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Uma das metas que também se

\ administração 40 Prefeito Bededito Therézic
Netto é, sem dúvida, a Educação Pública.

destaca na

de Carvalho
,

\

( _ .l' I(

....

\
Novos e modernos edifícios escolares, padronizados,

foram construídos em várias regiões do nosso município,
todos com residência para .os mestres."

, Com' recursos próprios e outro� oriundos do Govêrno
Federal, através do Ministério de Educação e Cultura, MElC,
pela ação constante. do nosso rêpresentante na Câmara
Federal, Dep. Aroldo Carvalho; fotarp construídas e já
em funcionamento, .as seguintes éscólás: Alto da Tijuca,
Salto da Agua Verde, São Roques Dranka, na rodovia SC 21.

e Coxílhão da Paciência, além' de várias reformas. tôdas
com residência para 'o Professor; I

Os .Professôres Munícípaís, dá ativa e inativos,
sem estímulos, pelos' saláriâs írríssóríos que percebiam,
,tiveram seus proventos aumentadosz dentro dos recursos

da Municipalidade e também aprimorado, o seu nível
intelectual.

J

Therézio J C.
Sã� ',Roque'
(Po�taro,lo)

A�ministr�ção 8'.
,\ Obre:

Escola

Netto

v ,

1/
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'<,
Para melhor aperfeíeoamento .do ensino" a, Munící

palídade foi buscar os conhecimentos técnic,os do Inspetor
Escblar, sr. ',Fidélis Louvatel, para dirigir êste' importante
S t •

'
/ ,',

eor., .

O índice de,matrículas aumentou sobremaneira no

presente exercício, .0;, qúe heq! atesta � n�so d'esenvol;
yjmento. O, problema da aquieição de, material escolar foi
fesolvido pela Pref�itura ',coni â àistfibuição do mesmo'
em tôdas �s Escolas do Municipio.' Igualmente, a Muni
cipalidàde ajudbu, com' material escolar, várids estabele ..

cimentos de ensino co Estado." .

'

.

,

Mediante convênio co� Órgão Fedeli'al de Alimen-
, I' " ,

'

.' "

tflção Escolar,1 !ltendeu/"a"Pri;!f-eHura tôda a' grande 'rêde
de Escolas �unicipliis" sob a cOIPP�te�te,: c;Ureção da
Supervisora da Merenda ,Escolar, Professôra' pná. Beatriz
F�rreira Budant, dédidída e compe-tente em suas funções.

,
,

. De conformidade
f

com relatório da aludida �éstrª,
é s�gui�te a previsãa da merenda" para o segun�o tri-,
mestre� do corrpnte exjercício, para a_s escolas estaduais, e
municipais: a) 609JOO kgl de café em pó; b) BAIO.OOO kg
leite em �ó; c) �295.750 kgde chocolate em pó; d) 374.000
kg de "fflgo Uamin�do; e) 374,000 kg de, Trigo ,Bulgdr;
f) 463 000 kg de Mistura Farinãcea -, C.S.M; g) 3.068 DOO
kg de �rigo Puro; h} 3,068.500 kg de Fubá e 2.267.750
kg d_e Oleo Vegetal� . . ,', __

,

Está,
o carinho e

,

múnicípi�.

assim, o edil canoinhense, tratando COII;l. todo
dêdicação, o 'pro�lema edt:cacionàl do nosso

n

_" , I

Sina.leil'ds na, cidade
,

O P}'efeito "Therézio Netto, adquiriu de firma es�eci�lizada
de �lumenau, ,cinco sinaleirllS, colocadas nas esquinas mais
movImentadas da cidade, como. sejam,: esquinas �da Municipali
dade, Casas Pernambucanas, Praça Dr. Osvaldo de Oliveira e

�eorique Vogt. A qecisão de sr. Prefeito, repercutiu em tôda a
• CIdade, COm gerais aplausos.

\ �

'r.
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Gerente:
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HHASS SmMl
CAIXA' POSTAL, li

,
.

' \

Oiret�re�: . R�Bf�S Rm[lR� �A SllY�
ClRCULA, AOS SABADOSFONE, 128 .-

\ 'l',utar pela
industrial de

absorver a

•

servIços
,A Cia. Teletô[Ji�a C2aiarinense

vem de melho,ra,r consideravel
ment� , ,,?s "se1;ls ,serviçol! �JP,
,opa,sa, çidad�. C'

\,

'A respeito, visitou o Prefeitó·
\,
oncursos p�.ra

'Muílidpal, na' manhã de terça'
feira, o s'r. Pedro Lelte 'Bastos; "da tilógra{i,ogeJiente da ,mesma em Mafrá, _

cOQ:J jUfisdição, também �m'
'a serem re�alI·Z:'a"dos bre' 'v e''mente'(·nosso" IlíUOiCipio.:_' , ," '

Aó par dos serviços dá reno- n "
·

hve'ção tótal' da rede sJal cidade. em tiSn'OIn as\ ,

que passará para os p08.tes da

CELESC, confo_rm� convênio,
manterá a' Central local um

plantão permanente, \ durante
tôda a noite, a partir' das 21,30
horas; atendendo ,pelo telefone
o; 126, para ligaç�o com qUld
quer parte.

' :Este plantão desti
na-se'. apenas, para ligação com

outros centros, não recebendo
chamado de fOI'a, Daquele periogo.

\ '

Outro grandé, melhoramento,
sem dúvida o 'maior e o mais

importante, que vem preencher
uma grande lacuDa" é 8 cops
trução, para já, de utD,a linha
de sita 'frequência ,/ até Máfra,

'

pos'sibilitando a comunicação
telefônica com ni'tidez e J;2erfei
ção, pata, qualquer parté do
no�so pais. Dito melhora,mento,
segundo o sr. Leite Bastos, de-.
verá estar conclui�o num prazo
de 15 dias, apenas. n

\

O, desemprêgo, êste flrntasma,
que ameaça 8 fam1lia brasileira"
tem sido preocupação, não só
das autortdadea e classes ímpre
sartaís, como e muito particu
larmente aos ,trabalhadores e

suas entidades rep-resentativas. ,

Ainda agora, a, .Díretcrte da
Federação dos Métalúrgico� de
Santa 'Catarina, em relatório-
quê 'envia�á às eutorídades,
alarmada com tal problema,
aborda com rara felicidade o

assunto.

«Teremos de .lutar pe�a, ex
'pensão do" Parque Iúdustríal
catarínense para absorver a

mão de obra ociosa> - inicia
o relatórto - «que irá aumentar
em proporção Malthusiana, ', e

será explosíva no próximo de
cêmo.: Agravada -pele descapí-

'

talização de Santa . Catarina,
"

/pelos favores fisca,i� dado à
SUDENE e à StJDAM. Urge
.que o

/ Govêrno Çatarinense
fome consciência dêste fator e'

exija do Poder Federal idêntico
tratamento à SUDESUL, única
maneira viável de ,nfrentarmos
o" nôvo nordeste criado artif.i
cíalmente com os capitais pro
duzidos 'e gerados; em nosso

�stado». �

Telefônica
melhora

\

.
,

expansão do 'par.que
Santa' '·Çatari'na,. para
mão de' 'obra ociosa

_

,Abordan'c:to ,a Instalação da do poder
'_

em Santa Catarin.. ,
SIDESC, assim se manifesta o FUNCIONAR A SIDESC, i pdjlll
relatório: «O capítulo -"negro" ,do contrár'ío o Paraná canse
da economia catarmense ccntí- guirá, em Antontna, sua, Side
nua' sendo à SIDESC, 'famosa rúrgica (já em planífícaçâo] e

Siderúrgica que continua sendo não poderá existir duas n.
uma F'ábrica no' Papel. Tem mesma área sócio-econômica
tudo, capital, diretoria eleita, , gecgráfíca, 'pelo I

determínísme
planos. planos. etc. etc., e nem do- capitalismo econômico:'.
uma "IIÓ "estaca batida" 'para o «Este mesmo pedido, dezen�8
inicio _rea1 de construção, en- de vezes, 'foi feito a' �8ncad8
quanto' isto, de Volta Redond'a, catarinense com \ assento no
estamos exportando laminados, Congresso Nacíonel, por esta:
via porto de Tubarão, no Espí- Federação».' _

-

_

rito �ánto, para os países, do, cA título de exemplifícaçãe,Prata, ao passo que de Tubarão, lembramos que a Pstroquísa ',�
.em se., a distância {:o de apenas a Refinaria União,' óa Guana
algumàs dezenas de milhas, dali! bara formaram' 'conjurrto indus-

, países ímportadoressv v

, 'trial para a exploração comer-

I «Temos a energia elétrica cial da Petroquimice, e Isto irá
suficiente, temos carvão, _ temos proporcionar 33.(JOO DaVaS tmi�
mão de obra, Portos, terrenos, prêgos, anquauto nós catarí-
etc., para, funcionar' uma Síde-, nenses continuamos 8 p,utiear
rúrgica, mas, inexplicavelmente "o crime .de . desperdiçar nossa
continua ser 'uma. fábrica

_

pspet, príncrpal ". riqueza, minerai, o
e nós iremos:daode pràtícamente carvão,

.

entulhando com êl,�'
nossa energia (da Sotelca) de lodaçais em Tubarão». ,"
graça 8'0' Paraná e agora ao'Rio

" ,
.

I

Grande do, Sul>.. \ (,' Finaliza, aquele relatório, aorn
, ,o seguinte: «Procurem, senhores'

«O carvão formando «mon- .governantes, os eapitaís neces
tenhas» sem aproveitamento, a sártos, pois tojo o munctp ooí
mão de obra do sul, procurando dental'. está áv-ido para empré
o norte eatarinense � o ,Vale gá-Ios em 8tivitiad�s produ'tiV8$;
do, Itajaí: já saturado pela pró- Vamos deixa� de temer I. ��
pría explosão demegráfíca, avíl- capítats alienígenas. poís patê
tsndo o mercado de trabalho. isto exis,te a legislação regul�

. /
Os Portos, I sendo pouso' de 'dóra. Não podemos é contínuér
gaivót� e os IDaritimos, na nessa passividade criDiino�â"
ociosidade motivado pelo des- sendo o eterno Estado liubd�� \

caso governamenteí. Os terrenos senvolvído, com -roupagem. � I
para a instalação de inc::1listria!ll estado' «rico�':e «pbdei'dso�í,

) continuam, a ser savan8s�
I

pára mas na realidade o ALAGO�S
gáudio de parcos «rebanf!lÓs» do 'sul. VamO.' paÍ'9diBr lô"',
improd}ltivos. Façam urg�n- Paraná, dizendo e cumprindo
teménte, 'senhores detetiforêi cAQUI SE TRABALHÀl".! "'i.

I i

\ j .

\
•

"

o". ., ....

escrIturarlO
,

/ .

do i·IN PS,'

O INPS fará realizar brevemente em Canoinha8. concursos !"

para' ESCRITURARIO e D�TItodRAFO, para êsse fim estiveram
em nossa cidade, sâbBdo últimÓ; os Senhores' Gualter Pereira
Ba,ixo (Coordenador de Serviços Gerais da Superintendência'
Regional do INPS e Adolfo, Nicolich da Silva, Assessor do.
Superintepdente" do INPS eJ:)l se.

.

F,oram transmitidos à Agência local' çlo Ú<iPS pelos referi
,
dõs FUílciclDái:ios, instruções. e entregue materiÍll ,pará os concurs4ii.s.

� ;'
, ,

Para Escriturário, as ,provas constituir-se-ão de Português,
Mátemática, Le'gislação Trabalhista e Previdência Social,\ pal'a
Datilóg}:afo, PO,rtuguês, �atemá,tic8;4Cópia D�ti'lográfica e ElabQ,.
fação de, Tabelas, etc.

"

'. '
"

•

I
' •

A remuneração para os cargos, de Escriturário será ae
'NOr$ 227,25 e 13.0 salário, e para Datilógrafo· NGr$ 206.?5 e

13.0 salário. I

,
'

,O Concur!l0 será de 8mbito local e para o mesmo 'pode-.'
rão inscrever-se p'eslioa8 de, ambos -os sexos q.ue tenham 18 anos,
completos e 35 incompletos a data da inscriçãp. r

,
.,; _.,.-' ,

Brevemente . 8e�ão determinados por Editais np imprensa
local, as datas par,a

. inscrição e regulamentação geral, para l»S

referidos cpncunos. D
/

.J '- I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pingo
•

uln
,

Participe dó

GRANDE CONCURSO. PINGOUI!

;
, Ínlorrneçôes na

CASA ERLITA

I

Grupos Geradores
_ .

. i

Basilio Humenhuk & Cia Ltda., Revendedores WHlys
têm·.à venda para pronta entrega: l' Gerador de 9 KWA

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 Pagamento.
\

Informações:
Rua Vidal Ramos, 209 - Fone: 145 - Canoinhas 2v

Ao comprar' Café, lembre-se

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

em todos os pontos da cidade. .

Municipal. Canoinhas
<'

EDITALDiretória da Fazenda -
,

o SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA'
MUNICIPAL, solicita ··a todos os proprietários de firmu índus

trraís; comerciais, casas Bancárias e mesmo os autônomos, uma
relação, discriminando o número oficial de empregados e empre
gadores. a fim de que, possamos efetuar os lançamentos sôbre a

Taxa de Renoveção de Licença e expedir o alvará, conforme a

Lei n. 757 de 18/4/67, até 30 do Corrente mês, sob pena de
s�rem ,lançados 8 revelia.

"

" o prazo para pagamento da ,Taxa de Renovação, está

Jir,evisto para o mês de abril vindouro, em uma só prestação.
,

'" A DIRETORIA 2x

.� Para se inteirar do progresso de
Canoinhas, taça uma' visita

às instalações. do
.

FRIGORífiCO (ANOINHAS S.A.

Portanto se você nasceu n,\ ano de 1950, ou

mes�o em anos jinteriores e ainda não se alistou, procure
a. Junta de Serviço Militar de tua cidade, munido de
Certidão de Nascimento e 2 (duas) fotografias de 3x4' e

c�mpra o teu dever, alistando-te para o Serviço Militar.
" '

Osvaldo Conrado Narloch 2.° T�n� Del. da 13.a DSM

Prefeitura Municipal
21-2-1968

A-V I 5 o

.::::::::::::::::::::::===::::::::=:::::::::::::::==========-�.
X

13a. DELEGACIA DE SERViÇO' MILí1r'A�
NOTA DE AVISO

Atenç60 Jovens:'
�

, 'Todos os' brasileiros nascidos 'no ano de 1950,
deverão alistar-se para o Serviço .Mílítar até o dia ,30 de
Junho do corrente ano, de'. acôrdo �om .a Lei do Serviço
,Militar.

lei N. 195,
Cria o Seruico de Pronto

Socorro e Assisténcin na Pte
feitura

.

MuniciPal de Maior
Vieira e da outr as prooiden
cias.

. Sebastião Grein Costa, Prefeito
Municipal de Major Vieira, Esta·
do de Santa Catarina, faz 8aber
a todos os habitantes dês te Mu·
nicípio que a . Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte

LEr:
,

Art. 1;') - Fica criado na Pre·,
feitura Municipal de Mãjor, Vieira
o Serviço de Pronto Socorro e

Aspistência( subordinado dirêta·
mente ao-Gabinete dó Prefeito e

deatinado a prestar socôrro de
transporfe a09 doentes dêste Mu·
nicipio à "éanoinh8!1, Curitibe e

Ftorisnépolis,
Art. 2.°). A parte de assistência
'farmacêutica, se,rá exercida por
pessôa competente e eujas despe.
sas a Prefeitura custeará.

Parágrafo Único - Fica o Chefe
do Poder Executivo Municipal
eutorizado • criar um cargo de
atendente- ou. enfermeiro, capaci
tado para prestação de Serviços
no Pronto Socorro. '

Àrt. 5.° - Dado a' inexistência

1
'

\ .

Locomóvel
. Vende-se um com 2,4 H.P.

marca LINCOLN em per
·feito estado de conservação.

Ver e tratar com '0
proprietário Sr. Moreschi
em Rio dos Poços. Sv

TERRENO
Vende-se por pr�ço de ocasião

um terreno com a área de 36

alqueires, situado entre a SERRA
dos 'BORGES e TAQUARIZAL.
terreno plano com abundâncía
de água; próprio para. criação
com bôa área pua cultura.

Ver e tratar com o propríe
tárto, sr. Vinicius João do
Nascimento em Irineópolis. Iv

Delegacia Auxiliar
de Polícia de Canoinha�

O capitão Rogério Afonso
Schrnidt,

.

Delegado Especial
de Policia do Município de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina,

.

no uso de suas

atribuições Jegaisí etc.

Avisa aos interessados que os

alvarás de licença da Deleg.eia
da Ordem Política e Social e

da Diretoria, de Cena'ura e

Oiversõe. Púb1icaa, serão re

novados a 'partir do dia 5 do
corrente mês, até dia, 31 do
mesmo mês.

Avisa outrossim, que todos os

'estabelecÍlilentos comerciais que
vendem bebidas no varejo, estão
sujeitos ao Alvará da Delegacia
da Ordem Politica e Social e

todos OiS estabelecimentos de
'diversões, jogos -lícitos e recintos
de Sociedades, estão sujeitos ao

alvará da Diretoria de Censura
e Diversões Públicas.

'

Os intere,ssados deverão pro
curar o Car'tório da Delegacia
de Polícia, para maiores escla
recimentos a respeita:
Canoiohas" 1.0 (março / 1968.

Cap. Rogéri�' 'Afana0 Schmidt
Delegado de Policia

.'

,

.

de Médicos e Hospitais nêste Mu
nicipio, fica o chefe do Poder
Executivo autorizado a firmar con
vênio com o' Hospital "Sant«
Cruz" de Canoinhas a,fim de as

�sistir os indigentes dêste municí
pio sem possibilidades financeiras.

Parágrafo Unico • O convênio
referido n�8te artigo. de�erá CODS�
ter o preço da anuidade bem co

mo o 'número de leitos à dispo.
sição da Municipalidade de Ma
,jor Vieira."
Art. ! 4 o) • Fica o chefe do I

Poder Executivo' autorizado a

colocar em rrforma a Amb�l�ncia
recebida por dceção do Ministério
da Saúde, conforme \

"Termo de
doação de Ambulância" n, Oq5,
de 25 de f-evereiro de 1.965, a

qual deverá servir única e exelu-
. aivamente ao Serviço'de Pronto
Socorro Municipal e obedecer as

'normas da Portaria Ministerial
D. ,GB 442/64, de 5.08,64, bai-:
xada pelo Excélentíssimo Senhor

. Ministro da Saúde.
'

Sebastião .Grein Costa, Pre-
Art. 5.°) • Outrossim. fica o

-

feito Municipal de Major Vieira,
Chefe do Poder Executivo auto. Estado de Santa Catarina, faz
tizado a regulamentar por Decreto saber a todos os habitantes
Q serviço da Ambu1âil(;ia, o qual dêste ,Município que a, Câmara
devrá obedecer todas as ícrmali- Municipal decretou e eu san

dsdee legais e principalmente a ciono a seguinte
I

Portaria 'Minifltérial n. GB 442/64. L E I:

Art. 6.° • Para gozar doa beue
ficios eoúatantea do artigo 2.° da
presente' lei. o interessado deverá
apresentar atestado de ,Miserabi.
lidade passado por autoridade
competente .

.

, '

Art, 7.°). Esta -Lei entrará em

vigor ns d�ta de sua publicação,
revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira 21 de . Fevereiro de 1.968

as) Sebastião Grein Costa
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente
Lei Da Secretaria Municipal na

mesma data.

as) Jair Oirschnabel
.

Secretário
-

Major V.
·
v

terra

Portaria

uso dé suas atribuições reso�ve'.·
CONCEDER GRATIFICAÇÃO:
À CIRINEU BUSS, encerre-

· gado do recebimento e entrega
dos Depósitos da Merenda
Escolar de Mafra, uma gratifi
cação de NCl$. 4,00 (quatro
cruzeiros' L- novos) mensais, a
contar de 1.0-2-68.

S�bastião Greín . Costa, Pre
.' feito Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atrtbuíções resolve

DESIGNAR:

LIDIA ZURAKOV.SKI, para
responder pelo cargo a'e Pro-'

feli,sor Municipal na Escola da
localidade de Paiól, com o gre-
"tífícação de NCr$ 37,50 (trinta
e sete cruzeiro,s, novos .e cin

qüenta centavos) mensais, 8

contar de },O de março do
corrente àno.

'

'Prefeitura Muníeípal de Major
Vieira. S de março de 1968.

8SS.) Sebastião (irein Costa'
Prefeito Municipal

ass.) Jair Dirschnabel
Secretárío

Portaria. de 8 - 3 -196'8-
Sebastião Grein C08ta, Pre

feito Munícípal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, no

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, 8 de março de' 1968.

ess.) Sebastião Grein Costa
Prefeito Mumcípal

aS8,) Jai; Dirschnabel
Secretário v

Lei H., 196, 22-2-1968
Concede Anistia riscai, sus»

p�nde1}do ,as M!!Jtas, Juros
de Mora, Correção Monetária
e da. Nova Redação ao artigo
27, § 2.°, do Código Tribu-

,

tario do Município

Art. 1.0 - De conformidade
com o Sistema Trrbutárío Na
cional, Lei n.? 5.172, art. 181,
concede Anistia Fiscal, suspen
dendo as multas I do exercício
corrente, ,Divid6 Ativa, Juros
de M6ra e Correção Monetária,
durante 30 dias, a contar: da
data da aprovação e publicação

· da presente Lei.

Art.,2.0 -

.

Q art. 27, § 2.°,
do Código. Tributário

\

Muni
cipal, obedece a nova redação
na forma seguinte:

Parágrafo Único - Expirado
o prazo para pagamento à
boca do cofre, fícam os contrí- '

buintes sujeitos à multa 'de
10% (dez por cento) no primeiro
mês e, 20% (vinte por cento)
no segundo mês, acrescida de
jures de' móra de 12% (doze

·

por cento) ao ano, contados por
mês ou fração, correção mcne

ráríe, sôbre fi importância devida,
até seu pagamento.

Art. 3,° - Esta Lei entrará
em vigor na date de sua publí
cação, revogadas as disposições
em 'contr�rio, especialmente. o

artigo 27, da "Lei n.? 157, de �O
de dezembro de 1�66.

' .

Prefeitura Municipal de Major
Vj�ira, 2? de fevereiro de 1968.

aS8.) Sebastião Grein Costa
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a pte
sente Lei na Secretaria Muni
cipal na mesma data.

ass.) Jair Dirschnabel
Secretário v

/'

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

expediente. 1v

"

MAPAS
'Sul Rodoviárió - 'Brasil - Paraná - Santa,Catarina

"

Guias Pessoa Física '(qÔVO modêlo)
livro 'modêlo 31 ,CRef. da equisiçêo de Nota.s Fiscais)

Material Escolar a vontade

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
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Grande iricétidio na \Capual
,

Na ültims 3a. feira. dia 19. um incêndjo de grandes proporçõel
causou vultosos prejuízos em Florianópolis, destruindo uma pàl íficadore
(onde começou o fogo). uma das principais Lojas da cidade e a Secção
de Eiscalização da Fazendá do Estado. 135,mil n6tas fiscais, anexs
das aos procesos para cobrança. queimaram-se totalmente, causà.odo,

, um prejuízo de 7 bilhões de cruzeiros velhos ao Estado.

Amilton Bertdà em Catioitiõas
Antes de seguir viagem à Poços de Caldas em gôzo de me;

recidas férias. o discutido Amilton Sertão dá a sua tredicional circu
lada -pela Capital do Mate., O

>

jovem estudante tem 'se destacad,,
sobremaneira em suas alta!! funções de pesquizadce.Chefe do Gentro
Eletrenico .do BAMERINDUS em Curitiba. Por outro lado Bertão
continua sendo aquela simpatia de sempre recebendo com sorrisos os

csnoinhensea que o procuram em seu apartamento à rua XV de
'

Novembro. '.
�

''R C ce J P
-,

' 'A equipe do cine.foto JP e desta coluna esteve presente ao

show de Roberto Carloa realizado em Curitiba. no último dia 18. A
,

apresentação do "rei" aconteceu- na 2a. Exposição Fei�a Gov. Paulo
Pimentel que se re�liza (até amanhã às 24 horas) no parque Castelo
BraDco. Aliás, assistir esta exposição é um excelente programa para
êste fim de semaDa.' , ';

\

I, '

Brevemente o "cineminhá JP" estará 'ôovamente em aç�à para
mostrar à jovemiguarda CanoinbeDse como é o "rei" de perto. O. iDgrea.
sos Para e.ta sel:lsão especial serão vendidos em benefício do Asilo Dr.
Hclendo- Malucelli. ". I .

',' \

Gorisumo de ciçarros: Estatística lamentável
Completando e coreigindo estatística regiatrad!l recentemente

, por esta coluna, o professor Ondino Doin Vieira nos escreveu dizendo:
..... .levando em considereção a percentagem estimade por esta coluna.•

de 20%- de .Iumentes na populaçâo de �noinbas (acredito qu� seja
maior), me permito informar que a verdàde é bem outra: querma-se
em Canoinhas não ··treze· mil � quinhentos cruzeiros", mal "cento, e

trinta e cinco mÚ cruzeirófl novos menlais em cigarros".
,...

O cruzeiro nevo naturalmente fêz com que o redator desta

coluna tropeçasse em um dos zeros, pois 9000, carteira•. diárias s.o
,

270.000 mensais' que ao custo médio de NCr$ 0,50 totalizam

NCr$ 135.000.' ou seja, 135 milhões de cruzeiros antigo,.
Doin Vieira completa suas observações dizendo: ....já imaginou

o povo ser convidaao. mensalmente. pa"lt. ver o incêncio de 17 Wol.

kawagen zero km. ou' de cêrca de 10 Aéro Wil,lY!I, ou ainda ia pieâ
mide de 13.5 aparelhos de televisão? 'Isso IÓ em Ceuoinhes. Imagine.

.

B '1"em todo o ra81.' , '; .

JP na Sociedade agradecendo a inestimável co.laho�açlo dêsse
.

.Ieitoe amigo. reforça a comparação: 135�mil cruzeiros. novos corres

pendem ao valor de 10.000 sacas de feijão; enq�anto ialo muita

gente morre de fome.

Catioimias
nos Jogos Abertos

Vereador Guilherme Prust. Presidente
da Comissão Muuicipal de Esportes

As n()fícias de que Canuinhas vai

participar ,(mesmo) dos Jogos Abertos
dêste ano foram recebidas com grande
�ntusiasmo. A imprensa registrou o

fato com destaque: O importante é
que não ficaremos só nal notícias
(como tem acontecido em IDuitos
cssos), porque à frente Ida COinilSlo
Municipal de Esportes está o V.
reador GUILHERME PRUST (foto)
um desportista autêntico.

Curso Cietuittco para Conoinf)as
IndiscutIvelmente 1968 tem sido até agora um anQ excelente

para Canoinbs: em janeiro a grande' festa da ligação da nova rede
de distribuição de energia elétrica; também no 1. mês dai ano a

notícia de que a ponte sôbre o Rio Negro em Três Barr81! - vai sair
mesmo; em fevereiro o. início da nova sede. do Colégio Gomercial de
Canoinha8; em março o lançamento das' diretrizes básicas do ANO
AGRÍCOLA (iniciativa de Benedito Therézio) e agora mais uma

notfci!l alvissareira: á criação do' Curso Cientifico em Canoinba.. E
nlo é só, pelo geitol
Breves & Importantes
* 0s Metralhas estão de vqlta e co� aparelhs:gem Dova (igual 6 do.

Beatles). Está na hora do Grêmio XV de Julho cobrar �quéla
.

soarê que eles não tocaram... "

* O casal Luiz Cezar (I\rlete) 'Pereira recepcionou em sua residência
(>9ra comemorar o ]. aniverpário de Luciane. r

Casa
de

f

da, Crian.ça
(anoinhas

Ano XXI

Recebemos e agradecemos
a seguinte comunicação:

'CaDoinha8, 12 de março de 1968.
I '

Il'tl0' Sr.
- .

Gerente do Jornal
"Correio do Norte" Publicação Oficial da

Ne�::nunico a V. 3a. que a "PreFeitura Múnicipal de'Major Vieira'"
atual. Diretoria da Casa da

Criança de Canoínhss, é a· ,Fupdo_ de Par1tiêipac,ão dos �Munidpiosseguinte: .

Presidente: ,Bens \ incorporados ao patrtmônto do Municipio de Major
-

EstefaDO wrublev8ki;'1 Vieira, em decorrência da aPlicaçãO. 'dos rpc.
ursos provenientes .do

Vic6: Maria Mayer; "Fundo de Pertícípaeão dos Municípios" de 1967 e classífícados
1.a Secretária: I

como Despesas de Capital, em.
concordância com a Resolução

Ludomila Bojarski; N. 47/67 do Tribunal de Contas da União. .

'.

2.a Secretária: Nereida C. Côrte} ,.

1.0 Tesóureiro:- J
Antonio Souza Costa;

2.Q Tesoureiro:
'

Carlos Nunes: pires;
Conselho Fiscal: João Colodei,

Clementino E. Pieczarka,
Apolonia Wrublevski e

Maria Si Pinto;
Suplentes: Agenor Vieira Côrte,

João Seleme, Valério Silva
'. e Rosa Seteme;

Corpo Técnico: Drs. Osvaldo
.Segundo Oliveira, Mário
Mussi, Antonio M. Seleme,
Adayr Dietrich, \ Aroldo
Ferreira ê Reóeau Cubas

Cordiais Saudações
,

EsteflDO Wrublenki �-l>residente
LudomUI Bojaraki � Secretária

Aquisição terreno pi cssas populares
,

'

Transferências de CapltõI
Associação no Palácio da Municipalidade 2 000,0,0

11.615,15

Prefeitura Municipal de Major' V'ieir�, 18-3-1968

Sebastião, Grein Costa .
R'.inaldo Crestani

Prefeito Municipal ' Contador n

lavesilmenios
OBRAS PÚBL1CAS

"

NCr$ 1.842,44
1.342.34
1.282,39
, 597,69
346,20

1.404,09

Construção da garagem
.Construção Posto Agropecuário
Pontes E' boerros diversos

Reparos de diversas escolas municípaís
Reparos do prédio pa Prefeitura
Inicio da praça Julio Costa

/

........ ,�

Inversões Flnancelras-
2.800,00

/

SEM DÚVIDA • ÊSSE· É�O PLANO 'SENSACIONAL
\ I

(arros- zero quilômetro,; sem entrada,' sem
-

jures, ,em cinquenta meses.

":"J 16 modêlos de carros da Linha WILLYS à sua escolha.

Você concorre a dóis carros por mês, no mimmo.
,

./

No Consórcio Naciánal WILLYS Você não 'paga taxa de insc-rição.
O Consórcio Nacional· WILLYS devolve na hora os lances vencidos. Credita

í • como pagamento antecipado de - quotas, os lances vencedores.
I 'lo.. ,

O Consórcio Nacional WILLYS oferece garantia absoluta que o seu dinheiro s�rã
bem administrado. \

' .

O Consórcio Nacional WILLYS recebe-seu veículo usado' como lance.

\

.\

.

Faç� com� a maioria • \rese�ve su� i'nscrição desde ho jc' no seu revended�r WILLYS:
,

. \-

'HUMENHUK & ,elA.
,ou .solicite-'--- a presença d-e nosso correto� autorizado '�m vóssa residência.
Teremos o 'fláximo, prazer em dar-lhes tõdas as informações det�lhaaas.

Pague seus

(APROVEITE AGO'RA·' Os
i,mpostos

,
;

BENEFICIOS
dia _

1

ANISTIA
em

DA FI�CAL
O GOVE,RNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DOS �OO:E'RES, EXECUTIVO E- LEGISLATIVO, COM A LEI N., 809, institue anistia

- Aproveite os benefícios da mesma, pagando seus impostos atrasad,s,fiscal, a vigorar até fim do corrente
"

o Il:\_es.
� /

até aquela data, sem·

, ,\

\

multa, ' sem
.

�ur08 sem.'· correção monetária.e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO �ORTE
I

23.3·1968

Publicação Oficial ,da

Prefeitura
de

Municipal
.Canoinhae

Portaria de 18 de março de 1968
o Sr. Prefeito Municipal de Canoinhas, no uso das atrí

b'II,içõea que lbe confere a Lei e de acôrdo com o que lhe anue

o Decreto n. 276, de 4-3-1968, aprova o calendârío, programas
para o concurso de, ingresso de Professôres Primários para
E�colas Isoladas Municipais.

'I • Calendário de Inscrição
Dia 18 de Março de 1968, abertura das ínecrfções, na

Sede 'da Inspetoria Escolar.
,

'

'"

Dia 30 de Março de J968, às 18 horas, encerramento. ,

II • Documentos a Instruírem
a) Requerimento pedindo inscrição - ao sr. Prefeito Municipal;
b) Boletim de tempo de Servlço;
c) Diploma ou certificado de cursos concluídos;
d) ; Certidão de Nascimento ou casamento;
e� Att.stado.de Vacina, e Saúde;
f) Titulo de Eleitor; c

1 ' I

g) Quitação esco ar;
.' .

h) Ca'rteira de reservista, para, os do sexo masculino.
<.

III • Calendário das Provas Escritas /

Dia 16 de abril de 1968; rc!alização, dss provas escritas,
no':- G. E. Almirante Barroso, Canoínhas, com ínícío às 9 horas.

IV • Da� Disciplinai
Língua 'Nacional - Matemética -, Geografia - História do

Brasil - Cultura Geral.

V • Período para a' Correção,
De 17 a 18 de abril de 1968, correção das provas e

classificação dos candidatos.

(/ VI • Local e Escolha de Vàgas
Dia 22 de abril de 1968, escolha de vagas pelos candi

datos aprovado�, d�s 9 às 18 horas, ne Séde da Inspetoria Escolar.'

Canoinhas, 18 de Março de 1968. I
, '.

AIs. Benedito Th. Carvalho Netto Antonio-Souza-Costa
.

'Preft:ito Municipal Diretor de Exp. e Pessoal,

Portaria de 18-3-68
( o Prefeito Municipal de Canoínhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições e, de acôrdo com o es�abe
lecido no Decreto n. 276, de 4- 3-68, considera vagas a,s seguintes
Eà!:.'Olas Isoiadas Municipais, para fins do Concurso de Ingresso:

"

I

ESCOLAS VAGAS
1 � E. I. de Cerrito - distrito da sed�.2 - E. I. de Dranka -, distrito da sede.
3 ..:_ E. I. de Salto d'Agua Verde • distrito da sede.
4 .:... E. I. de São Roque • distrito da sede.

'

,5 - E. I. de Pinhalzinho:' n�strito de Bela Vista do Toldo.
6 .:.:.... E. I.' de Valinhos - distrito de Felipe Schmidt.
7 ::::.. E.' I. de Taquârizal - distrito de Pinheiros;

Canotnhes, 18 de Março de 1968.

AiS. Benedito Th. 'Ca,valho Netto Á�tonio Souza Costa
Prefeito Municipal Diretor de Exp. e Pessoal

\

Decreto da 19 - 3 � 68
Benedito Therézio de 'Carvalho Netto, Prefeito Municipal

dI Canoiahas. no uso de suas etríbutcões resolve
, APOSENTAR FUNCIONARIO:

'

l'c

De acôrdo com' o artigo ·232, ' item III, da Lei n, 413, de
24-3.58 AN'l'ONIO SANTOS LIMA, lotado no cargo de, E�cri- ,turário' Almoxarlfe, com os veúcímentos integrais, a contar,
desta data. I .

" V

Canoinha6, '�9� de Març� de 1968.

Âas. Benedito Th. Carvalho Netto, ,Antonio Souza Costa,
'. -

Prefeito Munici�al Diretor de Exp. e Pessoal,...

,

Ind�st;ia' de Madeiras' Zani�lo 'S.A.
Edital de Convocação

Assemblêia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da firma

INDÚSTRIA DE MADEIRAS ZANIOLO S. A. a reunire�.;.
se em assembléia geràl extraordinária, a realizar-se no

di�r 27 de abril de 1968, às 16 horas, na' séde social,' à
rua Senador Félipe Schmidt, 's/n, nesta cidade de Canoi
nhas (SC), a fim de deliberarem. sôbre a seguinte ordem
do dIa:

'

;

a -:-' Aumento do capital social:
b - Alteração parcial dos 'estatutos sociais.
c � Outros assuntos de interêsse social.

Canoinhas (Se), 12 de março de ,1968.
Modesto Zaniolo .;_ Diretor

,

Imagens são

deturpadas
( ,

Na reunião de técnicos agrícolas
da esfera federal e estudantil.
realizada com a finalidade de
elaborar documento a ser ievado
pelo -' Govêmo Catarinense ao

Presidente Costa e Silva.' em

Porto Alegre, o agrônomo Glauco
Olinger, disse que as imagens que

\Id" ôb 't
-

dse rvurgam so re a SI uacae o

agricultor cetsrinenee são inteir.·
mente deturpadas.

O 'Secretário, da ,ACARESC
'alertou as autoridades estl'dua"is
da

.

necessidade de transmitirem
-uma imagem real' da flituaçlo do
homem que, trabalha no meio
rural. Salientou que o produtor
catarinense tem necessidade de
·assistênCia técnica, e de recursos

adequados para manter um ritmo
de produção que correepcnda ,ao
progresso catarinenseC .. r

Curiosidades
sóbre o
O maís ridículo é o mi-co
O mais atribulado é o mí-ope
O mais penetrante é 'o

mi-croscópio
. I

O mais invisível é o mi-cróbio
O mais importante é G mi-nistro
O mais cobiçado é o mi-lhão
O meis cultivado é o mi lho
O mais sagrado é o mí-asal
p mais corajoso é o ml-lítar
O mais 'afetuoso é o mi-mo:
O'mais útil é\ o mi-neral

, O mais incompreensível é o

mi�stéJio
'

Coisas que não

quero nem saber
:/ I ,,'

I 1. Querp é o goleiro do Arco
do TriJ,lDfo?

2. Quem é 'o centro-avante do
. ataque cardiaco?

3. Quem cortou a lingua do
criado, mudo?

4., Quantos metros tem a tosse
. comprida? I

5. . Se dente canino late?
6. Se'o fio de barba dá choque?
7� Se linha de telefone serve

para_pregar botões?
8. SE1 o dente de serrote pega

cárJe?
9. Se a vaca .baiana dá leite

de côco?
'

10.' Quem tem care de pau?
;' .

'"

Aconteceu durante uma .eula
noturna de contabilidade:

Professor - 'Que quer dízer
.

/ '

,

«divida flutuante:t?

Aluno - Um- navio hrpotecado.

Vende-se
Vende-se uma chácara em

Monte Castelo, a 2 kilometros
da cidade� com 7 alqueires qe
terra situada entre a BR-1l6 e

a EstraçJa de Ferro; tôda c�rca-,
da de srame com càsa de
morada, paiól, piquetes;' boas
aguadas e demais dependências.
Vé!nd�-se t8mb�m, urp lote de
gado leiteiro. Freguezia cel,'ta
para 140 litros diários. \ 4p

Ver e' tratar com o proprie-
3v. térió sr. Amantlno M.ister�

Previdência Social
A. CARLOS BRiTTO

A-uxílio natalidade poderá
ser pago ,antecipadamente
,
Em palestra com o sr. Valmy

Angélico de Gsspary, Coorde
nador da Linha Especializada
de Seguros Sociais do INPS,
dêste Estado, fomos informados
que de acôrdo com o Decreto
n. 60,501, de 14 de marco de
1967, o auxílto natalidade podera
ser pago no oitavo �mêsi uma
vez completado o período de
carência. Disse-nos que a fina
lidade dessa salutar, medida é
permitir à gestante a compra
do enxoval para a criança.

Fica, pois, o aviso aos inte
ressados. Qualquer Informação
a respeíto poderá, ser dada n8S

Agências pelos srs.' Agentes. '

, (
.

x x x

'Completando o período de ca-

rência, requeira o auxílio nata
lidade, no 8.0 (cítevo]"mês de
gestação. '

Acidente do Trabalho /

O seguro de acidentes do
trabalho é obrigatório e está
integrado na Previdência Social, ,

nos têrrnos da Lei n. 5.316, de
14-9.67 e seu Regulamento
aprovado pelo Decreto n, '6L784,
de 28-11-67.

Será também considerado
acidente do -trsbelho: I - o

acidente sofrido' .palo empregado
no local e no horário em con

sequência de: a) ato de sabote
gem ou, de terrorismo praticado

por tf!rceiro" inclusive compa,
nheiro. .do trabalho; b) ofensa
física intencional, inclusive d@
terceiro, por motivo de disputa
relacionada com o trabalho;
c) ato de imprudência
ou de negligência de ter.
cetro, mclusíve companheiro
de trabalho; d) ato de pessoa
privada do uso da razão; e)
desahamento,' inundação ou im.
cêndio; f) outros casos fortuitos
ou decorrentes, de fôrça maior; .

II -'-"o acidente sofrido pelo
empregado, ainda que fora do
local ou hqrárto do trabalho: .

a) na execução de ordem ou
na realização de sérvíço sob
a .autortdade da emprêsa; b) na

prestação espontânea de .qual,
quer serviço à emprêsa, para
lhe evitar prejuízo ou '

propor
cionar proveito; c) em viagem a

serviço de 'emprêz�, seja qual
fôr o meio de locomoção utili
zado, inclusive veiculo de 'pro
priedade do empregado; d) no

trajeto usual da residência ou
'o local de refeição para o tra
balho, ou dêste para aquêles,
dêsde que não interrompido o
alterado por Interêsse pessoal,
Iocomovendo-se o empregado a

pé ou valendo-se de transporte
da empresa, LU da condução
normal.

No período destinado à refei
ção ou descsnço, ou por acastão
da satisfação de outra necessi
dade fisiológica, no local ou

durante o horário de trabalho,
o empregado será considerado

,8 serviço da emprêsa. v

Na estação fria do ano,

tome a lnsuperavel

Cerveja IINó de Pinholl
LIVRE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMI'CAS.

Produto da

CERVEJARIA CANOINHENSE

�

-Indústria de Madeiras Zaniolo, JS.A.
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
i

;. São convidados os senhores acionistas de INDÚS-,
TRIA, -DE MADEIRAS ZANIOLO, 8; A." a se reunirem'
'em assembléia geral ordinária" na sede -socíal, sita à rua

Senador Felipe .Schmidt, s/n., em Canoinhas, Santa Ca-,
,

tarina, às 14 horas do �dia 27' de abril de 1968, com á

seguinte ordem do dia:

a) - Discussão e aprovação das contas do balanço
geral, demonstração da conta lucros e perdas e parecer
do conselho fiscal, relativos ao exercício de 1967;.

, (

b] - Eleição dos 'membros, do conselho fiscal e

seus suplentes; \
I '

,

c) - Outros assuntos de interêsse social.

Acham-se ,à, disposição dos 'senhores acíonístas
todos os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto
L�i n.o 2627, de 26 de setembro �e 1�40

Canoinhas (Se), 12 de �arço de 1968.

Modesto Zaniolo' Diretor '-J 3v

Móveis' Usados
Compra-se� Oferta nesta 'Redação. .'

I
<

Assine! Leial Divulguei Correio do Norte
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•

CORREIO DO NORTE
•

Madeirei�!ta,�o�o�vo��ndo ,S/A: Conhecimento "da Realidade Bóia)
Assembléia Geral, Ordinária r "Sistema diagnóstico rápido"

Ficam convidados os Srs. acióni�tlis desta-sociedade, para 'Estudo sócio-econômico do 'Município de Canoinhas
se reunícem em assembléia gerai ordinária, às nove horas do dia (continuação 'do numero anterior i 4.3 _ SINDICALISMO30 de Abri! do ano corrente, na séde socíal.và rua Barão ,de Ca-

No dia 13/5/67, foi realizada a A••embléia Ger�1 d.a-panerna, 1189, na cidade de Palmas, Estado do Paraná, para de·. Aplicação por Finalidade
/ - Allociação 'Rural 'de- Cenoinhes, a qual autorizou aliberarem sôbre a �eguinte I MILHO ARROZ diretoria II ,requerer a inveetidurs da entidade, na.ORDEM DO DIA mil área (ha) mil área (lia) Iunções e prerrogativa. de Sindicato dOI Emprega-1.° • Apresentação e aprcveção do balanço geral" encer- Cenoinhal 163.479 2.796 47.000/ 596 dores Hurais, Neste mesma reunião, foi eleita a

rado em 31 de dezembro de 1.967, relatório' da diretoria e pare-> Maior Vieira 59.025 1,049 12,495 128 diretoria. provieôeia do referido Sindicato. Seguudocer do conselho fiscal. , " Três Barrai 15348. 272 7.812 98 correepondêucia de 30/1/67 enviada da Delegacia
2.° - Eleição do novo conselho fiscal. TOTAL, 237.852 4.1'17 67.307 822 Regional do

\

Trabalho, em Flerianôpolie, a documen-
3.° - Assunto� de interessé de socíedade., tação sob pmceeso de inveetidura foi encamínhada

FEIJÃO ,MANDIOCA aó Mini.tro'do Trabalho, estando a diretoria provi.Palmas, 22 de _ft'verei7� de 1.968
mil área (ha)' mil área (ha) loria do Siudicato .

dOI Empregadoree Hurais, aguar-Isaac Zugman - Diretor Industrial fx Canoioha. 2925' ,102 "510 46 dando a remeesa da carta de registro della Allociaçio
Major Vieira 320 5 7.125. 73 de Clalle.

-,

Três Barra. 500 19 870 10
'

TOTAL 3.1"5 126
,

Madeireira' Novo Mundo
.

S. A�
Edital de Convocação

Assembléia Gera! Extraordinária'
\

".'

. São convidados os senhores acionistas d�sta sccledade,
para se reunirem em Assembléia geral extraordinária, às quinze
horas do dia 30 de abril de 1.968 na séde social, á rua Barão de
.Cepanema," 1.189,' na cidade de Palmas, para deliberarem -sôbre
a seguinte

ORDEM DO DIA
,

1.0 - Aprovação da. correção monetária e aumento. de
capital.

2.° - Assuntos - de interesse da sociedade.
Palmas, 22 de fevereiro «ie 1.968

Isa,ac Zugman -. Diretor, Industrial
,

,{

Indú,striá e Comércio Irmãos Zngman 8.':
Edital de Convoçação

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os Srs. aciopistss desta sociedade, para

(ie 'reunirem em assembléia geral ordinária às nove horas do dia
29 'de abril do. ano corrente, na séde social à rua Paula Pereira
nr. 1015 na cidade de Canoínhas, 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 da diretoria e, pare
cer do conselho fiscal.

2,.0 - Eleição do nuvo conselho fiscal
3.° lO Assuntos de ínterêsse da sociedade.

Cancínhas, 21 de Fevereiro de 1968
Isaac Zugmari - Diretor Gerente

Indústria e Comércio Irmãos Zngman -8.t
Edital de Convocação

,

Assembleie Geral Extraordinária
São convidados 08 senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em assembléia geral extraordinária, às quinze
horas do dia 29 de Abril do ano corrente, na séde social à rua
Paula Pereira; nr. 1015, na cidade de Ganoinhas para deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1.° - Aprovação da correção monetária
capital.
2.° - Assuntos de interêsse da sociedade.

Canoinhas 21 de Fevereiro de 1968'

Isaac iugman - Diretor Gererite
I

e .. aumento de

.

.

,FUNDAOO EM 29/5/1947 - Reg. 00 Cart. Tít. I/O 448 Doc.
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'
..
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,

TABELA :JE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anunciei: Por v�z e por cenÚmetro- de altura de coluna:
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1 vez NCr$ 0.65 1 vez NCr$ 0,55
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Ix

25917

12505

ERVA.MATE
mil área (ha)

C.noinhal 1.100
1\(810r Vieira \ -
Três Barra.
TOTAL

Batate-Ingleee
.....

; mil área (ha)
. : 8-1.520 37

. 111.750 . 27
160.000 86

1.100 356.270

TRIGO SOJA
área (ha)

12
mil área (ha)
1860 ioCanoínhaa

mil
890

f

?:���.
NCr$

24,487
4.027

18.53l

Tratores Micro
NCr$ Tratores

Ner'
12.810

Cavalos
NCr'

Canoinhae 79.9.01
T. Barrá. 25.223
M. Vieira 51.514
TOTAL 156.538.

======

1.040

12.810 47.045 J.640

Carroça e

Impl. Tr.
Animal NCr$ .

elln"oinhal 7.019
Três Barra.
Maior Vieira 1.067
TOTAL -'---3-.-03-6,

" ,

CSla
Paiói.
NCr$
1.847

4.643
6.490

Cêrcas
NCr$

6.860

4.709
11�569

Floree-" Veículos
tamenro NCr$
NCr$
86,550 6.300
'93.000 \ 3.196

Aq.
Bovinos
NCi'$

12017
13.456.

450

Aq.
Suínoa
NCr$
4.840
329

8760

Canoinhae
M. Vieira
T. Barrai

, TOTAL 179550 13929"9.496

Ix

4.2 - COOPERATIVISMO.
-

(

Existe na lede do município' 2 Cooperativa•.
42.1 COOPERATIVA AGRO PECUARIA CA,
NOINHAS LTlJA.• com 416'cooperadol, funciona
!lpenal no setor -de consumo, O. produtoi mail
vendidol Ião raçõel e edubos. .,0 adubo vendido
deatína-ee à cultura da batata e milho (LOOO
laCOI em 1967), Ineetícidas e Iungioidae pouco
reprelentam no mov,imento da

-

Cooperativà indi·
cando .a falta

-

de tradição do. agricultore.· na

t�coica de' combate à•. lnl)lé.ti'BI e in.etol nocivo.'
à IllVopra. Em 1967, foram vendido I 200 .acol de
milho' híbrido, da, variedade AG.23. Para 1968,
foi lolicitado 200 IAS.�O e IAS.28.

I

. O movimento menlal 'da Cooperativa, .egundo
decraraçõel de UiD dOI membro.' da dir�toria ê
em média NC:r$ 20.000,00
O. cooperadorei e.tão delcontentel, porque a Co
operativa não atua na faixa. de comercialização.
Alegam o. dirigente. da Cooperativa. que não

pedem operar nelta faixa devido a falta do Re·
gi.tro legal, o qual foi encamiohado várial vêzel
durante doia anOl, .eodo que .empre aprelentou
���

,

Benfeitoria.
Diveraae
NCr$ .

11.817
5,926
3.000

\ Custeio
Suinoe
NCr$
15.321 '

5760
16.500

Avicul·
tura

NCr$
620Cenoinhaa

Maior Vieira
Trê. Barra.
TOTAL

129

150

600

23.3.1968

4.4 - ARMAZENAMENTO �

Existe na lede, a Companhia Breeileira de Armaze
namento CIBRAZEM, cuja capacidede de armaze

namento é' dada pela existência de 22 .ilo. Du Vellit
de 110 tsnelades cada um num total de 2.500 tone
ladae. Além deitai Bateria I de .HoI há ainda 2
armazlln. de alvenaria Com capacidade, de 9�maze�8•
mento de 5eOO tonelada I cada um num total.e
10.000 tonelada•.

"
•

o',

4.4�1 EQUIPAMENTOS - Poesuí a CIBRAZEM
1 secador Pempeiro, clallificador,1i'llpador, ventilado
'rei para o. lilol, balança para camíubõee, leborejôrio
de anâliee de semente.

......

4.42 UTILIZAÇÃO Atualmente estâ a CIBRAZEM
com capacidade ociosa de funcícuamento. Com uma

capacidade total de armazenamento de 12.5000
.

toneladas, apenaa 84 toueladae oonstituêm o leu

movimento. O•• ilos da CIBRAZEM Ião utitiasdoe p."
comerciante. qoe adquirem produtos do. ageícultoree
e como Depositário do Banco do Brasil Taxa.
M�a��'

.

,

Tarifa de armazenamento oonvencionada com & 00-
miesão de financiamento da produção para eereaie e
leguminosaa para vigorar nOI Eetsdoe do Psreuâ,
Santa Catarina e' Rio Grande do Sul, a partir .e
15 de maio' de 1967. -,

POR SACO ATÉ 60 QUILOS
A - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO

ÍTENS DESCRIMINACAO NOU
Admillão Çomprendeudo armazena-

. gem do roê. de. entràdà,
descarga e' empilhamento
à entrada, deeempílbamento
à saída, pesagem em balança
para caminhão, anâlise e

(recoltura .

2 Armazenagem por mêa, ou' fração d� mêa
subeeqüente ao mês de
entrada

1

0,20

0,16

20.743 =37=.8=8=1===62=0' B - SEI\VIÇOS DE BENEF��CIAMENTO
ÍTEN . DESCRIM1NAÇAO NOU

�22 COOPERATIVA DOS PRODUTORES
DE MATE - O número de auociadol é'de
2' 000. A. comercialização da erva·mete atualmente
é baltante' difícii, visto a falta de importação
Bnteriormente realizada pela Argentina, Chile e

Uruguai. O. cooperadore. ,acham.le abatidol por
e.ta .ituação, .embora ainda permaneçam e.perao
ÇOIOI, de que .a iDelma .e modifique.
O preço da erva·mate eatá em NCr$ 2,55, por

- arroba. O.' Bancai e.tão auxiliando,' apenai, for·
çando o reembôllo. O. cooperadorel eltão melho'
fando B qualidade de (jeu prnduto.

1 Preparo secagem e benefício conjunto
inclusive breçagem acêrto
de, pêso e eoatura 0,60

2 Beneficio Incluaive bracagem, acêrto \

de pêlo'e cOltura 0,31
3 Secagem Dêsde 18%, incluaive bra-

çsgem, acêrto de pêso e

cnatura 0,40
I

,,- Expurgo Inclolive braçagem e

polvilhamento anterio" 0,09

C SERVIÇOS CORRELATOS

ÍTENS DESCRIMINAÇAO NOt$
1 Braçagem por execução, i.to é, por c�da

vez que o trabalhadur movi�
mentar o laco de om local
para ootro. 0,08

2 Padronização lem reenlaque, incluliva
de PêlO abertura e cOltura, excluo

liv" braçagem 0.t3
3 Marcação à entrada 00 à ieÍda 0,01
4. Pelagem em qualq.uer balança' 0,Dl
5 Reen5sque exclulive b(açagem e

ioclulive cOltura . 0,05

Oblervação: 1) O. serviçol acima taxado. (letra- €)
lerão efetuado. à requieição exprena do depo·
,itaote, e apena. le referem à operação enoociada.
Tôda vez que pRra execução do serviço le fiaell
necellário BRAÇAGEM ela deverá leI: cobr�a
conforme de.erito no Ítem 2

.

2) Outro. lerviçol, não, conltantel de.ta tar1fa
-devem ler cobradol e clallificadoll da nota '�e
.erviço �Nota de \Taxfl�, por ANALOGIA,

(continua no próximo número)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PELOS LARE§

e JlaJ O ([)�e§ '�
'Al'-IIVERSARIANTES DA SEMA'NA

\

Dia 28: as' sras. donas:
Elfrieâa esp. do sr. Waldemar
C, �tang� e Catarina Souza.
esp; do sr. João Wozni.lk;
os srs.: Osmindo Waldmatm,
Rudolto Salomon.: Antonio
Scenhetzki, Conrado 'Grittens .'

. e Estetae» Lucachinski; as
srtas: Fridolina Guebert oe

.

Terezinha Hoiler;
.

os [avens:
Nelson C. Kohler; Augusto
Veiga Lourenço de Lima,
Haraldo Hedler e Atber�o
Bayérstortt; a menina Clarice

.

de Fátima filha do sr.'Antonio
Rodligues; os garotos (gemeos)
Eugenio e Eugenia filhos do
sI. Estefano �

Miretzki.

Dia 29: as sras. donas:
Maria esp. do sr. Calil Cador.e
Cata esp. d. sr. Adib S. Sàkt;
o sr. Paulo Frank; as srtas.:
Judite Hartmann, Alia, Çador;
Olga Miretziâ, Nancy Nasci
mento e Lindarci Naualski;
os jovens: Moacir Tarcheski
e Otniei Bedretchuk Sob.; o

menino Ademir filho do sr.

Angelo Alberti.
.

Aos aniversariantes os·

nossos sinceros parabéns.

Nascimento'
qC01re,u dia 7 do corrente,

€i nq,scimento. ida gar.'!.tinha·
KARIM DOROTYKRUOER,
/ilha do casal .sr. Waltrido "e
dona Edite Krüger. ..

Mesmo tardiamente, os cum.
'primentos, dêste semanário.

/,
)

::t 'AgradecimenJo
A Comissão da Festa pI'ó-con�trução do JARDIM DE INFÂNCIA

DE CANOINHAS, sente-se feliz em cQmun;car que a festa realizada no dia
1. do corrente mês foi coroada dE:j pleno êxito financeiro e obteve- o
seguinte resultado:.

'

Renda. bruta.
'

Despesas
RENDA LIQUIDA

,NCr$ 6.226,46.
,NCr$ 1:602,77�
NCr$ 4.62369 -

,

Outrossim, deseja por meio. dêste agradecer todo o povo do
interior e da cidade} de Cànoinhas, Três� Barr!1s, Major Vieira e, em espe
cial, à Comunidade Cà:�ólica e Evangélica, da qual tantos membl'os
a.xiUaram com doações e serviços. Extén�ivo a Banda Musical Wiegando
Olsen que tanto contribuiu para o brilho fes�ivo, a R�dio <lanoinhas Ltda.
e jornais Barriga Verde e Oorreio do Norte, e ao sr. Francisco Bechel &
Fí.ihos, pela CéS!lão do seu Salão e dependênciaB�..

j

,Ml,lis
.

se estende o �éU agradecimento aos Proprietários de Veí
culos e angariadQre;J' de prendas; ao abnegado grupo de homens, s�nhoras,
:m;pças e moços quê atenderám os setores de trabalho: churrasco" boteqúim,
café, doces, bingo, .tiro ao alvo. aviãozinho, concurso de Bonecas Vivas.
e.fim, os que de uma forma o� de outra contribuirani para o excepcional'
suce�so financeiro da festa;' j.

�. A todos os colaboradores, um muito ob�igado e Uni Deus lhe pague.
, Comissão dá ·Festa pró·construção do Jardim de Infância de

.

Cànoinli8s. r
M.mbros: Cap, Rogério A. Scbmidt

Hugo Scihmidt
Adolfo Hedler

P�sidente: Gu�erme Pru,8t
, .

Visto:

Pedro .Uage F.1l"
Barry Sehreiber
Edgard Mayer

Pa8tor IgOD Marterel'

Ivo
r
S iJ Ve ir a ,

do' .Banco
o

de
A •

agencias
a ." de .;Canoinhas

,\

NOTAS
.

\

ESPA,RSAS

ANIVERSARIAM.SE
.,

,.HOJE: a sra. dona Alzira
e,p. do sr. Nelson Bannach;
0$ srs.: Bernardino Feâalto,
dr. Moacir Budant e Horaoio
H. da Silva, inspetor escolar
em Jaragnd do Sul; as srtàs.:
.Nelzita Cornelsen, Sulamita
Mendes de Almetds e Risetk
'Buba; os jovens: Siloino
Batuta e Mauro Aurelio Tack:
a menina Lindacir Aparecida
filha do sr. Matias'Soares.
Amanhã: as 'sres. dcnas:

. Âgnes esposa do sr.. Oito
.

'Hettmonn. res. em Ioi«oille,
e Terezinha esp. do-sr, José
PoJoniski;'os senhores, Mário
Mõebius e Rubens Zecko; a

srta. Tereza Müller; os me,'
ninas: Osmar filho do sr.

.lesé Poloniski e Wilson Luiz'
filho do sr. 'Nelson Bannach.

.

Dia' 25: as sras. donas:
Therezinha esposa do senhor
Admar de Oliveira OÓdoy,
Zenilda esp. do sr. Waldomiro
Silva e .Tâlia lungli!s esp, do
sr. Frederico' O. de Oliveira;
o. srs.: Irineu Bornhausen'
e Felix Rudolt; a senhorita
Maria' Regina Wendt; o me-I
nino Raul Francisco filho, do
sr. Errqtides Prates.

.

Dia 26: . á exma. viú'va No iva do
sra. dona Etuira de Paula ,

.

Vü.ira·· a sra dona Marta Ajustaram n'úpd'as dia 9
Arild�. 65,/>. do sr. Univaldo I 'último, os. jovens. IVQ} e

Allage; os senhores: Antonio: JOSE TE. Êle :fjlho da 'Ptu,va
Szczygiel e Afonso Rohrba- dona 1na' Bor!{_es]J reszdente
cher; as srtas.: Mària Rohrbd- em Porto Umao e �la do"
cher, Márcia Rl'gina Boilmann casa� sr. Artur Bauerre dona"
e Inls Wojciechowski; o jovem Marta Bpu�r. .

....Oelsorz' Aécio Nader. ,Nossos cumprimentos.,

DI'a 27: as sras. donas:
1vanir esp. do sr. Theodoro
Tatcht.ski e' Laura esp. do
sr. Ignacio. Imia1tOiJski, os

srs.: Friedrich. Bruuhurdt e

'Euclides V. Simões; a' srta,
JlJana M�jzgér; os ,meni,nos:
IzorJílho ao sr. Hugo l',eixoto,
Pedro Adriano, filho do sr.

Rachid Seleme e Ouilherme
'RQeder Neto /ilho do sr..

Nivaldo Roeder.

. O Gal. Bandeira Brasil, Cd-
mandante da'5a. Região Militar,'
esteve sábado e domingo em

Três Barras, n� ,C'ampo "
de

Instrução Marechal r Hermes,
tendo visitado a nossa cidade.
Na/oportunídsde, o ilustre riJili
tar, foi .homensgeatj,o com um

churrasco, ali comparecendo os

Prefeitos de Três 'Berrss, São
Mateus e Canoinhes, além do
MM. Juiz de Direito da' nossa

comarca, Delegado Especial de
Folicia e Presidente da Asso

,ciaçã.o Industrial e Comercial.
vx x . x

O Contingente 'do Campo de
Instrução Marechal Hermes,
conta agora com' um Tte,' Cel.,
na pessoa do sr.' Franco Meni,
que provem do Forte de São
Francisco do Sul,

x I x
- X

·

\ A Chi. Telefônica Catarmense
vai nos ligar com Mafra, com

·

uma 'linh& de alta freqüência,
possibilitando ligações com todo
o p�íB.:

x - x x

A Prefeitura Municipal de

Ca,?oinhas adquiriu e mandou
colocar 5' sínaleíras n8S. esquinas
de tráfego mais intenso.

x 'x x .... ·

,

O sr. Adyr Pasinato, jovem
gerente do Banco Nàcion·sl.· foi
promovido para agêncià do Por
tão, populoso bairro de Curitiba.

.
,

'
,

x x -x

,Em nossa cidade, E!!;Q inspeção
na '!agência do-Banco do Brasil,
o Inspetor sr.> Eurico .Chagas,

· residente em. CuritÍba e aqui
'bastante relacionado.

x x ,'x
,
Tudo está sendo, feito para o

luncionamento do Curso Cien-'
tifico ainda no' corrente ano em

n98sa, cidade. Nesse st'ntido est$
prevista uma via,gem do sr.

Prefeito Mqnicipal para Jaraguá
do Sul, na próxim& semana.

,
X x x

,

Esteve domingo último em

nossá cidad,e em visita .a08 s�'hs
familiares da família Seleme, '"

o sr. Abraão Dequech, bancário,
residente . em Rolandia; norte
,do Paraná.

x x I x

Encontra-se a�8mado, o ·n08so
apreciado correspon<iente de'
PapanduvR, sr. Esmeraldino
Maia. 'de Almeida, para quem
ah:nejamos um rápido e com

)( pie to restabeleci�ento. '

x x, X

Estt've em nossa cidade, 4a.
feira, quando almoçou' com '0
Vereador Tufj Nader,- o Dele
gado' Especial' de' Policia' de
São Bento da,. �ul, Capitlo
Nelson Coutinho, nosso velho
conhecido.

.

x :x: x "

·
Nos amistosos de sábado e

domingo, o mosso futeb?l lião
f9i bem. Sábado, o PéImeiras
recebeu 8 visita do Av.y de
União da Vit4,ia e foi abattdd
sem apelação, 'por 3 a O;
domingo� o Botafoga cedeu
um 3 a 2, ao Bandeirantes de
·São Bento do Sul; após 'e.t.r
perdendo por .3 a 0,

.

e em
Mallcilio Dias, o São Bernardo
em jôgo equilibrado, foi abatido'
pelo Continental de' Rio Negri
nho, por 2 a 1.

E. ainda no setor de futebol,
a ABC, Associacão Bancária·de.
Canoinhas, e não.ABB, -foi •

Três Bartas, e foi goleada pelo
.

!parcador de 5 a 1, pelo vovô
do nosso pebol.

,.

v

-
-

v

Ano XX,I - I CaDQinbas (SC), 23 de Março
...

.
" I ,

'0. Comandante .da 5'8.
Região em Três Barras

. o Comandante da 5a. Região Militar, com sede
em Curitiba, General'Clovis Bandeira Brasil, esteve sábado
e domingo. no vizinho'município de Três Barras,. em
inspeção ao Campo. de Instrução Marechal Hermes. �la

oportunidade, o Coronel Ovídio Souto da Silva, Diretor
do. referido Campo, ofereceu-lhe uma éhurrascada domingo
ao meio dia, da qual participaram os Prefeitos Benedito.
Therézío de Carvalho Netto, de Canoinhas}. Pedro Merhy
Séleme, de Três' Barras; dr. Tycho Brahe Fernandes Netto,

.

MM. �uiz de' Direito dà. comarca;, �ap'. Afonso. -Ro.g�r�o\
Schrnídt, Delegado EspeCIal de PolICIa do nosso mumcrpio
e industrial, sr. Oldemar Mussi, Presidense da Associação
Industrial e Comercial de Canoínhas, além do Prefeito
de São Mateus do Sul.

Na 'Ocasião, tratou-se também do problema da
ponte, no iRio .Negro, ficando assentado um entendimento

_ direto com· o Governador do Paraná, sr. Paulo Pimentel,
além de outros contatos a respeito, com o Governador
Ivo Silveira. A, convite do nosso Prefeito, o' Ge·neral'
Comandante fez uma rápida visita em nossa cidade. '

.
.n

'1 ._·,
�

.Cruz .'Te,atroCine VeJa
APRESENTA-:- .:.

, HOJE - a. 20,00 bora.,·- cen.ura 14 ano.
,

,

POR CAUSA DE UM)\�;FRANCESINHA
.

c{ Bob Rope. Elke Sommer, Phylis DiIler e outros grandes artistas.
Uma francesinha bonita... · um comediante sem iguaL. e uma
ciumenta espôsa, vivem a mais hilariante 'comédia dos últimos anos .

Em Technicolor.
'

DO!\1INGO •. a. 14,00 hora. -:- cen.ura livr;e
.

Por Causa de uma Franc�sinna·
\

DOMINGO • a. 17,00' e 20�OO hora. -' ceillUra ..14 anC).
o ,',

Minha B'ela Dama:,
com Audrey Hepburn. Rex Harrisson,

. Stanley Holloway e Theodore Bikey.
Um fil�e como �Bte ainda não foi apresentado em feIa de cinema, I

você vai ver o:maior desfile de modas de todos os tempos ..
Em Technicolor.

I ." \' . , r

. 28. Fena .. a. 20,00 hora. - cen.ura 14 ano.
�

.

MINHA BELA DAMA,
\'I.'

3a. e 48. F�jra • a. 20,O() hora• ...;,' cen.ura 14 ano.
l .' \

AGUENTA A MÃO"
.

-

. '-
�

I _

'

com .Peter Blail; Noone, Karl Green, Keith Ropwood,
D,ereck Lechsnby e Shelley Fabares.

Grupinho bom 00 111.: lll: 111.:. muito câbelo. muito ritmo,
.

'. V'enha d17,com êstes ,cabeludos.' ."
.

\
5a� ti 6a. Feira· a. 20,On hora. - cen.ura 14 ano.

INVASÃO DA INGLATERRA
� . ,

.

c{ Pauline Murráy, Sebastião Shaw, Fio,na Leland e Honor Fehrson.
Um filme dominado pelo lofrimento de um pOV'O ... que' só tinha
duas saídas, .. · TRAIR OU MORRER. Traição, luta e espionagem.

Sábado, dia 30 • a. 20,00 hora. - cenlura 14 áno.
,

A Montanha do Lobo 'Sanguinário
Em mais uma grande produção de Walt Disne� - Feroz �açador,

ferozmente perseguido... nem armadilhas...
I, nem. 'Oalas puderam vencê·lo. - Em Technicolor.

. ,

, AGUARDEM: .

...� '.M"QUI'NAS VOAO\ORAS
UM GRANDE AMOR NUNCA MORRE,

, ( MARCO POrO o MAGNíFICO
,--_.----�--------------..,

.\

, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




