
Um problema sério de todos os anos, sem dúvida,
na presente época, é do material escolar. Sempre mais

caros e sempre necessários, muitos pais estão impossibili-
tados de adquiri-los.

'

A Municipalidade, comprendo por dentro o problema,
adquiriu e distribui material escolar para todos os alunos
nas Escolas Municipais, resolvendo assunto em seu setor.

E os outros? e a'maioria? matriculados em estabelecimentos

estaduais, na cidade no Interior". estima-se em mais ou

menos 6.000 alunos /,matriculados em
_ todo� 'os nossos

estabelecimentos. Aí;�)então o maior problema. '

O Pnefeito Therézio Netto, numas de suas viagens
à Florianópolis, ali foi informado da existência de' farto
material, na dependência, apenas, .de providências da

Inspetoria Regional de Ensino, em tempo hábil, para a

sua vinda ao interior, o que não aconteceu, infelizmente,
em, nossa região.

O fato, puro e meridiano é que o material fornecido

pela Secretaria da Educação e Cultura do' Estado não

chegou cá para, as nossas bandas e o problema está aí,
desafiando a argúqía de todos.

De um lado a exigência certa e legal, ,para a
, matrícula de .todos na idade escolar e do outro, a falta
de recursos de muitos pais para a aquisição do respectivo
material escolar.

Ainda há dias, uma senhora do interior, - espôsa
de um operário, comentava conosco: "O Govêrno obriga
á gente matricular as crianças e' nós temos 4 filhos e

.não auxilia com o material e nós não podemos mesmo

comprar".

Diante do expôsto, sem solução no momento, o

sr. Prefeito Therézio Netto, numa decisão alta e humana,
em entendimento com os Diretores de nossos estabeleci
mentos 'de ensino,

'

mediantel:ma relação de alunos, 'os
mais necessitadas, decidiu que a Municipalidade vai ajudar
'com o material necessário e nêsse sentido' seguiu 5a. r

feira para Curitiba, afim de adquiri-lo, para entrega pelas
professôras, na próxima semana.

'

Solucionado, em parte, mesmo tarde, o problema
para o corrente ano, vamos equacícná-Iazdesde agora, para
o próximo, dando-lhes uma' solução definitiva e humana.

':"Urge a união de todos, as entidades assistenciais
e Clubes de Serviço, para juntos atendermos todos os

, necessitados, \
não só com material escolar, mas também

'com uniformes e calçados. Comandará a grande campanha,
o jovem Magístrador da Comarca, culto e humano, dr.

Tycho Bràhe, Fernandes que, vai solicitar e espera o

auxílio e apoio de todos os corações bem formados. n

,

Alimentação ��c:olar
no currículo normal:
o Superintendente da Campanha �lacional de

Alimentação Escolar, encareceu ao ,Secretário da Educação
e Cultura, dá \necessidade da inclusão da Educação Ali
mentar nos currículos prímárío é normal, de modo a

capacitar aos professôres noções de nutrição e de educação
alimentar, a fim de preparar as 'futuras mestras a minis
trá-las nas escolas primárias.

,

I, A tendendo a esta manifestação do Superintendente
General José Pinto Sombra, da CNAE, o RepresentaÍÍte
Federal do órgão em Santa Catarina, José Alberto Abreu,
expôs ao. Secretário Galileu Amorim, da Educação e

Cultura, as bases para a inclusão da Educação Alimentar
nos currículos, primário e normal em 'nosso Estado. n

'Sindicato dos Empregattores Rurais de (anoinhas

)FUNRURAL uma realidade
Temos o prazer de levar ao

conhecimento da Classe Rural
dêste Munícípío, estar êste
SINDICATO promovendo os

entendimentos entre o Hospital
Santa Cruz e o LN.P.S. para a

assinatura do convênio, 'a fim

de ser fornecida a assistência
mêdiea » hospitalar - obstétrica
e odontológica a todos os

Ruralistas contribuintes do

FUNRURAL, cu seja do reco

lhimento da taxa de �% sôbre
8 venda de produtos agríeolas.

Canolnhas - Santa Catarina, Numero 9'1116 de Março de 1968

Diretores: R. R. DA �Il�� � AlfRfOO O. GARCINOO
FONE, 128

Gerente: IlHASS SmMf
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2

'\

1968 .ANO AGRICOLA
Écos da g'rande, reuniá'o de técnicos, abr�ód� a patrJótica e oportuna Campanha

CORRESPONDl:NCIA RECEBIDA:

PEQUENOS MUNIClpIOS DO ESTADO, como ou
ocorre em Treze' Tílias, Arrôio Trinta, Fraiburgo, Pinheiro Preto
e adjascências, encravados, no interior berríga verde percebem
agora o valor do. movimento revolucionário de março de 1964.
Pelas suas dimensões até então não tiveram oportunidade .e

aquilatar o valor dá drenagem colocado no bolsão polítteo nacional,
na época em purulência igual. O trabalho foi realizado em se

cuidando primeiramente dos setores mais af€'tados. que pela
recuperação atingiria os menores focos. Assim foi fdto e príneí-

Queremos cumprimentar ao palmente -- nos' grandes centros .polítícos e agoaa . os ,efeit�s
técnico local e regional da' atingem os diminutos núcleos populacionais.
ACARESC, aos dirigentes da

I' NAQUELA REGIÃO, segundo despachos recebidos, "nãoCooperativa, dOI órgão -Sindical, se observa nenhum movimento nos bastidores políticos apesar iodo Banco do Brasil e demais, ,

pleito de 15 de novembro próximo". 'E dizem mais - "haverá
entidades atuantes DO setor pelo I '

\ lançamentos de candidaturas únicas nessas comunas, sendo qaelevantamento dos problemas
os cidadãos apontados deverãõ estar desvinculados de quaisqueragropecuários e, a certeza, de

que se em,penharão na sua �o- correntes politicas, identificados apenas com -os superiores ínse-
rêsses das cidades". '

lução dentro de um espirita _,

eminentemente comunitário de A NÃO CONSTATAÇAO DE "NENHUM MOVIMENTO.
auto-ajuda. �-NOS BASTIDORES POLITICOS" não implica em- apatia, símio

no retôrno da responsabíhdade civil dos eventuais eandídetos. O
silêncio significa meditação, nunca frustração e nem estagoaç,ão.
Meditação da hora presente que não rejeita qualquer movimento
de retôrno aos quadros políticos constitucionais vigentes, anterter
a março de 1964, quando, recorda-se, candidatos eram escolhidos

pelo critério aviltante da maior capacidade maquiavélica dentre
os aspirantes à condição. A frustração e a estagnação atingir$
8S áreas doentias quê apenas conseguiam reefírmação pelo engôdo
e usurpsção.

O BENEFICIO' DA REVOLUÇÃO está em que mesmo nos

mais distantes aglomerados humanos houve desmantelamento "a
engrenagem politico nociva, assestada contra o povo e seu bem estar.

(contiDua Da 3a. página)

foi possível comparecer à refe
rida reunião.

Mas, com prazer tomei co

nhecimento na Delegacia Fede-'
ral do Ministério da Agricultura
em Florianópolis, de que o re

ferido conclave obteve pleno
êxito.
Na oportunidade, expresso �

empenho em que sejam manti-

das e ampliadas as tradicionais
relações de aprêço entre essa

Prefeitura e esta Delegacía,
apre�entando 8 segurança 'de

especial estima 'e alta consíde-
. ração.

Atenciosas Saudações

Darcy Pereira
Delegado �egioD,al do IBDF,

em Santa Catarina -n

Ministério da Agricultura
Ofíéio n.? 00347
Florianópolis - S.C:
Em 6-3-68

Do Diretor ,Estadual do Minis
tério da Agricultura em' Santa
Cstaríqa, \

Ao Sr. Therézio Carvalho - Ma
Prefeito Municipal de Caaoínhes,
Alllunto: cumprimentando'

SENHOR PREFEITO:
,

Ao regressarmos à nossa tenda
de trabalho, após a reúnião
realizada em sua cidade, que
remos cumprimentá-Io pelo su

cesso do conclave e expressar
a nossa gratidão pela magnifica
acolhida.

Os técnicos do Ministério da

Agricultura ficaram vivamente

impref!lsiJnados COIIl o ambiente
de trabalho sentido. em seu

município. movido pelo dína
mismo de um Prefeito jovem,
entusiasmado e dedicado à so

lução dos problemas magnos
de sua comuna.

Esperamos que a nossa equipe
técnica tenha deixado uma

orientação segura para o de
senvolvimento agropecuário lo
cal em sua rápida passagem.

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar-lhe os nossos

protestos de alta estima e dls-
tinta consídersção,

'

Francisco Hoeltgebaum
Eng. .Agr. TC-lOl, 21B

Diretor Estadual do Ministério
da Agricultura em Sta. _Catarina

.

Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal

.

DRSC. 1126/68
Joíavílle, 6 de março de 1968
Ilmo. Sr.

Benedito Th. de Carvalho .Netto
'DD Prefeito Municipal de

Canoínhss
Cancínhas - S.C.

Senhor Prefeito;
,

.Acuso o recebimento do con

vite de V. Sa., para participar
da Grande Reunião I Agrícola

� programada para o dia 2 do:
mês corrente, ,nêsse município.
Entretanto. agradecendo o _

honroso convite, comunico a

V. Sa., que somente hoje retor
nei de viagem a serviço da

Autarquia, que dirijo neste Es
tado, motivo pelo qual não me

valor politico
Revolucao

1

Ginásio em Major Vie,ira
v i tá r i d

.

d o
�

po vo
'

O I povo de Major 'Vieira,
através de' seu Prefeito Munící
pal e Câmara de Vereadores,
desde a muito, vêm lutando,

- junto aos setores competentes,
para criação de um ginásio em

,
sua cidade. Agora, após muita
Luta e esforços, conseguiu, afinal,
a -grande conquista, conforme
testemunha o telegrama abaixo
transcríto:

Apraz nos comunicar que
Senhor Governador assinou
decreto criação Colégio N0r·
mal essa próspera cidade pt
Nossas felicitações pela vitória
tão justa e merecida pt CDS
SDSM Deputado Celso COIta
l.lder ARENA Deputado Paulo
Rocha Faria

. Parabéns Msjor Vieir8'� e nos

sos 'cumprimentos ao EXlllO.
Senhor Governador Ivo Silvetsa,
que tão bem comprendeu Os

justos anseios daquele labor ioso

povo. n

,Urgente Sebastião Costa
D Prefeito Municical de Major

'

Vieira �rgente
De Fpolts, se 2993; 43.8.19,30
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CORREIO DO NORTE
. '

�

Conhecimento da Realidade Rural
'''Sistema . diagnóstico _ rápido"

sócio-econômico do Município de
Na. elcolal isoladae cada profenor atende 40 lérie.
primária•• imultaneamente.

Estudo
(continuação do número anterior)

3. 2 - O NÍVEL SANITARIO
(na sêde eatá representado )

1 - HoepitalSanta Cru�.
2: - Centro de Saúde.
3·, - 6 mêdioos (Di'�: Oevaldo Segundo de· Oli

veira, Haroldo Ferreira, Mário Múni, Reneau
Cubas, Antonio· Seleme e Adsyl Dietrich,

-1 ..,_ 40 farmáci{ll: Sanía Cruz - Grimaldo Furtado;
Allage • Adauto AlIage; Oliveira • Benedito

I r·, C. Netto: Machado - Ney Machado.
5 -:- Ambulância • Prefeitura Municipal.'
Segundo levantameoto efetuado junto aOI mêdícos,

,

ai doença. ·mail comuni em adulto. Ião: Gripe,
dpença. cardíaca I neurose, lepra, tuberculose e

câncer, Em criançaíf: de [anéiro a outubro de 1967
- -

t
.

ocorreu 977 callOI de desinteeie, 738 de gripe,
112 .acampo. 36 de coqueluche•. e 3 calOI de

difter�8. A doeuçe mail comum Ido. recêm-uaecidoe
é a deeinteria ocarionando a dlllidratação. No meio
rutal existem 35 parteiral sob a lupervi.ão do
pô.to de saúde.

3.3 - SITUAÇÃO ·EDUCACIONAL
Há 6 Grupos Eecelaree Estaduaie, 69, E.colal·
Rurai., 407 Estaduaie, 22 .Municipllil:
A frequência \ dOI aluno. diminui nOI mele. de.
iunho, agôeto e setembro. devido à trabalho. de
extração de erva mate e na lavoura. Na lede
editem 3 Ginâaios, i COfiO Normal � 5 COflOI
Têcnico-profieaionaie ...;. Técnico de Contabilidade

.

Técnico Profi.. ional Masculino, Eecola Profiseioaal
, Femíuine, Gináeio. Agrícola Vidal Hemos, e Admi«
ni.tração de Emarese•.
Oh•• : Em algoma. comunidade. ocorre o Iuncio
namento de uma IÓ escela. atendendo um número
eX1!flllivo de alunos, �

Média de matrícula. � 4.123
M�dia de Frequência • 3.791
Eliminado. - 147

Frequência Mêdia ,91,9%
N .. médio de alunes 59 (por escola)
N� médio de eluúos. por profellor· 29,8

" ,

diferença • 332

(transíerêucie]

I

Canoinhas

4 - Infra M Estrutura
4.1 - FINANCIAMENTO

Existe no Município Agência do Banco do Brasil
Agência do Banco Nacional do Comércio, Agência
do Banco Indúetria e Comércio de Santa Catarina,
Agê, \C a da Caixa Econômica Federãl,
A jitução do Crédito no Banco do Brasil é a

seguintes
.

Estatlstica -:- Aplicação em 1967 -- Resumo
APLICAÇAO POR MUNICÍPIOS

Canoinha. NC.$ 573,013,00
Major Vieíra 393.440,00
Trê. Barra. 242.-190,00

.

\ TOTAL 1208.943.00

RESUMO POR ESPÉCIE
Milho NCt$
Arroz,
Feijão
Mandioca
Erva·Mate
Betata-Inglesa .

Trigo
Soja
Tratorel
Micro.1Lratorel

.

Outros Implementoa
Animai., de Serviço
Carroçai e Impl. de Tração Animal
Caiai Sede e Paióil
Cêrcal
Ftoreetamento
Veículos
Aqoi.içãG de Bovinos
Aquisição de Suínos .

Benfeitof\ol Diversae
Cu.teio de Suinos
Avicultura

TOTAL
)

(continua no próximo numero),

.JUlHO AGÓS10
.j) S T Q Q '5 5 D S T �, Q 5 5

7 4
14 11 ,

r-

21 18
28 25

r OUTUBRO NOVEMBRO
D· 5 J Q Q S 5 D 5, J Q Q 5 5 D 5 T Q Q 5 5

I 2 1
6 3' 8
U m U U
� u n 25
27

.

24:' c=:29:,:__ ---'

.

r Antes de comprar um veículo para
;frabalhar,pergunte à sua família o q�e ela

prerende fazer em' todos êsses dias.
Está vendo êste calendário?
Para a sua família, êle é o mais

importante que éxiste. '

Pois êle mostra justamente aqueles
dias em que 'a sua-família mais gostaria
de estar. ju.nto de v. Já contou quantos
dias são? 52 domingos e 7 feriados.

Se v. faz semana inglêsa, serão
mais 50 metades de sábados.

Sem contar aqueles 20 diasde
férias 'que v. tira por ano. '

Ou seja: é quase 1/3 do ano em que
fado mundo na sua casa "

espera que v; os leve a passeár,
fazer piqueniques etc.

M A L L'O N

S t'Q Q 5 5

7
·D·

1
8
15
22
29

Em vez de desiludi-los, faça aquilo
que vai ser melhor também .

•

nos 2/3 do ano em que v. trabalha:
"compre uma Kombi Volkswagen.

Nos dias' úteis tire os bancos e

leve toda a carga "que seus

negócios exigem.
E quando não é dia útil, coloque outra

vez os bancos. Leva dois minutos.
V. vai ver como o

dia vai ficar útil'
para a sua

família. E para c

conseguir isso
basta nos visitar.

.& � ..'c I A. SERVIÇO
AUTORIZADO

Rua Vidal Ramos ,- Esq. Rua Barão do Rio Branco'- C�noinhas. s. c.

) ,

237,852.00
67.30700
3.745.00

12.505,00
1100.00

356,270,00
1.860,00
890,00

156.638,00
12.810.00
47.045,00
1.640.00
3.086.00
6.490,00
11.569,00

179.5,50,00
9.496,00
25.917,00
13.929.00
20.743,00
37,881,00

620.00
1.208.943,00-

16.3.1968

X
de

Florestal
Instituto Bra.sileiro

Desenvolvimento
Delegada Regional de Santa Catarina

EDITAL
De ordem do Senhor Presidente do Instituto Brasileiro

de Desenvolvimento Florestal, o Delegado Regional do Estado
de Santa Catarina, torna público que até o dia, 20 de,março do

i corrente ano fica aberta a Concorrência Públtca 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 mínima de
7 (sete) centímetros. resultante

J

do desbaste de formação de
plantios, no Parque Florestal "Joaquim Ftuze Ramos",' em Três
Barrai, neste Estado.

-Após o resultado desta concorrência a 'firma vencedora
terá um prazo de ] 20 (ce�to e vinte) dias p'ara a retirada do
material.

As propostas que serão abertas e arroladas na presença
dos. interessarias) às 15 (quinze) hqras do dia 20-3-68 .(vinte de
março de hum mil novecentos :e se88ent�e mito), na sede da
Delegacia Regional do IBDF, em Joínvllle, -na Rua do Príncipe,
192, podem ser apresentadas obedecendo 08 seguintes requísttos;
a) serem apresentadas 2 (duas) vias em envelopes fechados e

rubeícadcs no fêcho, contendo no anverso, com destaque e

clareza, s expressão
.

"Proposta para compra de toretes de
pinheiro brasileiro";

b) serem apresentadas pera todo o. lote, toretes e achas, tendo
dE' modo 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 a08 cofres do IBDF 8

. importância total,
correspondente aos 2.000 (dois mil) metros cúbicos de toretes.

Joinville, 20 de Fevereir? de Hl68.,

Darcy Pereira - Delegado Regional Iv

��-�-�-����--II
\ j

....\' .

�

Ao comprar Café, lembre-se
r

C,A F ,É' B I G
é O Café dos que conhecem Caté .

. Torrado, moído e entregue no mesmo dia
em -tod'�s os pontos da cidade .

.� �-��------�.
\

Novo, Mundo 'SIA.�Madeireira
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
--' Ficam convidados os ·Srs. scíonístas desta sociedade, para

se reunirem em assembléia geral ordinária, às nove horas do dia
30 de Abril do ano corrente, na séde social, à rua Barão de Ca
panema, 1189, na cidade de Palmas, Estado do Paraná, para de
liberarem sôbre a seguinte

( ORDEM DO DIA '

1.°, .: Apresentação e aprovação do balanço geral eocer
rado em 3� de dezembro de 1.967, relatório dá' diretoria e pare
cer do conselho fiscal.

2.° • Eleiçio do novo conselho fiscal.
3.° - Assuntos de Interesse. da sociedade.

. ..

Palmas, 22 de fevereiro de 1.968

Isaac Zugman • Diretor Industrial'
, )

f'
/

, 2x

I

FUNDADO EM 29/5/1?407 - Reg. no Carl. TÍt� ./0 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO -' PUBLICA.SE AOS SABADOS

-.

Rua Paula Pereira, 755/761 ,..- Fone, 128· - Canoinhes .« S. C.

Renovação de assinatura (50· números) NCr$ 3,50
Os atrazados, serão cobrados à base da peca,

1 TABELA ::>E PREÇOS DE PUBLICIDADE
j •.

centímetro de altura de coluna:
,

Jr'AGINA INTERNA
1 vez NCr$ 0,55

I.

Anuncioa: Por vez e por
,

. . ,

ULTIMA PAGINA
1 vez NCr$ 0,65
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,
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-./1. 1ragédia
Esta coluna iniciou seus

registros sociais comentando

o enlace matrimonial de Jú
lio e Ana Helena ocorrido

no' últi�o dia 5 de fevereiro; ,

foi .o "casamento do ano".
Dificil nos' é agora, comentar
a tragédia que veio \ enlutar
8S famílias Tavares da Cunha
'MeÍo e Procopiak, fazendo
substituir os sorrisos de on

tem pela dôr e pelo sofri
mento de hoje.

Os principais jornais regís
traram o trágico acidente de .

. 'i Joinville, no qual perdeu a

vida o bondoso Júlio, estando Ana Helena ainda no Hopital São
José bastante ferida, mas g:aças a Deus, forr de perigo.
-Não possuímos ainda os dados concretos para, poder explicar aos
leitores desta coluna como o acidente das 3 Horas de Joinville

pode vítímar.o jovem casal, já que, somente o .Júlio participou da'
corrida como pilôto de um Gordini, enquanto Ana Helena apenas
assistia.' ,

, • ,/
I

O fato é que Canoinhas inteira está consternada com a brutal

tragédia.

�enovação é'éom Fr�i l.{)eobqJdo
.

Frei T�obald'() tem uma difícil missão � cumprir: reformular' a apre
sentação litúrgica da Igreja Matrii Cristo Rei. Primeiro passo pata
alcançar tal objetivo: reformular o Côro Santa Cecília que n08 seus

35 anos de existência resiste, naturalmente, 80S ventos da moderni

zação. Com a introdução do vernáculo nas missas, o Coro, aliás ficou
meio disperso. No'1'2.0 tempo Frei Teobaldo deverá conseguir que
tôda a assembléia não apenas "assista" a missa, mas "participe"
dela, rezando e cantando ... José Vasconcelos tinha razão: vamos

renovar!
'.

Nereu Wilma
Enquanto os carrilhões da Igreja do Rozário em Curitiba marca

vam a Hora da Ave Maria, subiam ao alter no últímô dia 9,
sábado, Ner eu Kzesínskí e Wilma Berner, Nereu é filho da Vva.
Catarina Kzesinski, de tradicional familia canoínhense e Wilma
é .filha do casal Erwín (Eroa) Berner. Romão e Henrique, irmãos
de Nereu e uma centena de convidados especiais estiveram
presentes-ao grande acontecimente. )
, 20_ Festa Nacional do Cfjimarrão vai sair
Vai sair mesmo a' 28, Festa Nacional do Chimarrão.
Benedito Therézio já convocou seus acessôres para a formação
da Comissão Organizadora e a data já foi marcada: 15, 16, e 17
de Novembro de 1968. O vereador Tufi Nader certamente será

, ,

o coordenador da grande promoção. J

Sucessãó de l.{)eré;;cio
Benedito Therézio neO? bem começou sua

grande obra de recuperação e já começam
a surgir co�entários sôbre a sua: sucessão.

Entre
_
os nomes mais cotados está o de

Alcides Schumacher (foto), .tído entre a
!'

maioria dos canoínhenses como o "candí-

_ dato natural" para substituir Therêzínho.
Alcides Schumacher, é môço, inteligente
e atuante, como o nosso atual Prefeito.
E numa prova de revesaménto nada como

um môço 8PÓ� do outro para que se

consiga vencer a dificil corrida do

progresso.

Baile de 'Páscoa
Estamos a apenas 28 dias da Páscoa e, pelo Jeito, ninguém
providenciou ninguém. E ninguém consegue fazer um baile bom
com? apenas 30 dias de propaganda.' Na últirD--a hora, então, con
tratam uma orquestra e como ning'uém a conhece, (ou a conhece.
demais) ning,-\ém vai ao baile.! vai a Diretoria reclama: ninguém
coopera, ninguém prestigia, etc., assim. não é- possive! fazer um

baile, etz...
-

.

.

Pode ser que um dia alguém se "queime na parada" e faça voltar
a velha tradição canc�inhense de marcar com um grandios'o bsile
a chegada da Páscoa. Essa tradição, aliás, sempre foi da Socie�
dade Beneficente Operária. "

.

n

PROCURA-SE

Secção de Peças
EMPREGADO

Auxiliar de

\

Já se vai tornando tradicional
o jantar, que mensalmente, a

diretoria do Lar de Jesus pro
move à sociedade canoinhense,
para que' mais de perto se

, conheça aquela casa de proteção _

----- ._--_----------------

à criança ebandcnada.
São at.ualmente 24 crianças

que lã se encontram e· sua

.manutenção só é possível gra
ças ao coração magnânimo do

povo de Canoinhas.

Cada jantar reúne de doze a

quinze casais .e pessoas de des

taque de noss� cidade, que,
num ambiente de confraterni
zação e amizade, tomam conhe
cimeóto do alto valor social
edo Orfanato Lar de Jesus.

,

Jantar, no
Lar qe Jesus

Para a próxima terça-feira,
à noite, estão sendo convidadas
especialmente, as pessbas abaixo
relacionadas:
Sr. e sra, Jacob Fuck, sr. e

sra. Mário Ferraresi, sr. e sra •

Estdano Wrubleskl, sr. e sre.

Ithass Seleme, sr. e sn. Roberto
Annes, sr. e srs, Irineu Gonzaga,
sr, 'e sra. Ondino Doin Vieira,
sr. e sra. Francisco Zaziskf;--sr.
e sra. Sidney Côrte, sr. e sra.

Orlando Tremei, sr. e sra. Fer
nando Rocha, sr. e srs. Waldir
Wiese, sr, e sra. Alfredo V. Bach
e �s sras, Izsura de Lima e

Eli,na Fuck. v

I,
.

Contribuicão ·Sindical
. "

(ex-Impôsto Sindical)
Lembramos à todos os Pro

prietários Rurais da região sôbre
o cumprimento legal de proce
derem o recolhimento da Con
tribuição Sindical, referente o

exercício' de 1968 e devido à
Federação da Agricultllra do
Estado 'de Santa Catarina.

Para os esclarecimentos e

preenchimento das guias pode-
. rão procurar a séde provisória
dêste Sindicato, à Rua Getúlio
Vargas, 562 (Edifício Jordan),
nesta cidade.' , ,!

.

Ewaldo Zip'/Jerer - Presidente
Arno C. Hof/marm - Secretári�

\

Datilógrafa �

Precisa-se no Cartório de'
Paula. S. Carvalho, para 112

expedínte. 2v

de

'\

Delegacia Auxiliar
Polícia de Canoinhas

A V I 5 O
o capitão Rogério AfoD!!O
Schrnidt, Delegado Especial
de Polícia do Municipio de
Canolnhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de sues

atribuições legais, etc. .

Avisa aos interessados que os

alvuás de licença da Delegacia
da Ordem Política e Social e

da Diretoria 'de CeQlura e

Oiyer'sõe. Pública., serão re

novados -

a partir do dia 5 do \

corr;ente mês, até dia 31 do
mesmo mês.
Avisa outrossim, que to'dos os

estabelecimentos comerciais que
vendem bebidas no varejo, e,stão
�ujeitos ao Alvará da Delegacia
da Ordem Politica e Social e

todos ,os estabelecimentos de
. diversões, jo'gos lícitos e recintos
de Sociedades, estão sujeitos ao

a'lVará da Diretoria de Censura
e Diversões Públicas.

'

Necessitam<)s' de um rapaz 'de
preferência com instrução se

cundário, de bôa aparência, com
conhecimentos gerais de Secção
de Peças, e quites com o

Serviço Militar.

Os interéssados deverão pro
CUr6lr o Cartório da Delegacia

ApreseDtar· se no Escritório da d. Policia, para maiores escla-
Firma Comercial Pedrassani recimeptos a respeito.
Ltda. á rua Vida I Ramo!'! 1206, CanoiDhas, LO/março /1968.
nesta cidade, no dia 23 de Cap. Rogério Afana0 Schmidt
março dE 1968; áa 14 horás. Iv' Deleiado de Policia (\

/

Canoinbas (SC�. 16 de Março de 1968 N.971ADO XXI

o valor polítiCO 'da Revoluçao
(continuação da la. página)

Já agora pensa-se em termos patrióticos: apenas cidadãos honra
dos e capazes, identificados com os problemas locais serão epo ....
tados como candidatos a cargos Executivos. Deixa assim a polítí..
de ser instrumento de serventia doméstica, para tornar-se podero••
fôrça de prestação de servíços úteis à nacionalidade.

BEM DISSE o MARECHAL COSTA E SILVA em sua

mensagem ao Congresso Nacional que "a revoluçã-o necessita dE!
tempo porque são Inúmeros os processos de mutações que vem

. sendo aplicados em tôdas ali áreas". "Os benefícios virão com o

correr dos anos", arrematou.
UM DELES, o da moralização política, não é mais sonho

em Santa Catarina:
.
desde a capital ao mais distante interior.

E a prova cabal está no que nos dizem' de Treze Tílias e adja
cências. Candidatos únicos na medida em que a escolha criterio.,
apontar os únicos candidatos com bagagem moral e cívíca aptos à
aspiração do cargo. Neste momento em 'que o Govêrno da Repi
blíca apressa-se a comemorar mais um aniversário do 31·de msrçe,
nada mais oportuno' do que fazê-lo lembrar dêsse detalhe que
por ser, pequen9 _não perde em grandeza para constar) no .ativo
.dos benefícíos advindos com a instalação, da nova ordem politieo
.,

, ( . , (

[urídíca instalada em boa hora no País. .

n

(Agência Blumenaueuse de Noticias)

'1 --------_1..

+
.CruzCine VeJaTeatro

AP RlESEN TA-:- -:-

HOJE. a. 20,00 hora. - cenaura 14 ano.

o de
l

OZMágico
.

com Judy Garland, Frank Morgam e Ray Bolger.
Todos pediam, todos desejavam a volta do musical maravilhoso,

sempre recordado. - Em 'I'echntcolor.
-,

DO�INGO • a. 14,00 hora. - cen.ura livre

O Mágico de 0:(,',
DOMINGO. a. 17,00 e 20,00 hora. - censuea 14 ano.

Kali-Yug. A Fúria dos Barbaras
com Paul Guers, Senta Berger, Sergio Fantoní,

.
Lan Hunster e· Joachin Hansen.

A fúria dos homens maus .. , e as viagens através das matas, para
procurarem recursos afim de evitar a forte doença "VARIOLA",

que atacava o povo Indiano, vocês verão neste filme.
Em Techp.icolor.

2a. Feira .. a. 20,00 hora. - censuea l4 Bno.

Kali-Yug, A fúria dos' Bárbaros
3a. e 48. Feira .. a. 20,00 hora. - cenlura 18 anoll

Embus1e 'Diabólico
com Gary Merril, Jane Merrow, Georgina Cookson,

. \ Neil McC.allum e Rachel Thomas.
Um crime astuciamente traçado e a justiça

tremendamenle executada.

58. e 6a. F�ir� • a. 20,On hora. - censura 14 ano.

Os Primeiros Homens .. na Lua
com Edward Judd, Martha Hyer, Lionel Jeffrie.s e outros.

Só uma grande imaginação podia ter concebido esta aventura ...
só os homens da era espacial podiam ter realizado êste filme.

Sábado, dia 23 • a. 20,00 hora. -- cenaura 14 ano.
,

Por" Causa de uma Francesinha
.,

-

cl Bob Hope, Elke Sommer, Phylís DiUer e outros grandes artistas.
Uma francesinha bonita... um comediante sem iguaL. e uma

espõsa ciumenta, vivem a mais hilariante comédià dos últimos anos.
Em Technicolor.

Aguardem para breve:

MINHA BELA DAMA
INVASÃO DA INGLATERRA
AS MAQl)INAS VOADORAS

,-------------- • i�

Prefeitura �unicipal
Diretoria da Fazenda

de
.

+
Canoinhas
EDITAL

O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA
MUNICIPAL, solicita a todos os proprietários de firmas indut1-
triais, comerciais, casas Bancárias' e mesmo os autônomo�, uraa
relação, discriminando o número ofici".l de empregados e empre
gadores,. a fim de que, pos!!smos efetuar os lançamentos sôbre' a
Taxa de Renovação de Licp.nça e expedir o alvará, conforme a

'Lei n. 757 de 18/4/67, até 30 do corrente mêa, sob pena 4e
serem laDçados a revelia.

. O prazo para pegamento da Taxa de -Renovação, está
previsto' para o mês de abril vindouro, em uma 5'Ó prestsção. '

'

A L>IRETORIA' \'-.,
.'X
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PREFEIT'URA·
Publicação Oficial da

MUNICIPAL DE
Diretorle, da Fazenda

16.3.1968

,àí CLUBE
CANOINHAS

DE BOLA0
�

FANTASMA

Toth Bernardo
Souza Aníbal Martins de
Vieira 'Sehastiana
Souza Hilda Vieira
Bíttencourt Dinor

.

Bonassoli Sebastião
Rodrigues Tereza
Fernandes Miguel
Fernandes Acir

.

.

Silva Aluisio Bento da

A Diretoria da Fazenda comunica aos proprietários
abaixo relacionados, que até o dia 10 de abril 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 maio, junho e julho.

/'

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

Canoinhas, 13 de março de 1968.

IV81.ásio Coelho Diretor de Cadastro

Wagner 'Giucio
Wolter Lourlval Paulo
Andrade João Salvador de
Walter Ed,imar

Avenida dos Expedicionários Tavares Alcides
Schroeder Berths Góll Santos Sebastião B.

Raldi Gabriel
Santos Estactana Augusta dos
Tietz Alfredo

. Wendt Frederico
Muller Francisco
Tavares Jovino Corrêa

,

Rocha Ildegar
Rodrtgues Segundo Francisco
Santos Raiguerte e Pedro

. Ferreira dos
Soares Augusto
Maia Alceu

.

Oliveira G&ldino de
Silvio, Mário" Espolio Aurora' Justina doe

S8nt09
Posaamai João
Vfeira João Mateus
Oliveira, Benvindo Simões de
Berezoskí Maria. Nilza
Tidre Vitor Pereira
Ecker Frederico Bernardo
Schaeffer Dr. Tarciso

Rua dos Expedicionários Pieczarka Clementina E.
Hsdler Adolfo, Leopoldo, Paulo Santos Leoníro dos

I
Quadra C-l

Rua Princesa Izabel
Coutinho Generosa Mafia B.
Vlck Cezárío
Snarea Francisco
Batista Thalía B.
Batista Teseu Aristides

Rua Particular
Horschuch Ernesto, Ursula e

outros
Fuck Cristovão

Quadra C-2
Rua Princesa Isabel

Hersnchuch Ernesto, Ursula e
(

outros
'Bsulke Alvioo F. G.
Ethardt Michael
AJ[IIlazem Baixada Canoinhense
Becher Belo
Plástícos Santa Cruz S. A. ...

Avenida dos Expedicionários
e Princesa Isabel

Esquadrias Santa Cruz S. A.,.
,

Rua Particular

L"i>thinski João

Lapchínski Demétrio
Ktslow João

Quadra C-3
. Avenida dos Expedicionários
Krüger Donaldo Zifrid.
�.tonovicz Adão
Prust Helmuth
Pl'ust M�rilene
Msyer Gilberto,
Edgar, Alex
Bernadete M. Dequech
Prust Reinaldo
Prust, Valdemar, Erico, Valter
Rlef e outros

, Rua Projetada
H*hn Rudolfo

Quadra C..4

Averiida dos Expedicionários
Burgsrdt Antonio
Corrêa Júnior José"
Corrêa Darci
Fragoso - Firmino Soares
Yaz José
Domingues 'I'erezlnha Felicio
Lima Elvira de
Wendt Ademar
Souza Salame de

Quadra C-6

Oliveira Arolde Pinto
Mendl's Antonio Simões
Lopes João
Fragoso Firmino Soares
Colaço Sebastíão

Ouadra C-5
�

"

San tos Francísco dali
Alves João

Rua Projetada
Santos Ascelina dos

Rua Rodolfo 'Bading
Santos Eurides Gregório dos
Santos José Gregório dos
Sa,ritos João 'Gregóric dos

Quadra C-7
Vieira Claudomiro Bley
Gonçalves Antonio
Prust e Irmão Ltda.
Fat:ias José Francisco
Adur Bejamin
Schíessl Arnaldo
'Saotos José Corrêa dos
Rosa Acilr Antonio
Shíslovlcz Tereza Brasilia
Pedrassaní Auri Geraldo F.
Carneiro Emilio
Schíessl Tereza
Andrade Eliseu
Munhoz Terezinha
Karvat Filho Francisco
Píeczarka Clementina E.

Siqueira S!lvana Seleme

Morvsn Alinor
Mundt Erich
Santos Antonia Silveira dos Vva.
Hsensch Augusto
Godoy Henrique' José
Domingues Antonio
'Souza Manoel Martins

Quadra C.;8

Quadra C-9

Avenida dos Expedicionários
Frank Pauio Adão
Psuluk Ambrózio
Chagas Juventino
Estsvesz Felix
Moreira Pedro Barbosa
Santos Vitor dos
Vieira José Lulu - Vva.
Basilio Nagíbe José
'Erhardt Michael
Spindola Guilhermina
Oliveira Ozório de Souza
Erhardt Milton Schelin
Klempous Natalia
Silveira Alcides Soares da
Schiessl Adão
Wolter Waldemar
Seleme Michel.
Gonçalves Manoel Leandro
Gocíkí Antonieta
Vieira Nelsõn
Bolduan Artur
Schwitski Hugo
José Gilberto G. Santos e

Antonio' Se�gio Santos
Falkevicz Otavio
Pieczlirka ��sé Clamente
Pieczarka l.'l.ementino E.
Paisos Maria Francisca dos

Quadra. C-lO

Quadra c-u

Walter Arildo Alfredo
Pacheco Sobrinho João
Seleme João
Freitas Ermelino
Andrezejevskí Justina
Gois João Pedro
Santos João Maria dos 2
,Gonçalves José Gonçalo
Lima Claudio de
Roesler Jovino
Santos João Maria dos 1
Krailing Agenor João
Andrade Francíseo Assis
Lentz João
Andrade Pedro
Santos Estacíana Augusta dOI,
,Wittlich Lindolfo

Quadra C-l2.

Bonassolt Alberto
Bockor Paulo
Ressel Bruno

. Wurzer Rose Maria Kanzler
Lima Cajo Rodrigues
Hostlm Darcílío
Fernandes Braz Soares
Ruchioski MUlano
Bodernberg Adolfo ,I

Lopes José
"

Slobsdack Adão'
Bonsssolí Sebastião ,À
Gapskl João - 11
Iglicoski . Lidio
Sarnick Antonio
Drosdeck Romão
Lessak Miguel
Lessak Pedro
Sudoskí Otávio
Zíppel Celso
Marcíníchen Braz
Lessack Gregório
Martins Ambrósio
Carvalho João Eduardo de

Nídztelskí Alberto
Rocha Leonor
Santos Homero dos
Oliveira João Franco dé
Wendt Nelson
Vieira Pedro
Lopes Guimorvando
Silveira Odario da

Rodrigues Pedro
Ribeiro David
Werner Hugo Sobrinho

TERRENd I
Vende-se por preço de ocasião

um terreno com a área de 36

alqueires, situado entre 8 SERRA
dos BORGES e 'I_AC1UARIZAL,
terreno plano com abundância
de água, próprio pua criação
com bôa área para cultura.

Ver e, tratar com aproprie.
tário, sr, Vinicius João do
Nascimento .em Irineó,polis. 2v

(

Vende-se um com 24 H.P.
marca LINCOLN em per
feito estado de conservação.

. Ver e tratar com o

proprietário Sr. Moreschi
em Rio dos Poços:. '4v

" 1\
, � I�L:ocomovel

Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do sr. Presidente e de acôrdo com

\ os

) Estatutos, convoco os srs. Associados, para a Assembléia
Geral Extraordinãria, a realizar-se no próximo dia 22 de
,Março de 1968, na cancha de Bolão da Sociedade Bene
ficente' Operária, às 20 horas ern primeira convocação e

30 minutos após em segunda convocação, tendo a se�

guinte ordem do dia:"�
A) Títulos-Patrimoniais;
B) Alteração dos Estatutos;
C) Admissão de sócios

Canoínhas, 07 de março de 1968.
Visto:

Adilson Zaniolo
Presidente

Mário João Mayer
Secretário Iv

Geradores
Basilio Humenhuk &, "'Oia Ltda., Revendedores Willys
tem à venda para pronta entrega:' 1 Gerador de 9, KWA r

marca AVAN KAICK com auto regulador; 1 Conjunto
gerador de 10 KWA com motor Petter Diesel.

Ambos em perfeito estado de conservação para uso

imediato, e com pouco uso.

Facilita-se parte do P�gamento.
Informações:

Rua Vidal Ramos, 209'" Fone: 145 - Canoínhas 3v

Assine! Leial Divulguei Correio' do Norte

Indústria e CÔlIlércie Irmãos Zngman S.{
Edital de Convoçação I

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os Srs. acionistas desta socíedsde, para

toe reunirem em sssembléíe geral ordinária às nove horas do dia
29 de abril do "00 corrente, na séde social à rua Paula Pereira
nr. 1010 na cidade' de Çanoinhas, para deliberar sôbre e seguinte

ORDEM: DO DIA

1.0 - Apresentação e aprovação do balanço .geral encer

rado em 31 de Dezembro de 1.967, relatório 9a díretoría e pare
cer do conselho fiscal .

2.° - Eleição do nuvo conselho fiscal

3.0 - Assuntos de ínterêsse da sociedade.
", \ '

Cancinhas, 21 de Feverelro de 1968

Isaac Zugman - Diretor' Gerente
�

\ 2x

Participe, do

Grande
\ Concurso

PINGOUIN

Informações na

C.. ASA ERL'ITA

MAPAS\

Sul Rodoviário - Brasil - Paraná - Santa Catarina

GU'ldS Pessoa Física (I1ÔVO modêlo)
Livro modêlo 31 (Ref. da aquisição de Notas Fiscais)

Material Escolar a vontade

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

�--------------------------,.
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São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em Assembléia geral extraordinéria, às quinze
heras do dia 30 de abril de 1.968 na séde social. á rua Barão de

Capanema, 1.189, na cidade de Palmas, para deliberarem sô�re
a seguinte

I, �
,

Madeireira Novo Mundo S. A'. 'IEdital de Convocação "

Assembléia Geral Extraordinária

ORDÉM DO DIA /'

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

Pal�as. 22 de fevereiro de 1.9�8
Isaac Zugman - Diretor Industrial

AV I S O
,A Agência do, INPS em Ca.

noinhas comunica às empresas
anteriormente vinculadas 80S, ex

IAPC, ' ex ,IAPETC, ex.IAPM.

bem como 8S Il_ovas emprêsas
criadas a partir de 1/1/67, que
ainda não tiveram fixadas"- 8S

taxas de' contribuição de seguro
de acidentes do trabalho, na

forme da Lei n, 5.316/61, que
deverão comparecer com a máxi�
ma urgência, à Agência local do

. Instituto. para regularizar sua

'situação, a fim de evitar multa
. e outros gr8v8mes previstos na

Lei.
O'
/

Se 'a emprêsa ou firma tiver

apólice de seguro vencida, deverá

apresentâ-la juntamente com 8S

guias de Recolhimento de Con

tribuições previdenciárias, cerres

pondentes ao período da vigência
da Apólice.

" Canoinhas, 05 de março de 1�68.

Edda C. r. da Silva
Agente Subst.

Para S9 inteirar do progresso'
Canoinhas, faça uma visita

às instalacões do

FRI(iORíFICO

de

(ANOINHAS S.A.

Decreto de 4-3-1968
-,

Benedito Therêsio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Ca

ncinhae, no' UIO de lua. atribui

çõel 'relolve I
NO--MEAR,:

De acôrdo com o art. 186. da

Conatituição Federal e art. 7. do
Ato Complementar n, IS. de

15/7/66 e Art, 13. Ítem III da
Lei Municipal N. 4l3, �e 24/3/58.
HER,MES GUTTERVILL,

para exercer o cargo de DESE.

�HISTA Padrão G. do Quadro
Unico dOI Funcionário. Munici

pais, a contar de 4/3/68.
, Canoinhaj, 4 de março de 1968.

AI. B. Th. de Carualho Nétto
Prefeito Municipal

AI. Antonio da Souza Costa
, Dir, Exp. e Pelloal

Lei N. 809, de \,
11.3--68

Concede Anistíu riscai· e dá
Nova Redação ao § 2; do

Artigo 27 do Código
Tribatát:io Municipàl.

Benedito Therézio dll Carvalho'
Nétto, Prefeito Municipal de
Gailoinhal, E.tado� de Santa Ca.
tarina, faz label' que a Câmara
Municipal decretou e, eu lanciono
a leguiote

L E I:

Artigo 1. - Fica o Ch�fe do
Poder Executivo autorizado a

conceder ani.tÍa filcal em caráter
'geral, lu.pendendo a. multai do
exercício corrente e da dívida

"atiu, iurol e taxaI municipBi•.
, •

(, Parágrafo 1. - A conceuão da
ani.tía filcal lerá .amente de
trlDta dia.. a. contar de 1. de
março do corrente an�.

Parágrafo 2. - Para cobrança
da Contribuição de melhoria (Ta.
'X& de CalçamentoD lerá aplicada
somente a correção monetária.

BELEZA DA VERDADEIRA BONDADE

Ix

GUSTAVO CORÇÃO dlções Ide extrema pobreza, e

além da população de origem
europeia tem' de se ocupar de

duas tribus de índios, os bororós
e os chsvantes. A missão, tem

necessídade urgente de uma

escola e de um dispensário.
, I

Projetaram todos os tr�balbos
a realizar e um arquiteto' de
Bergame ofereceu um projeto
de centro social que corresponda
'às necessídsdes locai". O grupo
de voluntâríos partiu com) o

míséíonarío para 8 execução
dêsse modesto plano. Esqueci
me de dizer que; espalhada a

noticia, apresentaram-se qui
nhentos candidatos. entre os

quais o missionllrio escolheu
vinte. 09 "excedentes" dêsse

belo exame vestibular ficam

aguardando outra oportunidade
de servir às missões.

E aqui está a conclusão que
se impõe. Apesar de tôdas 8S
crises do mundo, apesar das

guerras, dos assaltos ao poder;
das 'ferocídades mercantis, a

humanidade não é a coleção de

animais de rapina 'que os pro
fessores do Colégio do Brasil,
e 'de qrase' todos, 08 colégios
do Brasil, nos apresentam.
E'xiste a rapinagem,' existe a

famosa pressão produzida pelos
bens ,»materiais•. mas louvado

seja Deus; existe também a

bondade,
.

a genernstdade e o

amor. E são essas coisas, e não

aquelas, qUI!! empurram para
frente o pesado 'mundo. O poeta
disse que era o amor que movia

o Sol' e as estrêlas, O professor
de filosofia de' nosso tempo,
soltou uma gargalhada neo

positiva e explicou
I
aos nescios

que, ao contr árío do -que pen
sava 11 ignorância 'medieval,
são as equações de Kepler .que
movem o Sol e 8!1 estrêla�.,
Menos Iírícoe na asneira, os

professôres- ímbuidos de mate

rialismo histórico' e de luta de

classes, só vêem o interêsse 8

mover os homens, ssm se lem

brarem que 'as excelentíssimas

mãesínhes, no próprio ato de

08 conceber, talvez' não tenha
-

sido movidas . pela avidêz de
I
dinheiro.

A tristeza, o drama. a tragé-

dia da condição humana vem

da bondade que' a maldule

tenta .ridículartzar ou tnutílízar,
Em vão o fa,rá porque as portas
do Inferno não prevalecerão.

Devo observar que a notíeíe
de L'Osservstore Romano, a par
da justa admiração diante 40 '

admirável, não deixa de pagar
seu ímpôsto à tolice, universal.

O titulo do artigo é êste:

"Jovens descobreIJl o sentido

di! vida em Mato Grosso". Nio

é verdade. �les só vieram para

81!1 selvas de Mato Groseo por

que antes disso já haviam des

coberto o sentido da vida.

Alem disso-não são todos jovens
.

como insinua o artigo. O mia

slonárío.: por exemplo não é

críançe. ,

O arcebispo de Montreal
também está longe da [uvsa
tude. Tem. quase setenta anos,

é frágil e doente. Assim mesmo

acabJ de trocar sua arquiciocese
pelo trabalho missionaria entre

.

leprosos africanos. Anos atraz

passara por uma aldeia da./

Africa e fjl::srB. impressionado
com o abandono esptrítual dos

pobres leprosos de um paupér
rimo leprosário mantido por

milagre. Ficou com aquele
quadro no coração. espetade,
Voltou à montreal; Saberá O

leitor que o Canadá é um dos

países mais confortáveis e mais

prósperos do mundo? Sllbp.r�
que os vinte milhões de cana

denses exportam dez' bilhões

de dólares de made�ra enquanto.
nós outros, que somos óitenta

milhões de habitantes. expoe
ternos apenas 1 bilhão. S8besá

que além disso o Canàdá é um

pais tranqüilo coma nenb':lm
pais da efervescente Europa?
Pois bem, o bom arcebtspo de

Montreal trocou tudo isto para /

ir cuidar da lepra e do vasio

esplritual dos pobres afrtcanoa.

Existe a geperosiàsde, existe
o Amor Divino que move o

'Sol e as estrêlas, e existe tam

bém,
.

a' despeito 'dos filósof$s

progressistas, o pobre e cha

gado amor humano, que à

sombra- do Divino move 8S

nações e B história. v

Tenho diante dos olhos, numa

página de L'Osservatcre Romano
de 5 janeiro, uma fotografia.
que não me canso de--iolhar.

Trata-se de uma cena de nosso

sertão' matogrossense iluminada

LO _ Aprovação da correção monetária e aumento de pela figura de uma moça italiana.
.

que tem o sorriso mais meigo
e mais belo do mundo. Lembra
santa Terezinha do Menino

Jesus, lembra não sei mais

2x quem, talvez a bondade, ma

terna ou fraterna com que todos

,lr- sonhamos. Essa moça veio aju

'Instituto Nacional' de Previdência 50,elai dar os missionários, e alegra-se
de estar no meio de crianças

I indígenas. ii: não está sozinha,
nem constitue exceção essa bela
flor da humanidade e do cris

tianismo. A história começou

assim: um míasíonário salesiano,
de volta à Itália, onde vinha
matar as saudades,' da família

depois de dez anos de trabalho

no interior do Brasil, falou em

círculo pequeno da solidão, da

falt8 de ajuda e de homens

parll difundir a 'caridade .cristã
entre os índios tla floresta

amazôoica no poxereu, onde se

estende uma imensa paróquia.'
A queixa de dom Pietro Melesi

não caiu em terra árida. No

, dia' seguinte foi procurado por

diversas pessoas que se ofere

ciam e perguntavam o que
deviam fazer. Sim,_o, que pode
riam êsses europeus habituados
ao confôrto fazer de útil e bom

ne enorme paróquia no Poxereu?

O missionário vive lá .em con-

Câmara Municipal
Resoluc,ão N. 218, 5-3-68 Orçamentária, referente ao mê.

de Dezembro de 1967.

I
\

Publicação Oficial da

MUNICIPAL, DE CANOINHAS
tarina, faz ,Iaber que a Câmara
Municipal decretou e, eu IsncioDo
a .•eguiate \

LEI:

Art. 1. - O artigo segundo de
Lei n, 799, de �22·12,67, panará
ter a seguinte redação: Fica tam

bé.. autorizado o Chefe do Poder
Executivo a alienar o referido
imóvel 80 Instituto Nacional de
Previdência 'Social (INPS). e· ao

Benco do Bresil, 1>0 primeiro a

área de 1.512,25 m2, ad preço' de

NCr$ 10,00 o m2 e ao segundo,
a área de 827,75 m2, de esquina,
ao preço' de NGr$ 12.00 'o m2,
para a oonatrução de lua. ledel

propriea em nOlla cidade.
'

Art. 2. - E-tá Lei entra em

vigor na data de IU8 publicação,
revogadaa 8. ,di.po.içõe. em
contrário.

C8noinhal' 11 de março de. 1968.

AI. B. Th: de Cat'valho Nétto

. Prefeito Múnicipal

Artigo 2. - O § 2. do artigo
27. do Código Tributário Muni

cipal terá a seguinte redação.
§ 2, Expirado o prazo para

pagamento à boca do cofre, ficam
OI contribuinte. euieitos à multa

de 10% (dez por cento) acrescida'
de [uros de mora de J 2 (doze
por cento) ao

I

800, contados por
mês OU fração sôbre a importâocia
devida, até teu pagamento.

Artigo 3. � Eeta Lei entra
em vigor a partir de 1. de março
do corrente ano revogada. a. di••
poeiçõee em contrário.

I

A. B. Th. de Caroalho Nétto
Prefeito Municipal

A presente Lei. foi registrada
e publicada na Diretoria de Ex

pediente e Pessoal, em 11 de

março de 1968,
'

Antottio da Souza Costa
Dír. de Exp. e Pelloal nv

Lei N. 810, de 11-3-68
·Altera o Art. 2, de Lei
N. 799, de 22-12-67

Benedito Th. de 'Carvalho
Netto. Prefeito Municipal de
Canoiohal, E.tado de Santa ea·

AProva o BaZancetel do mês

de Dezembro de 1967

O cidadão )Tufi Nader, Pre.i·
'dente da eâwara Municipal de
Canoinhal, E.tado de ,Santa Co·

tarina, faz 8aber que li Câmara

Municipal decretou e. 6U promulgo
'\
a leguinte

RESOLUÇÃO: \

Artigo' 1. - Fica aprovado'
por ê.te Legillativo Municipal; o

Balancete
c

da Reéeita e De.pegá"

E,ta' Lei, foi regi.trada 8 pu.
blicada na Diretoria de Expediente
e Pélloal, em 11 de war:ço de 1968.

A•.Antonio da Souza Costa
Dir. de Exp. e Pelloal

'f-
Canoinhasde

-+

Indústria e Comércio Irmãos Zngman S.l.
Edital de Con�ocação-

Assembleia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas desta sociedade.

para se ,reunirém em assembléia geral extraordiuárie, às, quinze
horas do dia 29 de Abril do ano corrente, na .séde social à rua

Paula Pereira, nr. 1015, n8 cidade de Ganoinhas para,deliberarem
sôbre a seguinte

l ORDEM DO OlA
1.0 - Aprovação da correção monetária

capital.
.

.

2.° - Assuntos de, interêssE: da soçiedade ..

Canoillhas 21 de Fevereiro de 1968

Isaac Zugman - Diretor Gerente

e aumento tie

Ix

13a. DELEGACIA . DE SERVI,ÇO
NOTA DE AVISO

,

,._

/) /Jf /1
MILITAR
,

t

Atenç60 Jovens:

Artigo 2. - E.ta Relolução Todos os brasileiros nascidos no ano de 195.0.
.

�Qtra. em vigor na data de lua deverão alistar-se para' o Serviço M.ilitar até o dia 30 de

publicsção, revogadal a. dilpoli- Junho do corrente ano, de acôrdo com, a Lei do Servi�o
5içõel em contrário. Militar.

'
'

Sala dali Sé.lõel da Câmara

Mu�icipal, 5 de Março de 1968"1
Portanto se você nasceu no ano de 1950., lU

Tufi Nader _ Pre.ideote
mesmo erá anos anteriores e ainda não se alistou,' procure
a Junta de Serviço Militar de tua cidade. munido ie

Gilberto Ritzmann Certidão de Nasciménto e 2 '(duas) fotografias de 3x� e

/1. Secretário
cumpra o teu .dever, alistando-te

-

para o Serviço Milhar.,
Pedro dos Santos Corrêa

'2. Secret&rio nv Osvaldo Con·rado Narloch - 2:0 Ten. Del,' da 13.a DsN
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Notícias de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS - 'Apesar de nomeado Ministro do Tribunal de
ÇOiltas. o senhor Armando Calil, pern8nllcerá na Secretaria sem Pasta.
E que a nomeação tem ctllrát�r, puramente para efeito de aposenta.
doria no cargo de Ministro. \

�
A Secretaria sem- Pasta. será ocupada interinamente por! outro Secre
tário de Estado, enqhanto o senhor Armando Ca1il estiver aguardando
o ato que o aposentará no Tribunel, Consumado o ato ele voltará
à Sem Pasta. '

FLORIANÓPOLIS - Falando à "Rádio Santa Catarina, o general
Rubem Rosado Teixeira, declarou que veio vistoriar as agências e

instalações do DCT do Estado, tendo também inaugurado 8S novas

instalações postais e telegráficas do DCT em Joiaville e no E!Ítre'ito.
() Diretor geral do DCT, disse' que o seu 6rgão pretende continuar
construir novas agências e melborar as instalações em municípios
Catari�enses. '_
Destacou que a maior preocupação para Sauta Catarina é a instalação
do Telex epl- Joinville e Blumeneu êste ano e para Florian0polis,
l?éra o próximo ano.

Desmentiu notícias de que Santa Catarina, não tiyesse sido incluida
no plano de telecomunicações, afirmando que se nosso Estado vai
ganhar o seu sistema, de telex o pr6ximo passo será a expansão do
plano de teleccmunicsções, visando encurtar' aa distâncias telegráficall
e telefônicss, entre os municípios e Elltados.
O General Rubem Rosado perguntado sabre o problema deficitário
do Der" esclareceu que isto acontece em 'todo o mundo, e que
pretende sempre é a melhoria do atendimento ao' público, com a

consequente melhoria dos serviços.

Escola' Técnica Tupy
JOINVILLE - Pata propoee'oner orientação didática aos instrutores,
ptofessares e alunoa do curso de mecânica da E�col8 Técnica Tupy,
e.contra·se nesta cidade o engenheiro HANS WIMMER. Sua pre
sença relaciona.se com o convênio complementar ao Acardo Básico de
Cooperação Técnica fir1mado pelos govêrnos brasiieiro, e alemão.

,Adhemar Ghisl' protesta e Adverte
FLORIANÓPOLIS - Repercutiu favoràvelmente na Caoital. 'adver
tência que, em Brasília, do deputado ADHEMAR GHISI, com
r_ferência ao anunciado aumento de cem por cento nas· tarifas do
Depsrtemento dos Correios e Telégrafos, impondo ônus que o usuário
nlo está fem condicões de suportar. Em certa altura, diz o Deputado:
UE' necessária uma sacudidels no Departamento dos Correios e Te.
légrafos, pois o povo está pagando muito mais do que vale Ó serviço",

PelosLares e Salões
ANiVERSARIAM,SE

HOIE: as sras. dnas: EZmi
es/f do sr. Hercilio Sabatke;
Inâ Mllria esp, do sr. Vitor
Pereira e Astrid esp, do sr.

Ary Wiese;, os ..srs.: Benito
Gastão Bastos, residente em
Põrto União; Amaziris Davét
e Jair Côrte; a srta. Dolores
Holler; as meninas: Ivone
filha do sr. Nery Cordeiro e

Maria de Lourdes filha do
St. Waldemiro Pospor.

I

Amanhã: as sras. donas:
Irene esp. do senhor' Ernesto
Zukow, Josefa Conegundes
esp. do sr. Amaziris Daoét e
Dirce esp, do sr. Vivaldo
Cristani; os sr s.. Estanislau
SchuppeZ., teso em Salseira e

Sylvio�Bauer; a srta Ericd
Baukat; os jovens: Oswaldo
Rogério. de Oliveira, Lineu
Pacheco e José Waldir
Schulka; os meninos: Cláudio
César filho do �r., Cláudio
GadottiJ José Mau/icio filho
do sr. Dr. Luiz Adelmo
Budant, Decio Roberto filho
do sr. Nivaldo Roeder, JoeZ
e Ezequiel (gemeos) filhos do
sr. Severo Semczuk.

Dia 18: as exmas. vvas.
sras. dnas.: Berta Schroeder
e Julieta Seleme; a S'Ía.' dna.
Helena €sp_ do sr. Leopoldo
Buba, residente em CurUiba;
os jovens: José fiechontkoski

�e Ingomar Linzmeier; a,me
nina. Judite filha dó sr. Tufti

l(aliZ Sphair; (; menino ROf!ério
filho do sr Eroino Tremei.
Dia /g: a exma. vva. sra.

dna. Olga Prim, residente em
Curitiba; ps sres. dnas: Elvira
esp. do sr. Ernesto Noernberg
e Iracema Silvia esp. do sr.
Gaspar Millbauer;,' os ' srs.:
José

. Theodoro l(ohler e

Antonio Soares: as srtas.:
Josefa Senczuck e' Ursnla
Anita Mews; ,a garotinha
Josane Mara filha do senhor
Gilberto Grochotnski.
Dia 20: as meninas: Marly

filha do sr. Antonio Nascimento
e Clarisse Sofia filha do sr:
Fernando Freiberger; o me

nino Norberto filho do senhor
Max Wachtel E».

'

Dia 21: oS 51'S.: Osmario,
Davét: Ziegfr#ed Olsen e

Joaquim Dias Pacheco; a
srta. Yolanda Cavalheiro; os
jovens: João Aryl(rauchichim
e Osny de Paula Vieira; a
menina Maria de Lourdes
filha do sr. Mário Ferraresi.
Dia 22: a sra. dona Maria

Deuscélia esp. do sr. Oswaldo'
Trevisani; a s'lta. Maria Oira
Karvat; o jovem Wilson
Voigt; a garotinha Rosicler
de Fátima filha do senhor
Oswaldo Rengel; os menino"s:
Pedro ivo ,(ilho do sr. Rimon,
Seleme e Benedito filho do
senhor Benedito Therézio de
Carvalho Netto.
Aos aniversariantl!s, as te

licitações do Correio do N_orte.

,NOTA'S ESPARSAS,

o Deputado Aroldo Carvalho
que nos visitou domingo último,
em ráp!fta estada em nossa

cidade, é de nôvo vovô coruje.
com o nascimento de seu se

gundo neto, em Florianópolis,
que levou o seu nome é filho de
Amilcar Cruz Lima e Heloisa
Helena Carvalho Lima,

x x -x

O • agrônomo Dr. Geraldo
Bruhus São 'Clemente, alto fun
cionário da firma Rigesa, muito
relacionado em nossa cidade, O, Deputado Arolde Carvalho esteve em Canoinhas
quer também ser advogado e no último domingo participando, embora ràpídamente, da
no vestibular de' direito, na Fa- quermesse realizadà pela Comunidade Evangélica Lutherana.
culdade de Direito de Curitiba, ' ,

'-.
obteve um

_

honroso segundo Na ocasião a reportagem do Correio do Norte teve
lugar, pelo que, os nossos cum- a oportunidade de testemunhar os cumprimentos que o

, primentos. Deputado ,Aroldo Carvalho endereçou ao jornalista Castrox- x x '

J. Pereira pelo excelente e oportuno artigo publicado emDna. Zuê N. Seleme, espôsa

I f Z
.

S I nossa edição de 24 de fevereiro, artigo relacionado à, do pro essor Dr. aíden e eme,
é a nova cirurgiã dentista da, ampliação das Unidades do Exército Nacional.
cidade, com gabinete instalado ,\,

b d dna Praça Lauro Müller, ao lado Aroldo Carvalho,' aliás, ressaltou as, possi ili a es

da firma Stein. de vir a ser instaládo em Três Barras uma Unidade
x x x completa para atendimentos dos Municípios' do Plarialto

A aprazível chácara do advo- / Norte Catarinense.
gado' Dr. Saulo Carvalho é
'palco, tôdas as terças-feiras de
informais reuniões, da qual par
ticipam autoridades; bachareis,
engenheiros, médicos e bancá-
,rios, além de destacados homens
da nossa lindústria.

'

'x x x

O jovem Industrial, Luiz
Freitas, é todo dedicação para
o viveiro ,de mudas da firma
Zaniolo, no' bairro do Sossêgo,
local digno da visitação de todos.

,

x x x

Bem concorrida com bom lu
cro financeiro a grande festa
da Comunidade Evangélica Lu
therana, domingo último, no

Salãq Bechsl, destinada a cons

trução de seu Jardim de Infância,
al! também comparecendo, para
prestigiar, o Pe. The0baldo.

x' x x

Seguiram na tarde de quinta
feira, para Porto Alegre, afim
de participarem de um intensivo
curso de Pastor EVllngélico, os

srs. João Wunderlich e Douglas
, Benkendorf, a quem almejamos
perenes felicidades.

X X X

o Clube do Sigilo está cola
borando com a Prefeitura Mu
nicipal na patriótica campanha,
1968 - A�O AGRICOLA. Neste
sentido trouxe à nossa cidade,
sábado último. alto funcionário
do INPS de Curitiba, que abor
dou. em reunião realizada no

Colégio Sagrado Coração de
Jesus, assuntos ligados ao

, FUNRURAL.
x x x

Consternou tôda a cidade o

desastre de Joinville de sábado
último. A festa do aníversárío
da manehester converteu-se em

dor, . luto e lágrimas, ceifando
várias vidas, entre as quais o'

jovem Júlio, genro do industrial
canoinhense, sr. Miguel Pro-:
copiak.

x � x

-Palmeiras e Avahy, campeão da
Liga Iguaçú, de Porto União da
Vitória.

Entradas a, NC�$ 1,00. com

direito a premies nas somas de
NCr$ 50,00, 20,00 e 10,00, por
sorteio.

'Também amanhã, teremos
uma boa partida de futebol \loEstádio "Wiegando 0lsen" em
Marcílio Dias, quando o São
Bernardo daquela localidade es
tará recebendo a' viEMIll do bom
esquadrão do G. E. Vila Nova,
da cidade de Rio Negrinho.

x x x

Domingo último em grAnde
festival ,esportivo em Agua
Verde, o Clube Atlético Milio
nário, local, enfrentou 08 Vete.
ranos da cidade, vencendo este
último por dois a um, com doís
golaços de Saulo v

José João Pereira, o popular
Pereirinh:a, esteve em Pôrto
Alegre no inicio desta semana.

Como resultado desta viagem
a CASA PEREIRA estará apre
s�ntando aos seus clientes uma

extraordinária coleção de roupas'
esporte para o inverno de 1968.

x x x
)

HOJE tem futebol na baixa
da, reunindo Dum &mistoso;

x x x

AMANHÃ teremos futebol,
com a. anunciado amistoso do
Botafogo com o Bandeirantes
de São Bento do Sul. Bom

, público deverá prestigiar o

embate no Estádio da Munici
palidade..
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BATALH,AO ,EM
BARRAS PODE

TRÊ:S
SAí R

,

Pedro ,Merhy Seleme, recentemente entre,vistado
por nossa reportagem, também não escondeu aplausos
pela feliz lembrança de Castro J, Pereira, e prometeu
convocar para breve uma 'reunião com o objetivo de
agrupar determinados líderes e esquematizar campanha
para que seu município também seja sede de um

Batalhão do Exército.
'

Nossa reportagem só não ouviu ainda a palavra,
,l

do CeI. Ovídio Souto' da Silva, agora cidadão honorário
de Três Barras, mas certos estamos que também o CeI.
OVíDIO formará na vanguarda dêsse movimento. v

Campanha da 'Fraternidad.e
I

Neste momepto,� se4 mais sagrado dever é um dever
de solidariedade. Há um mundo melhor ,a ser construído, e a

Igreja Está empenhada em construi-lo num espírito de paz e de
justiça. Dê à sua Igreja os meios para ess.a obra sublime.
Comece a CRER COM AS MAos. Ajude a Campanha
da Fraternidade.,.

'

Dia da'Decls60 é o dia 31 de março,' Domingo da Paixão.

Comercial e Industrial' de
) ,

'COMUNICAÇAO
Assoda�ão

-

A Associação Comercial e Industrial de é8noinhas. torna
público a08 a8sociados e seus Empregados que ,0 "SEGURO DE
VIDA EM GRUPO" que mantinha com a "Cia. Internac.ional de
Seguros", foi 'c8iJcelado por impo,!sibilidade de cumprimento 80

disposto do Decreto D,o 59.195 de 08/09/66, conforme carta rece

bida da refer,ida seguradora. /'
}

Caooinhas; 12 de Março de 1968.

8SS. A Diretoria '"
v

Pague 'seus

APROVEITE AGOR:A OS
impostos em

BENEFICIOS �DA
d- \
la ....

ANISTIA FISCAL
\

fiscal; a vigorar até
o GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVEs, DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM A LEI N. 809, institue anistia

atrasados,

l'
•

o fim

até

do corrente

aquela data,

A

mes.

se�

Aproveite os benefícios da mesma, pagando seus ,impostos
multa, sem juros e sem correção I'no�etária.

-�-- --------
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