESSORA OlJRO VERDE .. LTDA.
��Q-IV1--�

'í

MILITAR
\

,

13a. DELEGACIA 'DE SERViÇO
NOTA ·DE- AVISO

Atenç60 Jovens:'

,.
Todos os brasileiros nàsbidos, no ano de 19'50,.

deverão" alistat�se para o Serviço Militar até -o aÜl 30 de
. Junho do corrente ano, de acôrdo com a Lei do Serviço
Militar.

. .
.

maf/Canoinhal (Se), 31 �e dezembro de 1967.
-

, ,.. \\ ._..J .

, C?tto Frie�,.ich .. ;
.

.Jorge 1., S_z'Pecht
.

. ,; Duetor Pre••deDte, Duetor Sup,eraotendente
f',' Wilmar Fri�drich ,I Juliusz- TargOwski

r

.

' Diretor Gerente Di�etor Gomercial

Adolfo Hedler- Mário Arthur Ferrafesi
,Diretor Técnico Contador Reg. DECll o.' 80181

e ORC �SC& n. 0822

Demonstralão ' da Conta "Lucros . e Perdas" "
. /'

-

a AcioniltalÍ. Conta de Ca�ite), eonta de
A4miniltração, Conta de Relultado Co.
mercial, Provieão p/Devedore. DuvidoIO',
Fundai de Re.erval. Grátificaçõei Eatatu·
tária. ,e, à.D}.pp.�ção da, Allembléia Geral

de Saldo do exercício anterit:lr, Conta de
ReliIltado Indultrial e Provi.ão p/Deve.
dm:ea Duvido,ol 'I

I
.

Tatail NCr$

I, I,
Portanto se você nasceu no ano de 1950, ou

mesmo em anos anteri'ores e ainda não se alistou, procure
a Junta de Serviço Militar de' tuá cidade" munido de
Certidão de Nascimento e 2 (duas) fotografias de ,axA e

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

Osvaldo Conrado Narloch 2.0 T.en. Del. da 13.a DSM

x'
Parecer do

-

Conselho Fiscal
292.480,21

292.480,21

292480,21 292,480,21

máf/Canoinhal '(SC), 31 de Dezembro de ,1967.

OttoJ',iedrich Jorge 1. Szpecht F. Wilmar fnedrich
Diretor Prlllidente

)

Diretor Superintendente Diretol' GereDte

Julius Tat'gowski ..".. Diretol' Come�cial
Adolto Hedler - Diretôl' Técnico
Mário Ar.thur Ferraresi - Contador Reg. DE6 D. 80182

,

e CRC �SC� I!. 0822
'
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"Amanhã: as sras. donas: Ladislau Dambroski, Maria de Oliveira (Iodoy; es meni..
Maria Ilete esp. do Sr. Pedro (loreti filha do senhor Jâão nos: Jorge filho' do sr, Vicl'br

"\ Alves, Lucila esp. 40 senhor ,Orosskopf Segundo e Márcia Pflanzere Sérgio. Luiz, filho,
. .

Osmar Berezoski, Jesidente Regina filha do sr. Nivaldo do sr. lulio (lonçelves Corri•.
CeI. Ovldle ,.

em Curitiba. e Ursula est». do Damaso .da Silveira; os' me. Dia 15: os 51'S.: Wiegantio
·Souto da Silva S'. Arno C. Ho(fmann; o sr. ninas: Alvino filho 40 sr, B m di

.., ., Jose'
.

Trela; a, srta. Marlene . Vitor -Tomasc
..

hitz e Hildrio Wiltuch1iig", funo ent er,
João Maria, Corrêa e Horáciorecepcrcnou Prust. ,

r
,1,lho do sr. Alberto Wardenski.

. Costa, gerente 40 INCO em
recentemente

.

Dia" 11: as �
eX11JQs. sroa«; Dia 14: as I sras, donas: Xanxeré; a' srta. Dind Kohltw;

no CIMH o .donas: Erna Schumacher» Edith' esposa do firo Nelson, os jovens: Cezar Kalit IsPhl8ir
'Governado, r Ivo Augusta Roeder Pereira e Cordeiro residente-em União e 'Irineu José Webber. '1\

lrf1ne Sczy"giel; as _

sras. 'dnas: da Vitória e Eltride Diener
Silveira 1fot�) Ire,!t1 esp. ao sr. Jucy VareF�, esp. do sr. Afonso O. Lütke� Aos aniversariantes, noss.s

restdent� em Çapador, Asélia os srs : Harr» Grodt e Jose sinceros parabéns.
'

8Sp..do sr, l,edro Cruz S{J", ..:...;;.,_""I"....- ---_--......;.--:----.'V-
residente em Divisa, Máxima - \

Bsp.d(Úr.EdufI:rdoKlodzinski, CRER COM AS MAOS
Miguel Procopiak ]filho tem acontecido nas principais colunas Terezinha esp. do sr. Walfrido, "

.
'

", I .

sociais do Paraná e de Sant�. Catarina. Zury Machado do jornal Haénsch e Emma esp. do sr.
/ '(continoa'ção da ultima página) e, estruturas caducas: �é abrir ,a8

O EST-t\Dp, de Florfánópelis.escreveu: "Muito bem acompanhado," ,Ouilhefme 'J. A. de Souza; a afguém dizer que tem fé. mãos para, quem as estende-

aconteceu �mn,�s8() carnaval o tpilionário Miguel Procopiak Filho. as srtas.:
,

Tereeinha Veiga, se não tiver obras? Se à um vazias: é éncher uma boca que
O jovem -Ín'clustrial que, é u� aos melhores partidos, do Estado, ,lfEugênia Petrintchuk, Rosa Irmão. 'ou 'uma 'irmã faltarem suplícs pelo "Pâo-ncsso-de-cada .

comentava em- c�rta roda: êste ano "terei que viajar' muito 's Estefânia Czéch
'

e Dorilda 'roupas e o �lio:Í!eptó cotidiano, dia"; é vestir 'cJ pobre; é dar a

Brasília ..." Carlos Jung, de .o ESTADO DO Pi\RANA, registrou: Schulz; os jovens: Fernando e alguém de vós .lhes disser: Ide esmola do sorriso, é O forte

"No carnaval florianopolítano a presença mais animada da nova .Schaeffe« e Gilson Bórges da em' paz, Aquecei-vos e fartai-, ajudando. o fraco a crescer...

�eração era Miguelzinho Procopíak .. /' Siloat-a menina Ana Rosina; vos, mas não-Ihes' der o neces- Lembremo-nos. que Ué maís '-.

.

'

.

'

_'I filha' do sr... , Waidemiro Pospor; sério para o corpo, de que lhes importante salvar do inferno 8S1
.

Festa popular atnanõã no Bec.f)el os 'meninos: Egon Luis filho, aproveitará? Assim também-e
' almas que para, lá caminham,

À Comunidade Evangélica Lutherana está convidando as f�mili.9s do -sr. Waldemar Frante e fé se não tiver obras. é morta 'd�8esperad8s e revoltadas, "do

canotnheuses a, perticíperem dos festejos populares
"

que serão, Nilson (ilho do sr. Euclides em si mesma" (Tg. 2.14ss.)� que cantas- louvores aos santes

realizados amanhã, durante todo o dia, nos salões do sr, ÇHICO Buemp. L.. '. que' já se encontram no céu",
BE HEL M· d

..

f d 'I
- \ Concretamente: "Crer com 8S Isto é: CRER COM AS MÃOS,·C .' otívo a quermesse: angariar un os para a conc usao D'.;a 12." as sras: donas..'

I f
A

d
.

C h Q b
- 'h

•-. U mãos" é transformar a fé em c

do Jardim de n ancia e anoin as. s ons canolD.�enses uao bosa\ .esp" d� sr. Juüe'ntt'no
'

"

, n átos; é dar o melhor de si
prestigiar 8 'lDiciativa.

"

Cola;oo e Ma t'lu" esp. do sr.Y mesmo para b outro; é de se

.camentável estatistida' '

' Ruy Seleme; os sirs: Nivaldo einpenvar, segundo áS pos�ibi- C.,mpanl1a da Fraternidade
1 Gonçalves Radilha e' Jucy r d d I d d' ,

O Município de ,Canoinhlis com seus '45.000 habit�ntes, dós. quais V:a.relia,: o men';no./osê C'a�lo"
/ , a es ao a �ance e C8 � u�, Esp'era JII sua colaboracão

- í'
• � '"

. na luta .�.ontra a fome, m18érla
'. . \

u. '. '

"20% são Íumantes. consome, em média., 9,000 carteiras dé cigarr.os filho do s'r. Jacob!Drzevieski, "

por dia. lsto representa, à média ,de NCr$ 0,50 per maço. a, residente em Campo Mourão.
.

.

,

'

�
insignificança de NCr'$ 13.500,00 mensais. Os leitores já imagi- Instituto Naclona'l de Previdência

(
50<;:lal

'naram à cena:, ne fim de cada mê!> a população é convidada Dia 13: a,s sras. donas:

para assistir, é�. praça pública, a queig!Ía de NCr$ 13.500,00 em
.

Renate,es'!>. do sr. Luiz P. do /!t( V I' ,8 O
,

Dotas novas de NCr$' 5,00 e NCr$ 10,00. (n vale e Lucilda esp. do ·sr.
'. , (' João Batista rerreira; os srs.

2a_ F-�sta·Nacibnal do Cf)imarrão Alcidio Za1i,ioto, Dr 'Nilo Rio

Cada cidade' catarineme
.

tem explorapó -' como pode - as Bastos e ,�. Walfrido Raul

ocasiões que
Y
se (lferec�m à organizllção! de festividades que,m�o- 'Simm; 'ós jovefls:�\ Cidilon

virr>éútem o ,seu comércio e a sua indústria. Florianópo.us, por, Reinert, Hilário, Prust e

'exemplc, fát-u-ra muitó com o Carnav�i; Blumenau com li,' Fábi,! Jfsé (\JBialeski; ás

FAMqSC, a sua \Exposição Agropecuária e com o Festival Cata- >memnas: Ana filha do S1.

rinense da --Cerveja,;,... Joinville- também aproveita muito bem a
"

sua tradicional' EXP,QSICÃO DE 'FLORES; Brusque, com a Feira NascimentoCatahneose' do' Tecido é' outra cidade que sabe tirar bom. pr\o- .

.

veito, todos ós anos, ,de sua condição de oêrç,o' dá fiaçãó catari" Eüd engalanadj) O lar, âo
, n,�nse; Itajai e '8 sua.' extraordioári& Fe�ta de ,Nossa. Senhora d9� casal, sr. Edson (Dna. Nelsa)
Nav�gantes atrai de todo_o Estado' e dê Elstadbs. visinhos, número GrosskoPf, com o nascimento
substancial de'visiJantes. 'Poderíamos ir a,lém em nO'8S8S compa- de seU primogénito," ocorrido
rações para ressaltar 8 \importân'cia econôm.ico-turistica de reali- dia 1-3-68. Na Pia Batismal.
zaemos (pelo menos de 2 em 2 linos) a. "nossa" Festa Nacional' o garoto receberá o nom� de,
do Chimarrão.

I I
.

GILSON ._4NTONIO.
'

\caDtinnaç!o da la. página)
.

.
. �

da Fazenda que a elevação do salário mínimo ficará mesmo entre�
21 e 25%. O� mesmos �cn�os rev�à�m que_o aumento será �����'�'�'���������1��������I_������������a.������
decretaoo até a 2a. quinzena dêste mês.

De' sua parte, o repreee'ntante do Mio�stério do Planeja
mento -na comissão afirmou que as 'deliberações feitas n'adá tem
a vE\r com a fixação dos novos índices do salário mínimo: Ois�e'
ainda que o problema da comissão foi o de adotar uma das
alternativas que se ofereciiím para que fosse restituida, .

aos tr&
balhadores a diferença entre o r esiduo inflaci9nádo

. prevÍ!'lto de
ano em ano, c-om validade de 12 meses, e o índice de inflação
de fato, constatada bo períbdo. As expeculações sôbre a, fixação
dos 90VOS níveis do salário mínimo deverão aumentar nesta semana,

I

uma vez que, nos anos 8ntedores: 8 fixação dos novos salários

,sempre teve vigência a' partir de 1.0 de março. No Ministério do
Trabalho o coronel Jarbas Passarinho já desautorizou qualquer'
infol'a.lllção 8 propósito do tem�. '

n

,- '_ .l

Cei. ,Ovídio na GuanabarCL

O CeI. Ovídio "Souto, da Silva e Família passam sua temporada
de verso 'na .'Gua\Q.abar'a; mais precisamente em Copacabana.,� O

CeI. 'Ovídio deverâ reassumir' o comando do C1M1i .na próxima
,

,
,\ -

,

seman�. )

, ,

, .,

,}1iguelzin.f)o é noticiei,

Última' ,

Corrêspondência pat� este. Col�na: Cxa. Postai, 97 - Carloinhas ,se.
,NoiíCias' ,de Nclnte

.

Castelo \
. ._' " f.,

Hamilton Costa �de Monte Cas,telo. escreve· nos e solicita por nosso
int�rmédio, PJqvidênêias das-' autoridades saDitárias· daquêle Mu

nicípio para egcontrarem um.' solução viável ao próblema criado'
pelo Matadouto de Suínos do" sr. �EDRO SCHAFAUZER (visinho
de sua propriedade), � qual, por sua natureza, produz máu chejro'
e incrementa a criação de insetos nocivos à saúde. v

... }.,'

Mínimo
\ Â

mesdo•

,sal
l '

,

Pelos 'Lares
\
j_

e Salões
ANIVERSARIAM.SE

HO/E: os srs.:' Ludovico
Bora, res. em Capador, dr.

I Ortv' Magalhães Machado,
Waldemar . Fronte, Flávio
Borges da Silva e Arno Koch;
as srtas.; Hildegard Thiem,
Ema Iêoesler, Zilda Hsller e,
Verônica Jeneur«; o menino
Adalberto Bertolino filho' do
sr. Vivaldo Crestani,

" A·o beM, e S6US pais,' 'os
nossos sinceros parabéns e

votos de perene,s felicidades.
I

Falecimento,
Após pe1tinaz énfermidatle,

veio a falecer, em Curitiba,
dia 6 último, onde residia, a
vererãnda senhora, Dorza
MARlA HAVRO, ge"it.p;�
da sra. Dna. Olga Havro
Trevisani, esposa do indus
trial' çanoinhense Y Vergilio
Trevisani hlho.

.

A família enlutada os pe
sares déste semmtário.

\ I

eaooinhas (Se). . 9 de Março de 1968 N. 9p'0Ano XXI

Mário Mannrich

A Agência do INPS . em ea
noinhas comunica às empresas
aoteriormente vinculadas a'os ex
IAPe, ex IAPETC. _ex.IAPM.

,

situação, a fim de evitar multa
e outros gravames previstos -.e
Leic ,
,

Se a emprêsa cu "firma tiver
apólice de seguro vencida. \deveiá
apresentá-la juntamente com as'

guias de E,ecelhimento' de Com

tri}>uições preyidenc,árias,' corres

pondentes ao período/da vigência
da Apólice.

.

�
Canoinha8,0(5 de março de 1968.
Edda C. If. da Silva

Agente Subst. �

bem CÕiDO as Dovas emprêsas
criadas a partir de 1/1/67, que
ainda não tiveram fixadas' as
taxas de contribuição de seguro.
de, acidentes do trabalho, nll

forma da Lei' n. 5 •.316/67. que
deverão comp�recer com a�má�i
ma urgência" li Agência" local 'do
Instituto, para \ regularizar sua

CLUBE vDE 'BOLÃO fANTASMA+-
- l I
//' Assembléia, Geral ·Extraordinária

,
' ,

De ordem do sr. Presidente. e de acôrdo' com' os

Estatutos, convoco os srs. Asso::!iados, para a Assembléi�
Geral $xtraordi'nãriâ, a realizar-se' no próximo dia 22 de

,Março de 1968, na' cancha, de Bolão da Sociedade Bene
ficente Operária, às 20 horas em primeira convocação e

30 minut,os' após em segúnda corivocação,' te,ndo
J
a se-

.

g�inte ordem do dia: .' )
I '

A) '. !Títulos Patrimoniais;
J

B) Altet'ação dos Estatutos; ,

C) Admissão de. sóCios
)

Canoinhas, 07 de março de 1968.
Visto:

Adilsoó Zaniolo
Pr�sidente

Mário João Mayer
Secretário

" v Não colabore'
\

os �onegadores
,

Exija sua Nota Físcall'

1968 TEREMOS' NOVOS SORTEIOS E VALERAO
,

,

,

'

AS NOTAS, DE DEZENtBRO.
.

I··
'

,

'EXIJA SUA NOTA FISCAL!

I.

;'

" l
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CORREIO DO NORTE
,
,

Prestigie e colabore
POPULAR,

r

aGRANDE FESTA
em beneftcio do término da

o bom' êxito
, }

amanhã, dia
Jardim de' Infância

para

realizar-se
construção do

9.3.1968

da

1Q, Sqlão I Bechel,no

Canoinhasde
\

C,ONHECIME'NTO DA'
R E'A 'L'I O A O E

)

R U R A L_' PREFEITURA
Decreto � 2�6
de 4-3-1968

"Sistema diagnóstico, 'rápido"
\

sócio-econômico 'do 'Muniéipio de CanoinhasEstudo
J •

do MunicípioL: - Descrição
,1.1 - HISTÓRICO

2_ - Ecolõgia
2.1,- SOLO

o Município apl'esenta' cinco formações geológicas: Quaternário.
Permiano Estrada Nova� Permiano Rio do Rastro, Arenito de Botu
catu e Basalto. Os solos mais fértei� pertencem a .fdrmação "Basalto"
e Arenito de Botucstu, devendo-se dizer que à estas formações de
solos mais férteis. correspondem os maiores acidentes dos terrenos,

70% ,das terra" do município são mecanizáveis. As ttrru do municí

pio, nas áreaL cultivadas, apresentem-se bastante' esgotadas, devido
ao U90 irracional das' mesmas,

As floresta� constituidas por pinheiros, imbuias, canelas, etc., estão
sendo .explorades intensamente havendo falta de reservas florestais.
A guabiroba, tupixaba,

I

e o obapindá são 08 vegetais indicadores de
so os férteis no

' município. As côres, vermelha: cinza claro e) preta
aio as' predominantes DO solô do município, Como recursos naturaie de

impoetânoia temos a indústria extrative de Erva Mate e' jazidas de
celcáreo em Paula Pereira (inexplorada). Os rios Paciência. Cam-inhee,
Bonito, Preto Pseiencinbe. Timbõzinbc, Agua Verde. Piedade, do Toldo,
dos Alemães constituem 08 principais �ursos d'agua existentes no

/

municíp;o. É bastante comum' a ocorrência de
<' inundaçõci o que

constitue 'um problema para a ,agricultura.
2.2 - CLIMA. ,-

Os ,dados meteoro'6gicos, de 1958 a 1966 colé,hdos pela ,Rigesa, �m

Três Barns mostram qu� a precipitação �m mmo é de '

1.283,2, a

temperatura máxim'a' é de 28,7 C. e mínima de 114,õ Os ,meses
,de maior precipítação são os mêses' de' setembro (142,2 mm)' e

outubro (l40,8mm). Os meses de maio (75.4 mm) junho (78.8 mm)
e julhn (70,2 mm) correspondem a08 de menor precipitação. A oeor.'
r!ncia de geada8' é maior nos mêses de junho, julh� e agt,sto ocorr<!ndo

por' vêzes geadas tardias em setembro e pd�ubro, Os m.eses de �aior
umidade relativa do ar, correspondem a mala (60.6%) Junho (59,4%)
julho (59,9%) e o de mepol' nmidade relativa do ar, em novembro
com 50.2% '

j ,

Os dados referentntes a umidade ,relativa do ar são tomados ás 1�,00
(hora,. Observa·se no munibípio antes das 12,00 hrs. dias Dublados. com

presença de ,nevoeiros e que muita influêoci� tem 00 ciclo das culturas.
.

\' '
..

j-H'o'mem
\

"

3.1 A POPULAÇÃO
, (

,

A população urbana" é estimada em 12.000 habitantes e a rnral, em

23000. \Predominam os polbn,eses vindos. de ltai6po�is, Iracema,
,

Moema e 'Par8guass�, os álemães vindos de São Banto, Joinville e

Blumenau, portugueses do Paraná e pnucos itali,anos:-
Essa i�igração data de 1893 ocorrendo atualmente movimento emi·

grat6rio di!igid,o ao Paraná, As causas desta
. e�!gração. têm como

base o abandono das terras fracas do, rounlclplO deVido ao uso

irracional das
I

mesmas e ta fase' de de�F'nvolvimento observado no

Estado vizinho. O preparo técnico dós ,agricultores é rotineiro sendo
observado regime" de trabalho que podem ser classificados em fami·
liar, de operários, de meeiro e de parceiros, ;

(contin_ua no pr'óximo número)

Publicação Oficial da

MUNICIPAL � DE
,

Art. 6, - São OI .eguinte. OI

documentei que deverão in.truir
o requerimento de in.crição:

'

a) boletim de tempo de I�rviço,
fornecido pelo In.petor Elcolar,
valendo 1 (um) ponto por' mêl
de tempo' de len iço público

,

preltado;
b) origioal, certidão ou pú

blica-forma, devidameóte conferi.
d,- do' diploma ati certificado;

,
,

c) ateltado de oalcimento 00

calamento;
d� prova de ler maior de 18

anol e menor de 45 anOI, paI'
éertidão ou outro documento hábil:'

\

e) 'ateatado de la6de e vacina;
f) quitação elcolar.

Art. '7. - OI candidatol que
pOlauirem certificado ,de concluião

de cura0 de' adminietração ou

especialisação de ordem técnica
escolar, grau primário, terão 10

O Sr. Prefeito) Municipal da 'pontes acrescidos à média final. \

cidade de Canoinha", no UIO dOI" Art. 8. - A forma de escolha
atribuiçõe'l que lhe outorga' a 'de vagai e OI peazoe de inlcriçãQ
oova couetituicão Federal, e claseifioeção dOI candidatai no

A colonizaçãó das 'terl'as do atual Município foi iniciada, em 1893, D E C R E TA' concurso de que trata êste decreto.
sendo atribuida a Franqisco de Paula Pereira e Eugênio de Soúza, ,o

'D '!'
•

C
lerão' estipuladoe por edital com

a fundação do Arraial. Em 3 de julho de 1902, foi criado o Distrito "egulamento para os ' on- antecedência de 30, diae ao' início,
,de Santa Cruz de Canoinhas, passendo

•

a ,.categoria de município em
- cursos!!e Ingre�s,! d.e dai inlcriçõel -ao meemo, con);

12 de novembro de 1911, conforme lei n, 907. A instalação do: mu- p'rofesso..res Municipais publicação dai reepectívas vagai.
nícioio ocorreu em 6 de' dezembro de 1911 e a instalação da comarca Art. 1. - A inlcNção para Q Ari: 9. - No caio de' havei'
em -2 de agôsto de 1913.

'

,
, concurso de ingreeso à claese ini- 'empate de pontal entre OI candi-

O Município situese num planalto limitadó a� Norte com'São cial.da\carreira de Profell?r No�. datoa e elta peniltir na média
Mateus do Sul, ao Sul com Santa Cecilia, a Leste com M8jor Vieira mal�lta, Regente de En.lDQ Pri- fioal, lerá deeempetado por mail

U O' K o:'árlo. GIO?�latJol, Com?l�tnenta- tempo de serviço prestado. e, lendo"e Três Barras ti .. Oeste com Porto ] nião., município toem 15'67 m2.
mta, Habilitado Especiafiaado e elta igual der-se-â ao mail idoso.

,,1.2 - DIVISÃO ADMINISTRA,!IVA:
r

/ Não '!'itulado habilitado� �ev�l.á Art. 10 .
....:::. A ordem preferencial

Oonta o municipio de Canoinhas com 5 distrit09 a saber: Paula Pe- ler feita anualmente, apaw IOICrI' f

reira - Bela Vista do Toldo _ Felipe Schmidt ...!. Marcílio Dias, ção competente, divulgado. editai.
\

,pertencente à comarca de Canoinhas que abraoge, Três Barras e \ em época hâbil.. anualmente, uma
vez exiata vaga em Eecola holadaMajor Vieira. Nos Distritos, acima citedos existem, cart6rios_do Re-

gistro' Civil e aa sede há 'o i 1. Tabelionato - Paula S. Carvalho, Municipal,
2. Tabelionato +. Agenôr V.ó Cartel Registro de Imôveis: - Nazir Art. 2,' - Poderão ler admiti,
Cordeiro. Registr� Civil � N�reid� Côrte, Cartório do C�ime - dOI 80 ooncureo de que trata o'
Zeno Benedito Ribeiro. Cartório de O,fãos e Comércio - Dr. Zaiden artigo anterior, Normaliataa do
Seleme. 2.° Ciclo, Regente. de Eneino

Primário. Gieesiano, Complemen."
tari,tal. Portadores do certificado
de especialiaeção e Habilitado.'
'mediante provai.

.

Art. 3. - O CODCUUO deverá
ler de título e proves, lendo que
lerá eonaideradc.eprovado somente
o candidato qUI:) �btiver média
5 (cinco) naa provai elcrit8l, sendo
elirilinatória-a prova de Linguagem
Nacional e Matemâtice.

'

Parágrafo único - A. provai
'conltarão dai seguintee metêrías.
Linguagem" Nacional, Matemática,
fluttura Geral (Geografia, Hietôns I

do Braail e Noçõe. de CíêDcia.�,
em têltel do si. tema objetivo.

A.rt. 4.''';_ Anualmeõte" ebser
vada a existêncía de vaga o

Chlefe do Poder Executivo Muní.
cipal nomeará uma c(Jmi..�o \ de ,

3 (trê.) profeuôrel técnicoI for·
mado. e e'.tabelécerá o local dei
inlcrição e _provai dOI candidatol,
que não poderá 'ler fora ,da/ lede.

,

'Art. 5. - O requerimento de
inlcrição déverá ler dirigido ao

reprelentonte do Poder Executivo,
atravé. do Inlpetor E.colar, que
o informará,

"

Plante ,SOJA e ganhe' dinheiro
à FRIGORíFICO CANOINHAS S. A., comp�a tôda sua produção

de SOJA, 'pagando a vista e pelos melhores pre,ços.
Plante SOJA e' ganhe dinheiro.

(

CANGJN'HAS
j ,

à inscrição delérá ler' ob.erv'ada,
.

:.. �
.

rígorosamente, o:' a previste no
artigo 1. dêste Decreto. f

'

I Parágraf� único,' - T?()ol OI
docementoe deverão ter I firma
reconhecíde, menos o título de
eleitor,

'

" Art. 11. Ént�ará em vigo�
'o presente decreto" na

\
data de

lua' pobl'lcação.
. ', ,.' .I�;- 'f

, Art. 12. - Hevoga-se ai di.;
pOliçõe" em contrário,

,
.

Caooinhal, 7, de m�rço de 1968,
Benedito TIz. Carvalho Netto

_' Prefeito Municipal
f'idelle Louatel
Inspetor Escolar

._

I I

(IV

'Participe
I

do , \

Grande 'Concurso
\

' '

PINGOUIN
\ '

, I,

Ínlormeçôes na
I

\

C·ASA E'R L,I·TA
" ,

-\'

In4ústria 8 Comércio Irmãos Zugman S. A.
I

Edital de Convoçação
f

Assembléia Geral Ord�o'�ria
" I

" '

, Ficam c�nvidados os Srs. ,acionistas ,desta

80c;�dadé" para
se reunirem em assemblél& geral ordinária ,às rlove h ras ,do dia
29 de abril do aoo corrente, na séde sodal ,ã rua Pa la Pereirs'
.or, 1015 na cidade de C8noinha',:!, para delipérar sôbre e seguinte

ORD�M DO DIA

, 1.0 • Apresentação e ,aprovação do balanço geral encero

rodo em' 31 de Dezembro dI'! 1.967, re1latório da, diretorfà 'e pare�
�er do conselho fiscal. -"

2.° • E�eição do nuvo coóselho fiscal

3.° • Assuntos de tnterê!!se, da sociedade,.
t

� ,

Canoinhas, 21 de Fevt"reiro de 1968 \ '.('
/

Isaac Zugman • ,Diretor Gerente 3s

,

' '.\
Indústria ., Comércio Irmãos Zugman S. A.

,
,e

Edital de_ ConvocaçãoJ

-,/ A�s�mbleia ,'Ger�1 E�traordinária
São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em ,assembléia geral extraordinária, às quinze
horas do dia 29 de Abril do ano c<U'rente, na séde social ã rua

Pa�la Pereira; nr. 1015, ,na cidade de Ganoinhas paradeliberarem,
sôbre ,a seguinte, I

ORDEM DO DIA

1.0 • Aprovação da correção monetária
capital.
2.0 • Assuntos de interêsse da sociedade.

Canoinh8S 21 de Fevereiro de 1968
I

Isaac Zugman - Diretor Gerente

e aumento de

3s

,
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CORREIO DO NORTE 9-3-1968

,+-Instituto- Brasileiro 'de
Desenvolvimento Floresta'l

Regional de, Santa

E'O I T A L' ;,
\

De ordem do . Senhor Presidente do Instituto- Brasileiro
de Desenvolvíménto Florestal, o Delegado Regional dó Estado

'de Santa Catarina, torna público que até o dia. 20 de março do
corrente ano fica aberta à Concorrência Pública para a venda

de 2.000 (dois mil) m/3 de toretes de 'Pinheiro, Brasileiro' nos

comprimentos de 2,40, 3,60 e 4.80 metros, espessura minima de

7 (sete) centímetros. resultante do desbaste de formação de

plautíos, no Parque, Florestal "Joaquim Fiuza Ramqs",· em Três

Barras, neste E!!ta�o.
,.

Após. o resultado desta concorrência a firma vencedora
terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a retirada do
material.

.

Delegada Catarina

As proposta .. que serão abertas e arroladas na presença
dos Interessados, às 15 (quinze) horas do dia 20-3-68 (vinte de

março .de hum mil novecentos e sessenta e eíto), na sede da

Delegacia Regíonal do iBDF, em Joinville, na Rua do Príeeípe,
192, podem ser apresentadas obedecendo os séguíntea requísítos:

a) serem apresentadas 2 (duas) vias em envelopes fechados e

rubricados no fêcho, contendo no anverso,' com deataque e

clareza, a expressão "Proposta para compra' de toretea de

pinheiro brasileiro"; .Ó«

b) serem apresentadas para todo o lote, toretes e achas, tendo
df' mode claro o preço por metro cúbico em números e por
extenso; .

'.

. c) a retirada e eventuais impostos incidentes sôbre a operação
correrão por conta dos interessados;

.

d) divulgado o resultado desta Concorrência; a firma ganhadora
deverá recolher aos cofres do IBDF a importância total;
correspondente aos 2.000 (dois mil) metros cúbicos de toretes.:

( Joinville, 20 de Fevereiro de 1968.

Darcy Pereira
('

Delegado Regional I

Para se inteirar do progresso
Canoinhas, faça uma visita

às instalações do

de

FRI(jO�ífl(O CAHOINHA·S S.A�

��--�---------��.

Ao comprar Café, lembre-se /'

C A F É B I G
é o Café dos' que conhecem Caté,
Torrado, moído e entregue no mesmo dia

em todos os pontos da cidade.

OBSERVACOES:

_ Originai! de artigol anvi.dol & Redação. publicado. ••
080, permanecerao em poder da melma. _

A Redação nio end�..a conceit�. emitidol em artigol a.. ina�ol.

arm.:�rmqL.. · -:ii
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no, Cart. Tít. I/n 448 Doo.

I JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
. j.

Rua Paula Pereira, 755/7,61 - Fone, 128 -- CanOifihal.. S. C.
,

.

Renovação de 8t1lsinat_ura (50 números) NCr$ 3,60
Os atrazad.os, s,rão ,ço)?rado.s à bas e da peea.
r . I .

TABELA',::>E PREÇOS DE PUBLICIDADE
, Aoun�i(l.: Por vez e 'POl' centímetro de altura de coluóa:

ULTIMA PAGINA pAGINA INTERNA
1 vez NCr$ 0,65 1 vez NCr$ 055

,
'

VENDE-SE
Vende-se ótima propriedade, dentro do quadro t,trbano. 21h

datas e caga 8x10Y,. Terreno todo cercado. Bem situado. Próximo
Hospital to Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Tratar com Douglas Benkendorf na Impressora ou Carlos
Bêilkendorf no Eanco dG Braiil. v

Publicação Oficial

Prefeitu,ra Municipal
\ ,

Diretoria da Fazenda

de

I
A 'Diretoria da Fazenda comunica aos proprietários

abaixo relacionados, que até o dia 29 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 nos meses de abril, maio e junho.

Os contribuintes que realizarem o pagamento total
do seu impôsto até o 'dia 29 de março, gozarão 'do desconto
de 10% (dez,)por cento),

"

,

Cancínhas, 5 de março de' 1968.

�Yelásio Coelho' - Diretor de,Cadastro

Quadra 106-Â
P

•

A
'I.

Reretra ntonío
.

"

. Hoaerio Jolé Jurandii do
Rorbacher Matilde \

Horbacher André
Pilkonlti João Nelson
Panfil João
Panfil Vi,tor' Geraldo
Rorbacher Cerlos
Silveira Getulio D. da
Bollmann Gerood
Witt Walfrido
Lima Deodato A. de
Ssbatke Eoivaldo
Rorbacher Alvino
Lima

.

Adelia Liller
Bueno Pedro de Deua
Horbaeher Alfredo
Liller Cerloe
Schumacher Jorge
Klaumann Emitia

Quadra 109

Rua João Sabatke
Muohoz Afonia

Rua 12 de Setembrô
e Mal. Deodoro

Lima Deodato Artur 'de t

Rua·Marechal Deodoro
Simões Epaminondas
Alambeck Alberto
Sa.otol Jo�oir Gomes dOI

'

Bueno João' Francieco
Herdeiro, de Aloil Stueber
Pacheco Sebartião dOI Santos
Santo, Josê Ferreira ,dOI

Rua 12 de Setembro

Colaço, Eli,a Maria
Rothert Gerhardt Ludwig
Fernandee João
Fernandee Maria de Lourdee
Fernandea Amandio
L"ika Paulo'

Rua 12 de Setmbro
-

e Mal. Deodoro'
_

Bekov Leonardo
-,

Quadra '110.
Rua São Josê e Curltibanos

Ortiz Hercilio Alvel'

da

(anoinhas
Rua Mal. Deodoro
e João Sabatke

. \

Adur Miguel Ami.,

Rua Marechal Deodoro
Granza A!ioor
Terpan Stefao
Muzolão Guilhermina
Roa Curítibenoe
e João Sabatke

Bobko Catarioa

Rua Curitibano.
Schreiner Irene
Bueno Pedro de Deus
Herdeiro. de Aloi. Stueber
Niedzwiecki Teófilo

Quadras 99 .. 100 .. 101
102 .. 111 .. 112

Rua São Josê e Curitibanol
Bueno Pedro de Deus r

Rua Agenor Fábio Gomei
Briski Waldén:iiro

. Rua São Jcsê
'Gorzeltz Eroa Langel
Gorzetz WiIly:

Rua São Jsoê
e Ageoor Fábio Gomei

Lima O.roar Santoa
I
Rua Ageoor Fábio Gom:'1

Cze'roiek Edvaldo �

Rua Ageno�\Fábio Gomei
e Curitibanol

'

,

_

Glltró Pedro de

Rua Curitibanol '

Caldai Odilon
Bedritchuk Sob. Joãc
COita Donato Souza
Oliveira JOI€ Bento de
MikuI Tereza Kachoroski
Becker Benvindo
Martin. Laurentino
S80t08 Maria Yvel dOI

Rua Curitlbanea
e Jolio Sabatke

Silveira Pedro Lemes

, +-
Madeireira Novo- Mundo, SIÀ.

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os Srs. acionistas .dests sociedade, para

se reunirem em assembléia geral ordinária, às nove horas do dia
30 de Abril do ano corrente, na séde socíal; à Tua Barão de Ca

psueme, 1189, na cidade de Palmas, Estado do Paraná, para de-
liberarem sôbre a seguinte

.

ORDEM DO DIA

l.G - Apresentaçlo e aprovação do balanço geral ·eoeer

rado em 31 de dezembro de 1.967, relatório da diretoria e pare
cer do conselho fiscal.

2.° - Eleição do novo conselho fiscal.

3.° - Assuntos de interesse d. -socíedade.

Palmas 22 de fl'vereirp' de 1.96�
Isaac Zugman - Diretor' Industrial

J...

Madeireira Novo Mundo SIA.
.Edital �e Convocação

Assembléia' Geral Extraordinária
;"i
I

l

\Quadra 108

�Ito ::Ial Palmeiral
, -

Rua 12 de Setembro
Símõee Epaminondaa
Rua 12 de Setembro

Hinke Ervino
Brsndeburg Severo

Rua Frei Menandro KampI
Novitzki João Maria
Barrai Jovino
Alve. JOlé
Peruci Alcidea
Vieira Abel Matau.

Rua 12 de Setemhro
e João Ssbatke

Noviski Francisco

Rua 12 de Setembro
.

e Meaandro Kampí
Lima, Adélia Lilíer

/

P iJ/I ,.

Delegacia Auxiliar
de Policia de Canoinhas

A V I 5 O
O cepttãe : Rogério Afonso
Schmídt, Delegado Especial
de Policia do Município de

Canuínhes, _ Estado de Santa
Catarina, no uso de auas

atribuições legais, etc.

I Avisa aos interessados que os

alvsrâs de licença de Delegacia
da Ordem Política .. , Social e.
da Diretoria de Cenlura é
Oiverllõe. Pública., serão re

novados a partir do dia 5 do
'corrente mês, até dia 31 do
mesmo mês.
Avisa outrossim, que todos os

.estebelecímentos comerciais que
vendem bebidas no varejo, estão
sujeitos ao Alvará da Delegacia
da Ordem J='olitica e Social e

tO.dos os estabelecimentos de
diyersões, jogos licitas e recintos
de Sociedades, estão sujeitos ao

ai-vará da Diretoria de Censuta
e Diversões Públicas.

Os interesllados deverão pr4;l- r

curar o Cartório da Delegacia
de Policia, para meiores escla

�8cimentol a respeito.
CanoiDhas, LO/março / 1968,

Cap. Rogério Afonlo Schmidt
Delegado de Policia

(

São convidados c

os senhores, acionistas desta. sociedade,
para se reunirem em Assembléia geral extraordinária, às qulaze
heras do dia 30 de abril de 1.Q68 na séde social, á rua Barão de
Capanema, 1.189, na cidade de Palmas, para deliberarem lIôbre
'8 seguinte

ORDEM DO, DIA

1.8 - Aprovação da
.

correção monetária e ahm!!nto de
c8pital..

,
. 2.° - Assuntos de interesse da sociedade.

Palmas, 22 de fevereiro de 1.968

Isaac Zugman - Diretor Industrial 3x.
'

Assine! Leial �ivullueJ Correio do Norte'
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'Notícias de SantaCatarina
FLORIANOPOLIS - Trasttou hoje por esta Capital o deputado
Ademar Ghissi, representante da ARENA catarlnense, na Câmara
Federal.

'

Falando à Rádio Santa Catarins, o parlamentar manifestou-se
satisfeito com a eleição do deputado José Bonifácio, p�ra a pre
sídêncía da Câmara. Salientou, por outro lado, que a eleição do
deputado Aroldo Carvalho, pará a terceira secretaria da Câmara,
foi uma grande vitória, demonstrando o prestigio daquele

I

depu
tado junto 808 seus pares da Câmara' Federal.

O d�putado Ademar Ghlssi vai ao, /sul do Estado e regressará
'domingo próximo à Brasília, para a reabertura dos trabalhos
legislativos.

.

,

Esfado do Iguaçú
PORTO' UNIÃO __. Renasce em extensa área que abraça nosso

Estado, o Paraná e o Rio Grandb Sul, na zona oeste, a idéia de
criação do ESTADO DO IGUAÇÜ. Correntes politicas intensificam
entendimentos em diversos estágios na intensão de coordenar o

movimento que desta feita não deverá apresentar as falhas
eventualmente ocorridas em tempo anterior. :e grande a especta
tiva em tôda a irD"eDsa faixa oeste dos três ÉatadoL'. No município
de Pato Branco, no Paraná, encontra-se a central coordenadora
dêsses trabalhos.

.

Ônibus
JOAÇABA - Através Decreto n.? 060/2/68 o prefeito Udillo
�ntonlo Coppi concedeu autorfzação POJ' 90 dias ao sr, Walter
Hoppen, para explorar 08 serviços de transporte coletivo urbano
entre as cidades de Joaçaba e Herval D'Oeste.

'"
Com o ato, as'

dUBS cídades serão beneficiadas, passando a população a contar
com maior com()didade no setor de transportes. I.

E.frada
VIDEIRA - Foi dado ini�io �os trabalhos de' nivelamento e

. .

ealcemento da estrada que liga a cidade a Curitibanos. O pre-
feitn Waldemar Kreinubing compareceu pessoalmente à soleni
dade que assinala o acontecimento, importante para a vida das
duas' cídades,

Mesa
I

.

NAVEGANTES - O sr. Aldo Chiminelii foi eleito presidente da
Câmara Municipal pará a atual legislatura. Os senhores Gilço
Antonio Batista, Moacir Cidral e Osmoi' Inácio da Silva passam
a ocupar respectivamente os cargos de vice-presidente, 1.0 e 2.°
Secretários.

Delegado
CAÇADOR -:- Deverá assumir a Delegacia Regional de Polícia
da cidade o bacharel Hercílío Nollí, recentemente transferido da (

mesma repartição em' Joaçaba. A movimentação .. ocorreu em

atenção, à necessídade de serviço, não implicando em qualquer
desabono ao comportamento do conhecido .polícíal, (

Embalxad.or AI�mão
/

BLUMENAU - O prefeito Municipal dr. Carlos Curt Zadrozny,
recepcíóns dia 10 próximo, o embaíxader Ehrenfried Von Holleben,

.

da República Federal Alemã. A autoridade diplomática dá curso

Ao plano de visitas elaborado pelo sul do Pais. O sr, Von Holleben
<, durante sua curta permanência nesta cidade entrará em contato
com . os principais

.

representantes das classes E"mpressriais da

região, pondo-se a par do desenvolvimento do '.município. Pela
noíte rumará para Curitiba, onde tem audiência marcada com o

governador Paulo Pímentej, v

I,

·NOTAS ESPARSAS
"

I Esteve terça feira em nossa

cidade, o industrial de Videira
sr. Majorino' BrendahzeiO ilus
tre visitante na oportunidade
participou de um churrasco na

chácara do advogado dr; Saulo
Carvalho. \

x x X

O veterinário dr. Dimas Wal
trick visitou a fazenda do sr.

Miguel Procopiak, em São João
dos Cavalheiros, a convité do

jovem Miguelzinho, sábado últí
mo, por ocasião da reunião dos
técnicos sgrícolsa em nossa

cídede,
x x x

Retornou � América do Norte'l
o MM. Juiz da comarca, dr.

Tyeho Brahe Fernandes,
.

em

companhia de sua exma. espôss.
.

x x x

Amanhã, grande fe,sta pro
movida pela Igrf>ja Evangéllca
Lutherana, noySalão Be�hel, �o
Campo D'Agua Verde, cuja
renda se deetina às obras do
Jardim de Infância daquêle culto.

x x x

O agrônomo dr. Glauco Olínger,
'

chefe da �CARESC em nosso
. Estado, veio e retornou de avião,
(para a grande reunião agrícols
de sábado. últímó.

x x x ./

O dr. Àldo Belarmino da Silva,
da Comissão Estadual de Ener

gia Elétrica, que também par
ticipou da reunião de sábsdo
em nossa cidade, é Vereador,
eleito pela Arena, oriundo da
ex-UDN e Presidente da Câmara
Municipal de Florianópolis.
( x x x

Já foi desígnado o nôvo ge
rente do ,Escritório da CELESC
em nossa cidade, o mesmo já
solicitou casa pua morar' e

deverá essumir as SU8S funções
d,ia 15 próximo.

x x x

O· advogado dr..Saulo Car
valho, acompanhado de sua

exma. espôsa, deverá seguir
para Brasília, afi!Jl de participar
do enlace de núpcias do seu

sobrinho Felipe da Luz.
x x x

,O Prefeito Therézío : Netto
já recebeu do DNOS o projeto
da viabilidade 'econômica para

Crer com as.

\

ao homem possibilidade e con-,

dições de crer, promovendo-o
socíalmente, Para tanto, pede a

ajuda de todos, e é dentro dêste
espíríto, que se' realiza. a coleta:
Aproxima-se o tempo da Cam-.
penha e desde já, todos são
convidados-e "economizar" para
oferecerem sua, generosa oferta:
expressão quente' de uma peni
tência quaresmal concreta e de
um fé operosa.

.F
"Crer Lcom as mãos" é o lema

da Campanha p�ra êste ano.

Sem dúvida, um lema sugestivo
e que merece uma reflexão. -,
Diz muito bem um autor que

('

No Brasil inteiro realiza-se
durante a Quaresmai a Campa-
'I)ha da Fraternidade, com o

Qbjetivo de .despertar a cons

cíêncíe dos fiéis pàra a solida
r.iedade entre os homens. Visa,
eutrossím, convocar os católicos

para a integração.e engajamento
na ação da Igreja, numa únião

� de todos dentro da catidade
evangélica. Ora, o 'mor - s,inal .

do cristão - manifesta- se pela
atenção, pelo interêsse, pela
ajuda mútua, pela colabGração
nas obras. sociais e pela parti
cipação nas atividades comuni
tíria!: A Igreja, hoje mail! do

que nunca, trabalha para' dar

..

maos
"talvez, nós cristãos, já temos
sido o bastante' um tipo de·

g,eote loquaz, loquaz a ponto de
nos tornarmos verbosos, sem

manifestar em a tos, aqui e .egorà,
nossa Fé".· Aliás,

....

diz Cristo:
"Nem todo aquêle que me diz:
Senhor, Senhor, entrará no

reino dos céus,' mas,.o que-: faz

a) vontade do Pai" (Mt 7,21-22�.
Portanto, "o ato de fé não é
uma oração, e sim ação"!

Neste mesmo contexto, S.
Tiago, em sua epistola, deixa .a

'

Ução que deve ser refletida,
quanqo diz: "De que aproveitara

.

(eoDtiDoa na 3a. página)

Singer

Em exposição na

Ano XXI Canoinha8 (SC�. 9 de Março de .1968

a construção da rêde de abas
tecimento .de água dá cidade,
cujo tr�balho conclue pela
viabilidade.

x x x
,

Comenta-se por ai que a

Associação Atlética do BaÍlCO
do Brasil, reforçada por outros

. bancários, bons' de bola, vai

en�rar na Liga e participar do
próximo campeonato da cidade.

x x x

No amistoso do São Bernardo
com o Palmeiras, domingo
último na

I

baixada, houve um

empate de dois a dois.

Enquanto iS80, o Botafogo
excursionando a Rio Negrinho,
honrou o nosso futebol, vencendo
por 3aI.,

Fasteja Jubileu de Prata, de
felio/coneórcio, em data de hoje,
o casal Rodolfo' e Dna. Erica
Bollauff.

-

I

Ao!!!. mesmos e SéUS familiares,
os nossos cumprtmentos.

,.. .. ..... 1

Cine Teatro Vela
} -

.

\
. -:- A P)R E S/E N T A -:-

)j

Cruz

HOJE •.a. 20,00 hora. - censure 14 ano.

MORITURI
I com Marlon Brendo, 'yul Brynner, Janet Margolin,

.

'f Trever Howard e Martin Benrath,
A Guerra foi apenas um protesto para o choque

destes dois titãs.

DOl\1INGO - aa 14,00. hora. - ceneura livre

.05 Reis do Far West
Dos arquivos empoirados do oeste- bravio, ressurgem
os grandes heróis da 'I'slevísão.; OS TREs PATETAS.

\

DOMINGO· a. 17,00 � 20,00 hora. -::- censure 14 .ano.

OS RUSSOS ESTÃO CHEGANDO
com Carl Reiner, Eva Marie Saint, Alao Arkin,.

Brían Keith e Jonathan Wihters.
/ .

Uma comédia que vai despertar os mais indiferentes ... '

é .uma conspiração para o mundo morrer de rir.
Em Technicolor .

2a. Feira � a. 20,00 hora. - cen.ura 1� ano.

OS RUSSOs' ESTÃO CHEGAN�O

3a. e 4a. Feira • a. 20,00 hora. - cen.ura 18 ano.

AS Pístolas do Diabo
com Charles Bronson, Suzan Oliver e Kurt Russel.

5a. e 6a. Feira. à. 20,00 hora. - censura 14 ano.

o PreÇO da Aml)ição
com James Franciscus,. Suzanne Bleshette, Genívíeve .

Page e Eva Gabor-Mari Astor.
Sua vontade foi de ferro, nada que quiz deixou de

conseguír.; dinheiro, 'glória, fama e mulheres a Granel.

Sábado, dja 9". a. 20;00 hora. ..::::: cen.ura 14 ano.

ARENAS SANGRENTAS ;.'

com· Miehel Ray,. Rodolfo Hoyo�, Elsa Cardenas,
Carlos Návarro e Joi��nsing.

Uma inesquecível história de aventura e amor ...

um filme que tem o toque de grandeza.

\ . AGUARDEM:

Minha, ,Bela Dama - Kali;Vug • A 'Fúria dos Bárbaros
.

�--_.�--------------------,

)(

..

.

Multiponto
Zig Zag 'AutoDl.ática

CASA' FISCHER DE \ MOVEIS e FISCHER'MAGAZINE
r

COhJDIC,ÕES ESPECIAIS NO MtS Q� LANÇAMENTO
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