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(a�panha Nacional da
Alimentacão Escolar

.,
.

Semana da Alimentação Escolar
o programa da Campanha Nacional da Merenda Escolar

é o resultado de uma pesquisa que teve por finalidade melhorar

a8 técnicas existentes de assistência alimentar aos colegiais,
adaptando-as às condiçoes sôcío-econômícas do pais. �sse trabalho, .

evidencIou a precária coo díção . da maíoria das crianças brasilei

ras em idade escolar, principalmente no que. se refere ao seu

estado nutritivo e 80S hábitos alimentares.
, .'

'

',( ' .....• Foi criado, então, um programa que pudesse atender a

essa necessidade, que, fornecendo um suprimento alimentar aos

estudantes primários, melhorasse sua condição físice permitindo
maior aproveitam,ento.·
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Sábado último, o vizinho município de
A Campanha Nacional da Merenda 'Escolar -- CNME -'

Major Vieira, viveu um Idos seus grandes dias,
foi fundada 9 31 de agôsto de 1955, pelo Decreto .n. 37.106 do

com ti instalação, solene e oficial, do seu.Gínásío
Presidente João, Café FiÍho, sendo, Da oportunidade, Ministro da

Ed'ucação o Dr. "Cândido Mdta Filho, com duas, finalidades prin-
Normal, antiga e legitima aspiração e reivindi-

cação do seu laborioso povo.
'

cípeísr prestar assistência alimentar a escolar de nÍ\7E'1 primário e, .

corrigir os hábitos alimentares das crianças através de Programas i A grande conquista foi consagutda
e
após

.

de E1ucaçâo Alimentar. Em' sua função assistencial 8 Campanha grandes esforço! e muita lute, empreendida,
faz distribuir merendas gratuitas, a' base de leite em pó, nas pelo seu Prefeito Sr. Sebastião Grein CQsta' e

escolas primárias públicas. e particulares. Para isso, fornece-a a totalidade do Legislativo Municipal, auxiliados
essas escolas os gêneros alimentícios necessérios (leite em pó, pelos Deputados Paulo Rocha Farias e Celso
farinhas nutritivas, complementos vitamínicos, etc.), além do Ivan Costa.

material de cantina. 0\ Patrono do estabelecimento, por decisão
f Em 1964, o Exmo. Sr. Presidente da República Marechal unânime da Câmara Municipal, é o saudoso

Castelo Branco, confiou o cargo de SuperintendeÓte da CNME médiyo Osvaldo Oliveira, numa justa -e louvável

ao General José Pinto Sombra que tem demonstrado dar o má- homenagem póstuma ao inovidável esculápío e

r ximo de seus, esforços para atingir os ·objetivos da Campanha, a valor pOl.fti_co de nossa terra.

custa, quase sempre, dos maiores sacrificios. Iniciou seu trabalho Os trabalhos da instalação foram secreta

C�)[I� um plano de íntertortzação, dinamização e descentraüzação riados pela Inspetora Escolar, Dona Flérides
de. serviços que proporcionou grandes resultados na expansão do Bíttencourt, tomando assento à mesa, os Pre
atendimento. feitos srs, Sebastião Grein ,Gosta, Benedito

Therézío de Carvalho Netto e .Aloísío Partala,
respectivamente, de Major Vieira, Canoinhas e

Papanduva; Inspetor Regional, sr. Drausío
Cunha; Presidente da Câmara Municipal de
Major Vietre.: sr: Miguel Mar::m e demais Ve
readores; Odilon Davêt,' Presidente da Arena;
Vigário da Paróquta; Rellgtosas e .Profeesôres;
além do IÍlédico dr. Osvaldo Segundo de Oli
veira, representando a f,atnilia do Patrono, e

srs. Vitor Borges, Marcelino Rurhes, Pedro

Veige Sobrinho e. ainda o sr. Professor Acácio

Pereira, representando o Deputado Paulo
Rocha Farias.

Na ocasião,
-

falaram, abrindo a sessão, o

Inspetor Regional sr; Drausío Cunha, o sr.

Acácio Pereira, representante do Dep. Paulo
Rocha Farias, professôras .

e. alunas, Prefeito
Sebastião Grein Costa, Prefeito Therézio Netto
e Vereador Cláudio Gadottí, pela Câmra e povo
de Major Vieira.

Finda as solenidades; revestidas de grande
brilho, ante grande, assistência, 'todos os pre
sentes participaram de uma .churrasceda, no,
Gr.upo Escolar Luiz Davét, oferecida pela Mu:
nicipalidade, quando falou, sôbre o grande
acontecimento, o Prefeito de Pepanduva, sr.

Aloísio Partala.

Consoante inquértto feito pela Campanha, em nosso Pais,
constatou-se que, em cada 10 alunos;" 2 iam à escola em jejum;
3 haviam tomado café' simples; 4 café com leite. e, apenas 1,
tinha tomado urna pequena refeição, É claro que essas crianças
mal alimentadas não ficavam atentas às aulas, acarretavam a

!
dímínuíção da freqüência e a elevação dos índices de analía-:
betísmo.

A missão atrib'uida à Campanha-é das mais árduas. Para
atender aos escolar� neeessitados são mobilizados todos os

recursos dlsponíveís: financeiros, materiais e de pessoal. Os resul
tados foram compensadores, as freqüências aumentaram sencivel
mente atingindo, segundo. pesquisas realizadas, 40 e até 90%, em
determinadas regiões sócío-econômícas mais baixes, os índices de

'. comparecimento às aulas.

Os escolares 'que recebiam um simples copo de leite, em

forma de merenda. passaram - a receber um pequeno almôço, fato
que veio determinar a mudança do nome. da Campanha Nacional
de Merenda\ ,Escolar para Campanha Nacional de Alimentação
Escplar - CNAE -, conforme Decreto n. 58.886, de 20/9/65,
,assinado pelo Marechal Castelo Branco, que veio dar um sentido
mais amplo de assistência e educação alimentar aos escolares de

,todo o Território Nacional.
/

,

Outra medida de grande alcance, tomada pelo Govêrno,
foi a obrigatoriedade' da ínstaleção de cantinâs nas escolas,
determinada pelo Decreto n. 57.662, de 24/1/66.

,

Ressalte-se, ainda, os, atos governamentais mais recentes,
criando a Semana da Comunidade e • Semana da Alimentação
Escolar, aquela instituida pelo Decreto n. 60;081, de 17/1/67.

,
." 'I • -'.'

A Campanha Nacional! de 'Alimentação Escolar, porém,
nio trabalha sozinha, nem isso seria possível levando em conta
..... nossa extenção territorial e a numerosa população infantil �
m�is de onze milhões de escolares em 1967 -. Conta, prtncípal
mente, com à formidável colaboração do Progra�a «Alimentos

para a Paz», da FAO, Programa Mundial de Alimentos, das
Nações Unídss, além da ajuda dos Govêrnos Estaduais e Muni
cipais e de algumas entidades particulares teís como Lions Club;:
Rotary e outras e, também, a cCllaboração de técnicos, nutrólogos
e educadores interessados em difundir seus ,conhecimentos sôbre
educação e assistência?alimentar ao 'escolar. 'Tem, ainda, a Cam

panha, a colaboração dos Ministérios da ,Aeronáu�ica, Marinha,
Viação e Obras Públicas', através de seus Órgãos, 'bem como do
SNAPP e outros.

li. Campanha· fornece às' Escolas ml,lterial de cantina,
doado e adquirido no mercado interno, ou sejam fogões, copos,
prato!', caldeirões, colheres, etc. O grande objetivo da Campanha
é descentralizar, interiorando seu programa de atendimento.

O Govêrno Federal vem envidando todos os seus esfor.ços
para que a Campanha prossiga com crescente aumento, mas é
necessário que O Govêrno do Estado e do Município, à Indústria,

'

o Comércio, a_ h:nprensa e a Co�unidade em geral colaborem
para. que a CNAE cumpra seus objetivos, altos e patrióticos,
quais sejam 08 d� proporcionar alimentos às crianças em idade
escolar.

-

....

Unamo-nos, todos, para que a Campanha Nacional de
Alimentação Escolar cumpra o seu programa admirável, propor
cionando às gt'rações futuras; educação alimentar, nutrição e

capacidade para enfrentar as dificuldades sempre crescentes em

nosso Pais; pois, fornecendo, à criança meios necessários· ao seul
desenvolvimento fisico, mental e intelectual, estamos contribuindo
para a formação de uma geração digna e livre. n

Can'oiAh.s - Santa Catarina, 30 de Março de 1968

"
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Instalado o 6inásio Normal em M. Vieira

Ata da instalação
Ata da instalação do Gmásio' Normal "Dr.
Osvaldo de Oliveira",' ná ,cidade de Major
Vieira, criado' pelo Decreto N. NSE.8.3.68- /

.

6510, publicado no Diário Oficial de
. 15.3.68 - N. 8.486

_

'

Aos 23 dias/ do mês de- março de 1968
em sessão solene nos salõés da Sociedade Re
creativa de Major Vieira, sob a Presidência do

/

,sr. Inspetor Regional de -Educação sr. Drausio
Celestino Cunha, contando com a presença das

seguintes autoridades: Srs. Prefeitos Municipais,
de Major Vieira, Sebastião Grein Costa, Bene-
'dito Therézio de Carvalho Netto, de Canoinhas,
Aloisio Partala, de Papanduve; sr, dr.. Osvaldo
Segundá de Oliveira, sr, Acácio Pereira digní'"
simo representante do Deputado Paulo' Rocha
Farias, Vereadores e populares, foi realizada a

instalação do Ginásio'-Normal desta comunidade,
constando do seguinte programa:

.....

1 ,0) - Santa Missa: 8,30 horas;
2 O} - Solenidade no ClubeSocial, segun

do discurso pela aluna Zita Euchalovskf, di�
curso pela professôra Arlete I1kiu, canto' mag- ,

nífico pelas crianças.
Fez uso dê palavra, o sr. Acácio Pereira,

ressaltando o trabalho do Deputado Paulo
Farias pela realização dêste efeito. O sr. Pre�
feito Municipal de Canoinhas falou eloqüente-
,mente fazendo referências calorosas ao patrono
do Ginásio "Dr. Osvaldo de Oliveira".

Foi convidado o sr. Prefeito Sebástiãq
Grein Costa para fazer uso da palavra, agra
decendo a todos aqueles que envidaram esfor
ços para que êsse Ginásio fôsse c_riado. Tendo
sido declarado a palavra livre, falou o sr. dr.

Osvaldo Segundo de Oliveira,' dando dados
biográficos do patrono dêste Ginásio ora
instalado. \

Falou' também o sr.
-' vereador Cláudio

Gad'otti, finalmente em nome <ia Câmara dos
V�readores desta' cidade. Com a palavra elo

qüente e calorosa do vereador Cláudio Gadotti,
'f�1 encerrada a sessão: EQ 'Secretária, lavro a

presente ata sssim como OI' demais presentes
essínam. n

Major Vieira, 23 de março. de 19&8.

v \
(Assinam)

Fléride Itália.
Bitencourt

Drausio Cunha .r

- Osvaldo S. Oliveira
Sebastiãp G. Costa
Cláudio Gadotti
Marcelino Ruthes
Victor Borges

-

Pedro V. Sobrinho
Benedito Th. de

Car�8lho. Netto
Aloisio Partala
Frei Fideli Paninl
Miguel Maro.n Becil
Odilon Davét
Acácio Pereira
Lindolfo Cordeiro.
CesárIo Koaski
Irmã Blandina eis

i Valdina B. Schimidt
Aleixo Zsbudóvskí
Arlete Maria Ilkíu
Aurea Moraes
ADa M&ria Leczko
Rubens R. da Silva,
Inês Extorcketter .

Hefd6e C. Oltveíre
Francisco A. Pereira
Ana Rita Oliveira .

Pedro. Damiio de
,

Deus Bueno.
Adir F. Veiga
João A. Boreck
Edmunrlo Bitenco.urt

Ilegível _

.

"Dalila Baleni
ilegivel
Ilegível

M�nsagern do
"

Dr., Jorge-
CATARINENSESI

I
;'

Ao completar o. 1.0 ano de
atividades no cargo de Vice.
Governador do Estado de Santa
Catarina, venho, democràti�a
mente. apresentar aos meus

coestaduanos, uma' síntese dos
ir�balhos' efetuados durante o

respectivo período.
Coerente com a manifestação

expressada na solenidade d�
posse procurei positivar meu'il

atos dentro do espírito d� uma

nova era, qUe se caracteriza
pelo trabalho, estudo, pesquiza
e responsabilidade.
Motivado pelo desejo de servir

vice-governador
Bornhausen'

'

Santa Catarina, estiorços foram
desenvolvidos no sentido de
transformar uma atividade .té
ent.ão estática, em dinâmica. E,
após o conhecimento do maqui�
n ·smo da administração estadual,
visando uma colaboração sincera
e produtiva; como ru�os de
principais atividadt's,

.

quatro
foram traçados: defesa dos in·
terêsse!l catarinense junto à
administração federal, 'conheci
mento local dos problemas do
Estado e de seu!! municipios;
consolidação e fortalecimento
da ARENA, chamllmento dos
jovens para a vida pública.
No que diz respeito às liga',

ções federais, .r nas diversas

viagens empreendidas, dos COD

tatea mantidos com Ministros
de Estado e demais responsáveis,
pela alta administracão, há que
se salientar,!, ,especialmente, a

participação permanente na.

campanha em favor da conclu
são das BR-IOl e 282; no esfôrço
pela' integração do Estado no.

esquema' nadonal de telecomu

nicações, através do sistema, de
discagem telefônica direta por
micro-ondas; no trabalho desen,
volvido em favor da Fundação
Universitária de Blumenau; na

eampanha pelü não fechamento
'

(continua na 3a. página)
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CORREIO DO NORTE

C,O N :H E C.I M, � N T O
"Sistema Diagnóstico Rápido"

sócio - .econômico do
. Município,Es,1udo

( continuação do número anterior)
r

Tartfa de. Serviços de Benefício e Correlatos
•. I para vigorar nos SILOS dos Estados .do

'

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande'.

do ,Sul, a partir de 15/05/1967'.
o;;\.

A Serviços de 'ArmazenamentoI .

.

Poi' saco' até 60 quUos
QUANDO ENCAMINHADO AO SILO

'ENSACADO:
ItelQ

�

1 Admillãp
NCr$.

I
"

Dlsceiminação
compreendendo ,.armazenagem

.

no roê. de entrada, ebertura de
lIiCOI, deecarge.' amoetragem,

.

pelagem e' anâlíee

POR TONELADA
II QÚANDO, À GRANEL.

.0,1'4

Itent' Dlecrlminaeão ' NCr$
. .11 Adminão Comarendeudo arliJàlenagem no

Íliêl de entrada, deecarga. amoa->

tragem, pelagem e anâliee 2.00
2 Armazenagem pór mêl ou fração do mêe

llUbleqüente ao mêl de entrada> 1.00
,

\
B - Serviço$ de . Beneficlãmen�o'

Por TC?nelada
'

Itel{s
1 Preparo

. 2 Benefício
3 Secagem

4.

Dieçriminaçãa NCr$
IMagem e benefício coniuntos ,5.UO
limpeza e clallificação desde 18% 2,55
desde 18%

'

'3,80
acima de 18% por ponto 0,3f'
expurgo' 1,20Expurgo

,

C Serviços COrrelatQs
Por saco até 60 kg.

Iu(t
{. 1 Enioque à

Saída .

2 Pesegem à
Saída

3 Braçegem
'(

.

001
" .

Discriminação NCr$
exclusive braçsgem, inclueive .

costura
" 0,05

em qualquer balança-
cada vez que o trabalhador'

-, movi�entar o laco de um
.

. I
/' local. para outro

I 4 Marcação à Doída
J

.

Oblervf\ção: 1) O. I)ll'viçol 'acima taxados (Letra G),

aerão efetuaddi> à, requíeição expre..a do' deposi
tente, e àpenas le referem. à operação enunciada,
Tôda vez que para, a execução do eerviço .e fizer
necenário BRAÇ t\GEI\1 ela. deverá ler cobrada
conforme descrito .no Ítem '3./ .

'.
.

2) Outros serviçoe não couvtantea deitai tarifa' de�em
ser cobrado. e clatlificado', Da Dota 'de .eiviço
(Nota .de Taxa), por/ ANALOGIA

008
0,01

D --
. �Inanclamento de Fretes,.

Impostos, D�spachós,,, erc ...

.

'

. )

,+ o. adiantamentos para, pagamento. de
..fretel,

.

impostoe, .etc .• vencerão mensalmente juros aô-
. ,

bre a. importânciae efeti'V8m�{lte adi!lQtad�i de 1%
A título de oomiseão de deepacho (COOESPA)
lerá cobrada do depoaitante, uma importância
remuneradora de .erviçol exteruos com preen-:
didos entre "pagttmento de deepachos, adusueív;
rcs ou cabotagem, Iretse, trausportee rodoviário •. ,�,
e urbanos, armazenamento, admiuietração-: do.
refeddol Iineuciamentoe ,.ôbre. o montante da.
delpelal" adiantá'dal, \' - 2%v

, . . I

I,

.',
"

- E. Condições Gerais
-

•

I, ' �
,

o. S@rviçol Ião privativoe do pelloll da 'Companhia,
podendo OI deposltsntee aeompaahar a execução
dOI mel,mOI.

-

A. quebrai norllllil que ocorrrem nêetel lerviGol,
não Ião \de relponlabilida,de da

. companhia.
.

"-

A eompaehie não I-e obriga, a armazenar merosde
ria I que, a leu critério, não .e acharem em condiçõel
:le lerem armazenada,.
A" Companhia �ão ,e obriga' fi e:x:ecutar ,erviçoa
em hora I fora do expediente normal e, quando, a

leu critério, le di.puler a ·fazê·lo. lerão convencio.
nadoi com ÓI d1lpo.itantel, mediante cobrança de
,taxa extraordinária.

.

F - Disposições Gerais

-I- O. calOI omlílol ds prelente t8rif� lerão relol�idol
COnforme

'. dilpoltÍçllo no têrmo de contrato realizado
em 5 de' dezembro de 1966, firmado entra a Co·
millã<. de financiamento. da produção, ,no. Decre�o
1.102 de :lI de novembro 'de .1.903 e pelo Regq.
Mmeoto _Intern,? da Emprêla.·
.' pr••eota ""fa palia iaZ'� ,.rte iBte�r8.e do
'êrmo acima leferidó.

I

\.

3Cw). "9f,<>

RURALDA
. ,

j

de. Cé)noinhas 1
J4.5.' - Transportes e 'CQmul1icações

45.1 - COMUNICAÇÕES
Con't.a a lede do município com uma Agência Telegráfica
e agência. poeteis nOI dietritos de Paula Pereira, Felipe
Schmidt e Mercílio .Dise. O 3.° Batalhão de POlícia
Militar, poseui rádio.
Na zona 'urbana exidem 290 aperêlhoe telefônico. e o
di.trito de Marcílio Diae po�.uj' 6: num total de 296
aparêrhoe. .

,

.

,.

4. 5.2 - FERROVIAS
E�i.te DO município 68 km. (le ':eatrada de ferro. Dois
trens diário. pa.�ani no município, Ponto União •.Mafra
e vice veua.

No ��nicípio- e"i.te '6' eltaçõel: Felipe - Schmidt; Pa.
ciência, Santa Leocâdis, Teunay, Paula Pereira e. !'dar·
éílio DiaB.

,
"

,

.

'4.5.3 .....,' ROI?OVIAS ,
-

, .

-120 km. de e.trada. estaduai •• lendo 89 km. de' t�Afego
pesmanente e 31 km. de tráfego temporário.
44. eltradal munioípais, com um total' de 'Z59 km.

cortam o 'muuicípin. Em período sêeo tôdas têm boa.
eoudições. A maioria não poasui revestimento, o que
em período chuvoso torna regular o trâneito por elae,
38 km. de eatrada liga a lede do município à BR·1l6.

4.5 4 - AEROVIAS
,

,

O município Dão é lenido por .eompanhia de aviQção
lendo Cu�itiba a cidade mail

�

próxima que couta com
êste recurso de tt8nlporte.

. 4,5.5 - LINHAS DE ÔNIBUS
Com exce'líio dOI domingos, diàriamente há ôoibul
para ai aeguintes cidadeu/

.

'

'Para Bhi�eOliu via Mafra e Itaiôpolis ;
Para'Joinvile 'via Mafra;

,

Pára Videira' via Porto União e Caçador;
Para Curitiba via Mafra;
Para Pspeuduve via Maior Vieira e Monte
Caltelo:

.
,

Para São MateúI via Três Barree, bv

(continüa no próximo número)

l.\.·,

r'
\

porque
I

em cima; ela tem o ,

que "é indispensáv,�1 par� fAzeL
.
entrar mais dinheiro� um

'grande espaço para a carga.
Maior que o de qualquer outra

camioneta.
Com duas grandes portas

laterais, para não perder tempo
carregando e descarregando.

E embaixo, ela tem tudo aquilo
que evita 01 dinheiro sair. -

\
Sua mecânica é .?- mais simples'

quE! existe, é Volkswagen.
Não dá tôdas aquelas

. cornplicacões dEnlf1cina..
/ E nem te�.afo aquelas despesas
dellgaBQiina, óleo, pneus.

'

\1. está errtre aquêJes .que estão
tentérhdo ganhar dinheiro?
. Experimente, tran?f3ortando
cargas.

Mas aceite um conselho:
escolha 'uma camioneta
para fazer bastante dinheiro
entfar. SBm deixar

.

bastante dinheiro sair.
Venha conhecer a Kombi
Volkswagen em nossa loja.

Ganhar dinheiro é uma das
coisas boas da vida.
Por isso tem, tanta gente

tel'ltando, por todos os
I 111e i_os .

po'ssíveis.
Um dêles, por exemplo, é

transportando cargàs: sempre dá
·para fazer en/trar um� bom
dinheirinho.

,

Mas sabe quem sempre acaba
ganhando mais?

J

Aquêles/ que deixam me'nos "

'dinheiro sair.
E".les usam a Kor'nbi Volkswagen,

\

& C I A..

'Rua Vidal Ramos - Esq. Rua Barão do Rio Branco CANOINHÀS - S.·C.
(
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Garbeloio, o Bôa Praça,
\ f

Em fevereiro p.. pdo. AUDIR
GAR3.ELOTO, gerente do INCO,
completou' o s�u L ano de Ca
ncínhss. Natural de Tubarão, a

'Cídáde Azul, Gsrbelotc-é cásado
com D. RENILDE, natural d�
Florian6polis. Mauricio; Márcio,
Denise e' Ricardo, seus 4 filhos,
fazem' a ale�ria do casal. Bom
Rotariano, bom 'bolonísta, pois
participa do famoso "SEXTAO"
e principalmente bom admi- ...

nistrador, acabou s8ndp" eart
nhoso e respeítcsamente para
os seus colegas de tra.Qalh6: de "

clube e�\de convivência diária,
GARBELOTO, o Bôs Praça.

Por isso, mesmo ' ninguém
ficou satisfeito com a notícia.

!;i,e SUIl possível transferência
para outra Agência, do IN,CO.
,Esperamos que es,ta notícts não
se confirme.

'

;\
'

�el)ista

\
. -

,

O casal Andir (RenildelGarbeloto em recente

reunião festiva do Rotary Clnb de Canoinhas
I I

'

"Jovem Guarda"
I

Já no seu 2. número está circulando a Revista JOVEM'GUARDA
CANQINHENSE. Dirigide pelo [ovem Lúcio, L. Colombo, (Secre-,
tariada por Zita de Oliveira e coor�en8da por Soely Bertão,
(chefe de ,redação e publicldade), essa revistinha muito bacana
'Vem somar-se à .outras publíceções da

.

juventude canoinhense,
valorizando ainda mai� a imprensa da Capital do Mate/ A Revls-
.ttnha JOVEM GUARDA de grande penetração e comunícação,
merece o nosso apôio ô! colaboração. Bola Branca.

I

, ,
,

, 'Formatura muito importante
",

A .Srta. CATARINA, filha do casal Ithass (O" Rosinha) S!!!lem@t
recebeu seu diploma no último'dia 7 de março Ipor..,.,concJusão do
Curso de Enfermagem da UniverHidade CatQlica·1 do Pacaná.
Escolhendo uma das" carreiras mais belas e dignificantes, Catarina
com o exemplo oe' seu' esfôrço, de' sua dedicação, com s�u
espírito de solidarieda'de e humanismo, qualidades inatas das
boas enfermeiras, trouxe aos seUS familillres, aos seus inúmero�
amigos' e à sua... cidade Natal, gr,ande honra e satisfação. JP na

Sociedade associa-se às homeo,.agens endereçadas à EnfeJ;'meira
Universitária CATARINA SELEME, pela brilhante conquista. �

,
f ." ,:'>.

•

Umas á: Outras::,
1\. J "

•

, .. l-,,.., ';c
,* ,FQt�s colorid'ss do último '�a,rnavai.,: estão em exposição

DO Cine Foto JP, o, fotógrafo que sabe dar vida e côres à
sua fotografia.
Confirmando nota publicada por esta colul)a o Baile' de

, Páscoa vai �air...

*

"
.' \

* r CorrespondêDcias e informações para esta coluna: Caixa Postal
97, Fone 298 ou no "bureau" JP à rua G1!túl'ib Vargas, 203.
Ma�i8 de 'Fátima

. Cub�s mostroul domingo como já ssbe
,

preparar coisas' gostosas: éonvidou um' selecionado gr'upô
de' amiguinhos e os surpreendeu com um alrh�ço 'daquêles.
Apesar dos seus 15 anos Fátima já está por dentro dá
arte culinária.

'

Seja o 1. a usar �s lÍltimas. Veja/as novi'!iades em Japonas,
, Calças e Camisas Esporte qq'e a Casa .Pereira está apresen
tando para o Inver,no de 68. Você vai gostar.

/

O .c 1 IM /1: 1
• '

J

S6 é feliz que.:D ,é, bom. Se feliz quize-res ser, cumpre
��mpre teu dever. I \ •

*

•

'.,

Mensagem do
./

. '

-

vice - gov�ernador'
i,

(continuação da la. págQia'

da Estrada de Ferro Santa Ca
tarin& e. na luta pela libertação
de nossas verbas.

,;

S� algo já foi elcançado,' é
lógíco, que não se pode creditar
a manifestações isoladas; mas

nos orgulhamós -'de participar
do conjunto daqueles que luta
ram e lutlfpt pela correção das
distorções, muitas vezes sofrida.&
por Santa C�atarin8.

No corrente ano as incursões
ao interior deverão ser íntensí
fícades, alastrando esta legítima
e efetiva ajuda,

.

porque, s6 o

enteudímento local das dificul
dades 'exis��!Die.8 �nos 'pode
permitir dimensionar suas pro
porções e encaminhar com se

gUl'8DÇ_', solução' compatIveis
com as inegáveis deficiências
do erário público estadual.

Além das viagens procurou o

Gabinete, da -Více-Governançe,
manter permanente. ajuda às
autoridades' lfunicip8'ÍliI, que
recorreram a. seus prést�mos na

c,apital do Estado..

, ,

A' conclamação· pata: maior

participação dos jovens na vida
pública Plereceu constante pre
ocupação e foi parte dE;; todos
os prorlulÍciamentos realizados.
Tal modo de proceder deveu-se: '

a,o entendimento de qu� s6 a

mescfâge,m da fôrça inabalável
�a ltnocidacJs com & experiência'
dos; mais velhos, poderá produzir
o equilibrio ideal ,para impul
sionar, de maneira definitiva,
nosso desenvolvimento.
�

vação da alíquote do I.C.M., Da

forma que. foi concretizada, Ílto é
por Decreto emanado do Podes
Executivo. com fundamento em

Convêolo Intereatadual, aalinado
por Secretáriol de Fazenda.

Afim de .que pOlia' ler dado
I ei:pre.. ividade a um m�vim�n�o
em malla; uma vez que o remêdío
jurídicico \ para que leja 'evitadd
o preconisado aumento, é o Mau-'
dato de Seguranrça\ medida de
ordem ."elloal' que deve ler

promovida peloll oonteíbuintee, é
que comparecemoe a lua, preleoça,
'no sentido de econeelharmoa ella

prestigioea entidade, a motivar
leua allociadoll para ingrellaEem
em Juízo, eequereudo a legurançB.
preventiva. para que .eia evitada
a cobrança pela autoridade ,fi.cal,
do mencionado impôsto, na bale
pretendida pelo Govêrno Estaduel,
ou ,.ai!!, 18%.

Transcrevemos, a pedido, expediente recebído pela
'Assoei,ação Comercial e Industrial de Canoínhas:

Fecteração .
do Comércio

\
do \ 'Estado

I de Santa Catarina
�

Senhor Preaidenter /
-, AI.unto:.

Elevação da Álícota do' I.C.M.
Como é do conhecimento della

Preeídência, atravé., do 'Deeretc
SF·29�12.67/6 398, o Govêeno do
Estado de Santa 'Catarina. com

bale no convênio a,.inado pelos
(Secretário. da Fazenda da Região
Centro Sul, em 27 de Dezembro
de 1967, houve por bem. deter.

No que tange ao conhecimento minar a elevação da alíquota do
de nossos problemas, mais de Imposto sôbre Circulação de
sessenta municípios foram visi- Mercadorlae, de 15 pata· 18%,
tados, e do diálogo franco ,e leal' na f0rflla preoonizada pelo mesmo

com seus legítimos represen- Decreto acima referid6, ou leia,
tantes, dJversas conclusões foram

-

progreesivamente em abril, fIIaió
'tir'adas',� levadas com intuíto e junhO do corrente aDO, elevando•.
único de colaboração àó ilustre; .e 1% em, cada mêe, "..
Governador do Estadc.

,
,

'

{'

Podemo. adiantar que, ne.ta'

capital, a. entidades de clalle I.,
movimentam à respeito, 'e muito
embora não possem elaI requere
rem -em nome de .euI allociadol,
eltão promovendo a devida al.i.
tência, para que um \ !!laior 'DÚ�
mero de contribuinte. impetre o

'Mandato de Segurança. vi.ando
impedir' que a Fazenda E.tadual'

- coneretise a cobrança da referid..
E�ta Federação, embora tivelle 'I

-

\ E'
e evsçao.•apresentado M"mGrial ao xmo.

Sr. Governador do Estadn, ouio
.

Na certeza de que V. Sa. pro
teor 11he. demos. conhecimento'; e moverá ai, ge.tõe. necel.'ria.

No empenho pe.la consolide- apelar de mantido., contacto. o. junto, aOI leuI a'lociado. para
çãp da Arena, imbuído, pela mail variados, afim de que o alcaoçar OI! objetivo. que ,aqài
responl!!abilidade partidária e . intento governamental fÔlle iu.· Ião colimadol. colocamo-nol' à.
cônsCio da realidade do nôvo tado, nada' de I pOlitivo foi alcan· inteira. ordena para quaiquer
-quadro politico,. todo� os esfor- çado;.. AI, ,c1a.��1 empre.ariai•. de '.olicitaçõel, .ub.crevemo-Do. COIII

ços .' foram;; ,ço'njugadós para \ ,.d� toda a ,regl�o cen�ro·.ul. �tra. renovadol
'

proteltol de coo.ide-'
dirimir c'ontrovérsias e e,ventuais vel de .euI 6rgaol reprelentatlvo" ração e apreço.

rivalidades, pOIS �ntendo que er;n reuniõe! levada., à� efeito em
Cordialm'imte

só com 'o fórtalecimento das divenal cldadel" eltudou deta.

a,tuais'organiza9ões partidárias; lhada�ente.? a�.unt?, concluindo a... Aroldo Soares Qlavan
poder-se-á 'atingiw: um grau pela U!conltltuCllOnahdade. dll ele- /- Pre.idente
maior d.e aperfeiçoamento de-

mocrático, sem o' risco dos _des- 'iII.....---------------II!I-----.Ill11r11
mandos: .'� das crises sepultadas

'

.-\-
em

..pllSs&do recJ!.�;te. .'

. ,\0 Cinê 'featro \ V eJa 'Cruz

Em que pesem a. manifeltaçõe.
várial da. dalle. empielaria'i. 00 "

sentido de que tál aumento. além
de incoveniente à economia' popu
lar,

.

...-.e 'apreaentsve inteiramente
desnece...ário, face' à arrecadação
concretizada no exercício de 1967,
bem como, pelo I .eu.' a.pecto.
i1egai•• uma vez cI.ue contrariava
preceito. fundamentai. da Conlti
tuição Federal. não encontrou
resaonância nem receptividade na

Gdera oficial, tendo .ido mantido e

em breve, terá .ua vigêacia."
/

-:,;,.
>

A P R E S E N T A -:-

'.

,I

I
HOJE � ai 20,00 hora. - ,cenlura 14 ano.

do Lobo Sanguinário
maiores c&çadores não puderam matá· lo •.. O
escondt'rijo oS homens não puderam descobrir.

,

' ,

Em Technicolol"
\ Em mais uma pr�dução -de WALT DISNEY

DOMINGO. ai 14,00 hora. -- ,cenlura\livre

A ,Montanha ,do
-------

DOMINGO· {
/ j) '1 ___

Montanha
Os �eu

/

Lobo Sanguinári'o
Ao assumir honroso cargo,

vi·me cercado de opiniões con

'troversa9, no que d_iz respeito
a se' entrega,r 80S mais moços
tão altas' responsabilidades, hUls
possuo a lé inabalável de ,que

.

Informações importantes cumprindo 'com o meu dever,'
, ao's, Rom''e\ns, de', 'nerro'CI-O s,berei' hónru, a geração a qqe

V 'ti pertenço e ,DO' futuro, quan,do'
'Pre5tando UMa informação de ordem econômica, JP da abaixo outro jovem vie'r a ga�gar idên- .j

os incentivos fil!'cais que podem ser aproveitados pelas. einprêsas: tica ou maior posição. na vida

:a), Artigõi34/18 da�\Leis �995, de 1961 e 861t, de 1965. pública de nosso Estado, poderá,
A I or tr8nqüilament�, fazê· lo, pois as
p icação de 5010 do Impôsto d,e Ren�a na área da SUDENE., desconfianças e as, incertezas,b) L@i 5174, de 1966 - Aplicação de. 50% do Impôsto de Renda/

por certo, estarão dissipadas.Da área da SUDAM.
c) Decreto-Lei _; 157 de 1967 - AplicaçÀo de 5% e 10%, Catarinenses, ao encerrar êste
respectivameDte, de pessoas jurídicas e fífo-icas para a aplicação reeumo das _principais ativida
DO mercado' de açÕes.,

,

/, -, des entremeadas
.
de certos

, d) Turismo' e Reflorestamento - Aplicação de parcelas, incluida conceitos e, desejos pessoais,
no máximo de 8%, sem somat6rio, com os incentivos da SUDENE' agradeço a ·colaboração. e

.
a

e SUDAM. 'compreensão doGovernador Ivo
. e) Lei 4728, Art. 56; [ten I - AQatimen,to na renda\ bruta de Silyeira, de seus auxiliares, de

30% para 8 subscrição de obriga'ções, ações nominativas ou en- nossos representantes 1)0 Con
dOÍ!sáveis de socit.d.lldes de capital aberto. gresso Federal e pa Assembléia

f) Lei 4728, A\ft. II":' Abatimento na renda bruta por ocasião Legislativa, dos dirigentes e

da declaração do 'impôsto' de' renda para aquis;ção de\ cotá's ou' companheiros de partido, dos
, funcionários de nosso Gabióete,certificados de Fundos de investimeótos. ; \ reafirmando minha confiançag) Art. 55 - Redução de 40% para 25% sôbre' r�ndimelnto n08 destinos de Santa Catarinadas ações\ ao porta�or não indtmtifi.cados, quantJo lia tratar de

e do Brasil e rugando mais umasociedade anônima/de capital sberto. v
vez, pela per,manente pl'ott'ção

E te·m mais... Divina.' v

-

81 17.00 hora. - ceneur. livre
a.,20,OÓ hora. - cenlura 14 ano.

com Stuart Whitman, Sarah Miles, James Fox,
Alberto Sordi e outros

Estes ho.mens maravilhasos com suas máquinas voadoras...
êles também queriam 8�r os maior�s v,oadores do mundo.

Dl!-S 1, 2 e :; .. ai 20,00 hora. - c�mlura 14 ano.

DIAS 4 e 5 .. a. 20,00 horâ. - cenlura 14 anol
./

As .Máquinas

As Máquinas

\

Voadoras

Voado-ras

Desquite de 'Pap/ai ,

A maior comédia de todos os tempos,
'onde você vai rir ,a valer.

i

'Sábado, dia 30 • ai 20�OO hora. - cenlura 14 anal
\

'

"

·Um, mundo, de alegria, de -diversão e de aventuras ...

namoraodo, cantando, dançando e agindo. - em technicólor
\, ,

,
,

'

"

Aguardem para breve:

Marco Palo o Magnífico
Um Grande Amor Nunca Morre

Zé Colméia,

, ,

ti Urso Amigo

/

'1--__--------------------
( ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Café; lembre-seAó comprar
1

•

B I GC A F É
é o Café, dos que conhecem Café,

(

Torrado, moído e entregue no / mesmo dia
em todos os, p�mtos da cidade.

� ,,"li. '
-

�. I

1

I Vende-se'
'" Vende-se uma chácara em

Monte Castelo, a 2 kilometros
da cidade, com 7 alqueires de
terra Ilituada entre a BR·116 e

à'l Estrada de Ferro, tôda cerca
da de srame com c.s. de.
morada, pai6l, piquetes, boas
�;r

'j,
I

aguadas e demais dependências ...

V�nde·se iambém, um lote de
gado 'leiteiro. Freguezia cer,a
para 40 litros .díártos. 3p

,,!ler e tratar com o propríe
tã,rio sr.' Amantlno Meister.

Lãs
,

(
Piogo ui n

Prefeitura! ,

Diretoria

Participe ': do.'
6RAIDB CONCURSO PIN60UIR

. ,

Quadra C..16

'lníorrnecôes na

CASA

Vende-se um com 24 H.P.
marca LINCOLN em per- i

feito estado de conservação.

, \

"

Ver e tratar com 0.<
'

,-

proprietário Sr. Mpreschi
em Rio dos Poços. ,2v

,SEM DÚVIDA - ÊSSE É O PLANO SENSACIONAL_' �

" .

(arros zero quilÔmetro, sem entrada, sem juro�, em cinquenta meses.,

.I" 'I;
16 modêlos de carros da Linha WILLYS à sua escolha.

Você concorre a dois' carros por mês, no mínimo.
-'

/
No Consórcio Naciarfal WILLYS Você não paga taxa de inscrição.

30-3.1968

, \

Publicação Oficial da

Municipal de
da Fazenda

março de 19\68.
Diretor de Cadastro

/.'
'

.

Qpadra C ..2�
Aven.ida dOI Expedicionári(,1·

Tavarel ).uveDaJ,.
Lopee Adlo
Biscâie A:ielmo Vieira
Biscâía Nair Vieira
Kwíecieo Ca..emiro

Koop Bemaedo
Borgea IVi�or ,

A Diretoria da Fazenda comunica aos proprietários
abaixo relacionados, que até .o dia 30. de, i abril _ do
corrente, será cobrada' sem multa a primeira prestação do
seu Impôsto Predial e "I'errítortal.e as demais prestações
deverão ser pagas nos meses de junho, julho e agôsto.

pagamento total
gozarão do des-

_ Os, contríbuintes que realizarem o
do seu' impôsto até o lia 30 de abril,
conto de 10% (dez por cento).• 1·" �,

Canoínhas, 25 de

Ivelásio Coelho

-Bechel Frenoieco
Beohel: Vergílio
Schwacs -Carlol Irmãol
Stóer Sobro Jolé
Carvalho Adir Martinl de
Martiol Joeê Hodriguee
Sampaio Jolé Filho .

Voigt Hauy ,

Rádio Caooiohal Ltdl.,
Côrte Alinor : Viefra .

Vogt Otmar 8 Nilson
Haoffe Emilio
CertimiclI Alvioo Vogt S.A.
Vogt Evaldo

.

Prust Guilherme' "" Nota' do colunista
Voigt Harry, Evaldo, Rita e WiIli

I

, ,

Notíci�s
.

·de
Escreveu: Fr-.ncisco Krisan

Ap6s um retiro de, 2;' meses,
voltei novamente. - com a'"colun8,
afim de colaborar com o-município
e com 08 assinantes e leitores
dê,te, jornal.

I

Eaperei pensando que alguém
me substituia, mas todos os leitores
sempre. me dizem: "não frac�&ge.
(:Ioie sempre q\le rscebemoe o jornal
'procuramos "sua' colune", Por
illo que .

voltei com a coluna e

com aquêle objeti�'o:/"aquêles que
pensam' em fazer alguma coiaa de
útil e fracassam, são infinitamente

'\,-' melhore!'. dos que Dada fazem, e
"

triunfam".

Energia �Iét�ica
E' 'com a, maior 8ati�fação, que

noticiamos. os esforços dos senhores
'

Ver�ad�r�.!I- e" Prefeito J\1,unicipal
,com referência à energia �létrica
'em nossa cidade. Dia 9 de março
do corrente, às 12 horas fói [igado
a nova iluminaçãp em nossa cidade.
Como esp�rávam08 a tempo e o

velho. sonho tornou-se realidade.

Por .intermédio devemos agra·
decer os esforços do Deputado
Aroldo Carvlllhb, que. conseguiu

.' as tant8� verbas para serem apli
� cadas na rêde de energia elétrica
'em nossa' cidade; 'ao Exmo. SI'.
·

Governador Ivo Silveira, que
também colaborou. e finalmente

·

à' Diretoria, da CELESC, -que em

tão pouco espaço de tempo. ,con·
eluiu os .trabalhos de instalação

: da referida rêde.
.

'

melhores'A todos 08 no&sos
agradecimentos.
Ginásio Normal

·

"Dr. Osvaldo Oliveira"-\
Como já havia. anunciado e,m

números anteriores desta celuna,
qu'e Major Vieira iria possuir o

seu Ginás;o No.rma\. Finalmenté
dia 13 de março do fl,uente. o

Diário Oficial do b:st�do pub!ieou o

segui�te: Dec.' N. SE 8.3.68/6510
Cria Ginásio Normal. O Gover.
!nador do Estado de Santa Cata
riDa, no U90 de suas atribuiç,ões.
Decreta: t\rt.. 1.°) - Fica criado
um Ginásio Normal na cidade de
Major Vieira, com a denominação
de "Dr. Osvaldo Oliveira", para
funcionar em 1968.

Nacional WILLYS devolve na hora os lances vencidos." Credita
como pagamento antecipado de quotas os lances venced,ores.

Naciona.1 WILLYS oferece' garantia absoluta que o seu dinhtüro será,
. bem administrado. ' �

Nacional WILLYS recebe seu veículo usado como lance.

O. Consórcio

'o Consórcio
\

O Consórcio

Faça como a maioria • reserve sua inscrição desde hoje no seu revendedor WILLYS:

BASILIO HUMENHUK & C-IA. LTDA.
Rua Vidal Ramos, 209 • CANOINHAS • Fone, 1451

ou
/ solicite a presença de nosso corret.or autorizado em vossa residência.

Teremos o máximo prazer em dar-lhes tôdas as informações detalhadas.

Como aiDda· e1'!l tempo, o Pre
feito Mudicipal e demais autori.
dades' municipais se/movimentaram
afim de dar conhecimento do caso

� tàdos os inter�ssados. Dia 21

procedeu-se 08 exames de',al:llBifllsãe
.que foram aprovados 44 alunol
e dia. 23 p.p., foi inaugurado o

, ,

.\

Canoinhas
!!inkolki Clemente
Ribeiro ;FloriBv8ote
Mayelki. Luiz

I . Q-pa<lra C ..2j
Gatz Emílio,

.

Ki.l�� qregorio
Pallo,l João dOI
Sentos Seba.tião dOI
_SlÍntoi Newton dOI
Lima OOvia MadalioB e Leooi

Terezinha
Zacko Rubens Amaodiu 'I

Eodler Leonardo
I

Quadra C..24
. H�.eD��h Augulto-
Saotol Angelo dOI

'. Colaço Aquilel
'\Wzore� JÓli. "1

.

Gooçalvel João M.
Santoa João Roque dOI.
.Hertmann Natálio
{MoreirJl Aorio
Machado Jorge
G6i.. Alfredo
Leite Otecilio
G6i.. João DV

", Major, ·V-i'�Jr-��, .
,

g,inásio com a prelie!lça do Inspetee
Regiooal Sr.' Drausio Celestino
da Cunhá. além de diversas .outrae '

altas autoridades de outros muni�
cipios e também do.nosao. Porta�to,
parabéns povo de Mpjor Vieirà
por ter em aeu município aquilo
que há tempo se esperava.

Chefe do Setor Regi"onal
da CNAE estave em

Goiânia
O jornal Tribuna da Fronteira

da cidade. de Mafra. publicou uma

reportagem da viagem do Sr.
Qecar Eoptan•. Chefe do SR da
da �NAE, quando de lIIua viagem
a Goiâoia, na qual .paeticipou da
8a� reunião dos 1 dirigentes �
Campa,nha Nacional de Alimen
tação Escolar.
O Senhor Osca.r Fentsn, como

é do cenhecimento de todos. é
um homem batalhador em bene
fício das crianças menos favore
cidas. e êste ano conseguiu uma

sér,e de gêneros para 'serem dis
tribuídos às Escolas da Região
em que é chefiado por êle.

"

O Sr•. Oscar Fontan pretende
candidatar-se para Deputado Esta
dual nas próximas eleições; e temos
certesa, que se isso acontecer"
(ser eleito), '�eremos um 'grande
homem �ara representar nossa

região, na Assembléia Legielativa.

Ndtas Diversas ;-
, , . ,

'1
Dia '1 de abril teremos grande

fellta em benefício da' A.B.H.
"Sento Estanislau". Durante, a
qual será lIC?rteado um Jeep Willys
·Overland através do Bingo.

,
'x x x

Dia 31 teremo. grandes corridas
entre os animais do senhor'João
Mal,'ia Mello e Jd sen,hor Miguel
V'!Iiga. na pista da Sociedade local.

x x x

O Secretário da Junta de Serviço
Militar. avila através dests coluna; -

que 08 jovens Dalcidos em IQ50
deverão

.

alistar.se pa_fa o Serviço
Militar impreterivelmente até dia
·30 de junho próximo vindouro.

x x x
\

O Prefeito Municipal de Major "

Vieira .está trabalhando (digo
admióistrando) muito bem o nOS80

município. pois graças a êle ulUitas
obras de útil fOfam realizadas_

x x x

Prossegue em ritmo acel:!rado
a instalação interna de' energi-a
elétrica, graças aos esforços dos
eletrecistas João Valter Grabow8ki
e Antonio da Cruz Corrêa_ r
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CORREIO DO NORTE

I '

,

.

A Direto.ria da Fazenda comunica aos proprietãrios
abaixo relacionados, que até o dia 30 de abril do
corrente, será cobrada sem multa a primeira prestação do
seu I�pôsto Predial e Territorial, e as, demais prestações
d�yer�o ser pagas� no� meses ,de junho, julho e agôsto,

, Os contribuintes que realizarem o pagamento total
do seu ímpôsto até o dia 30 de abril, gozarão do desconto

"\- ,d,e 1a% (dez por cento).
'

/
Índústrie de Madeiras laniolo' S.Ar Canoinhas, 25 de março/de 1968.

Edital de Convocação 'IvelásiQ. Coelho Diretor de Cadastro
" '

Assembléia Geral Ordinária

Gt:�POS
Basilio Humenhuk '& 'Cia Ltda., Revendedores Willys
tem à venda para pronta entrega: lr Gerado)' 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 par� uso

ímedíato, e com pouco uso.
,

, I

Facilita-se parte do Pagamento,
Informações:

Rua Vidal Ramos, 209 \
- Fone: 145 - Canoinhas

Geradores

/
/'

"

São convidados' os senhores acionistas de INDÚS-
TRIA DE MADEIRAS ZANIpLO S. A., a se- reunirem
em assembléia geral ordinária, na sede social, sita à rua

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

.tarína, às 4 horas d o' dia, 27 de abril de 1968, com à

seguinte ordem 'do dia:

,

.

a) - Discussão e aprovação dás 60ntás do' balanço
.geral, demonstração da conta lucros e perdas e parecer

Jlo conselho fiscal, relativos ao exercício de 1967;
b) - Eleição "_dos membros do, conselho fiscal e

seus suplentes; <,

c) '- Outros assuntos de interêsse social.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas
todos, os documentos. a que se refere o art. 99 do Decreto
Lei n.? 2627, de 26 de setembro de 1940

Canoínhas (SC), 12 de março de 1968.
,

Modesto Zaniol'o - Diretor
, r I

Indústria, de Madeiras Zan'iolo S.A.
- % .

,/

. Edital de .Cpnvocação

As�embléia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da firma

INDÚSTRIA DÉ MADEIRAS ZANIOLO S. A. a reunirem
se em assembléia geral extraordinária, a realizar-se no

dia 27 de abril dei 1968,' às 16 horas, na séde social à
rua Senador Felipe Schmídt, s/n, nesta Cidade de Canoí
nhas (Se), a fim: de deliberarem sôbre a seguinte ordem
do dia:

a - Aumento do capital social:
b .......

, Alteração parcíal
'

dos estatutos sociais.

. c ,,_ üútros assuntos de interesse social.
, I

Canoinhas (Se), 12 de março de 1968.

M'odesto Zanlolo Diretor

Na estação fria do ano,

tome a insupersvel

C· \. l

"N" , d p.' h "

erveJ,a' ,

O . ,e ln o
LIYRE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS.

Produto da

'CERVEJARIA CANOINHENSE
(

2z

/ .

\

FUNDADO EM 29/5/19471 - Reg. no' Ca,rt. Tít.•/n 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS

"

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - .Canoinha. • S. C.

Renovação' de_ assinatura (50 números) NCr$ 5,00
Os atrazados, serão cobrados à base da época.

TABELA �E PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anunciol: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA
1 vez Nér$ 0.60 1 vez NCr$ 0:50

Pág. i�teira NCr$ 100,00 Pág. inteira NCr$ 70 ..00-

OBSERVA,COES:
Originai. de artigo. enviado. e Redação, publicado. ou

não, permanecerão em poder da. me.ma.

A Redação não endolla conceito. emitido. em artigo. al.inado••

+

Publicação oficial

MuniCipal
Diretoria da Fazenda

Prefeitura
I

'(

30.;).1968'

da

de
+

,

Canoinhas

Iv

Flores Raymundo de Aquino
SecheI· Rodolfo
Menezes Dilson da Rosa
Machado Antonio de Paula
Dias Antonio
Neves Alvaro .

.

. �
.Iod. � Comércío M�dipan Ltd�.

Quadra C-21

Lima Nadir Vieira
.Silveira Sebastião. Soares da
Vieira Álaide

'

Lima Ari' Vieira de
Huhn Rodolfo

'

Lima Alceu Vieira de
.

Karoleski Adilô

Quadra.
.

C..13

Krailing Agenor João
Soares Paulo
Schelbauer Antonio
Odrloa Pazda e Moacir de

P. e Si1va •

Latocheskí Vitor
Dranka Carlos
Dranka Valeria
Dranka Maria Novak
Dranka Antonio
Dranka T@'odoro
Dranka Jacob '

Dranks Ivo
Dranka Frencísca
Dranka Elé�tério

. Dranka Daniel

2v

c: :, -

_Quadra C':'17'
"

Dias Antonio
Soares Horácio
.Steín Leopoldo João
Horaschuck Ursula, 'Anita e

outros
Ind. e Comércio Madipan Ltda.
Irmãos Zugman

Avenida dos,Expedlcionãri'oll
Mayer :i\1aria de Lourdes

,

Koslow . José
Bechel Selo

Campo d'Agua Verde

Petres José Irineu de Oliveita
L.,

QUAdra C-14

Bua Princesa Isabel
Wrubleski Estefano
Príebe Gustavo •

Nepomuceno João Maria
peJler .Antonís
Stãnick Meria da Glória
MbrE"ira Natália

\ .-

Rua Progetada
Ailhaia João dé

Quadra C..15
I

,
Rua Princesa Isabel

Comes Agenor Fábio
Mtrands Estacilio Estávio de
Sokscheski Emilio
Ribas Adir de Se

Rua fechada
Ribas Joaquim de Sa

�Avenida dos Expedicionários
Pahoskí

.

Argemiro
Ranork Wenceslav
Randik Otto
Seche"} Frencíscc

Rua''Princesa Isabel

Vogt Willi
\

Prust, Guühsrme
Prust e II'J'Dão Ltda.

Rua princesa Isab�l e Aveni
da dos Ex�edicioilários

Esquadrias Santa' Cf.uz S. A.

Qu�dra �-18'
Aventda dos Expedi,cionArios

Mayer Maria .de Lourdes
Zímermann João
Soci�dade Tiro Alvo Canoinhas
,Zacko ,Henrique
Erhardt Michàel
Novacki Pe�ro
Lellckovistz José
Erhardt VendelioQ,
Mokwa Félix'"
Sausen Francisco Edga'rd
Sechel José
Pasczczuk Francisco
Steilein Francisco
Steilein Lourenço

(
Watzko Marcos
\Vatzko Mário
Se'chel Maria viúva
Padilha Conrado

Gonçalves AmiltoD
Mokwa Siegfried._
Hedler Adolfo L� Paulo
Todt Mário'

Quadr� C-20

Kurtlnski Vicente I

r
Lourena José-
'Bonete Antonio
Dranka Cidival

.... Haensch Augusto
Randing Guilherme
Maie Antonio Gonçalves Darias
Barbosa Anisio
HS8Ck Bário Ozório Nunes
Ferreira Cândido Alves
Santos Bonifácio Carvalho dos
Zeck Ernesto
Albertí Pedro

Quadra C-2.5

Haensch Osvaldo
Pereira Romeu
Netto Odorico Francisco

Avenida dos Expedicionário�
Gonçalves. Alfredo Leandro
Andrade Maria Naide
Guimarães Adão Pereira
Paul Mafalda e Florentínà
Witt . Walter
Colaço Antonio
Santos Darci Vieira dos

.

Qua{,lra ' C·19

Menezes, Dilõe da R,osa r

v

pelo Prefeito Benedito Therézio
de Car�alho Netto. I

Artigo 2.° - Esta Resoluçio
entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dtspo
síções em contrário. /

Sala da;. Sessões da Câ'�ara
Municipal. em 19' de' março

. de 1968.
i

tu« Nader
. Presidente

Gitberto Ritzmann
}.o Secretário

Pedro dos Santos Corrêa
%.0 Secretário

Resolução N. 2f9, de'
19-3-1968

AProva o Relatório do
Exercício de 19,67

, O cidadão' 'Vufi Nader, Presi
dente da Câmara Municipal de
Osnoínhes, Estado de Santa
Catarina, faz saber que a Câmara
Municipal decretou, e, eu pro.
mulgo a seguinte

R E. S O LU Ç:A O:

Artigo }.O - Fica aprovado
por êste Legislativo Municipal
o Rela tório do Exercício, de � .

1967, apresentado a, êste Poder,' v

de . Canoinh�Câmara Mwni.cipal
Decreto N. 278, de 22-3-68
-Suplementa Dotações Orçamentárias

i
,

Benedito. Th. de Cervalho Netto," Preferto MUnicipal' dê
Cenotnhas, no U80 de suas etríbutcões, e em concordância com O

art. 5.° da Lei n. 797. de 5/11./67, D E C R E TA,:
r

•

I
. ,

,

Art. 1.0 - Fica aberto por conta do saldo oriundo do
exercício de 1967; as seguintes dotsções constantes do orçamento
vigente.

"
,

125/48 -: Festividades, recepções, hospedagens e homenagens 4.400,()0
155/17 - Gratificação pI prestação serviço extraordinário 1.000,00
162/36 • Publicações, serviço de impressão e encadernação 6.500,00
185/85 -' Materiais e acessórios pi serviço de trânsito 2.500,00
237/51'. Eventuais. . 500,00
257/64 - Sal�rio família ao PJesBoal em exercicio

,

2.000,00
261/73 • Prosseguimento e cGnclusão 'de obrai 15.000,00'
289/64 - Salário família ao pessoal em exercicio 2.000.00
293/73 - Prosseguimento e conclusiio de Obras 5000,00

38.900,00
Art. 2.° - :Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário,.
Canoinhas, 22 de março de 1968.

Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Antonio S.' Çostfl - Dir. d,e Exp. e -Pessoal v

MAPAS
Sul Rodoviário � Brasil' - Paraná - Santa Catarina

CARTÕES PARA pASCOA
Carbono metalizado e plásti,f�cado
Material' Escolar a vontade

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.'
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-,

'NOT'ASNotí�ias de Santa Catarina ESPARSAS
-,

o sr, Ubaldo Ricardo da' Silva
esteve em Laguna em visita ao

,

seu' �ilho, o MM. Juiz de Direito
daquela comarca. Dr. José ,Bo
nifáci� da Silva, e hoje, em

visita a familiares, juntamente
com sua exms. espôsa, seguirá
a, São Peúlo r G.uanabara.

'

x x ,x ,

Consorcía-se hoje em Brasília,
mais uma canoínhense, srta.

Carmen .Lúcta, filha, do Depu
tado 'Aroldo Carvalho e exma,

espôsa, Dna. Dívshyr : Zaníelo
Carvalho. com o jovem Goita-
cnes Albuquerque.

'

x x x

A. firma Irmãos Zugman, ein
estudos para aumentar aióda
mais 0, seu grande. parque in
dustrial em nolis. cidade.

é/,- , x x x

Acompanhado do . Provincial
dos Maristas ná região, esteve

terça fe:ra �m npss8 cidade o

já 'nosso conhecido. Irmão Ge
raldo Luiz, agora prestando
serviços em Jaraguá do Sul e

muito ,relacionado em n08SO

'meio.

Rio do Sul - Nos próximos dias deverá ser' realizada uma ím
portante reunião em Rio do Sul. com o mesmo objetivo, tendo- se
já, como" certa. a so-lidariedade dos riossulenses e comunas do
Alto Vale do Itajaí,

'

Pedra Fundamental
I . ;""'_

CAÇADOR - O lançamento da pedra fUndamental do EdHício
sede do Executivo local - revelou-se aqui - será efetivado a

,25 do corrente, data em que o munícípío comemora seu 34.0
aniversárío de emancipação politica; O projeto apresenta ti futuro
próprio público _çomo sendo de dois pavimentos .e com amplas

. instalações, compatíveis com o surto de progresso da cidàde.

Convite

BRl!SQUE�' A Associação Comercial e Industrial da cidade
convídóu o secretário Ivan, Matos, da Fazenda, para uma palestra,
e:m data 'a ser oporturiamente marcada, junto às clesses produto-

"T�as 'do município. Os empresários desejam manter diálogo franco
com o alto funcionário do Executivo barriga�verde. Os temas
nio foram revelados.

" ,-
,

"

Ano XXI - Canoinhas (Se), 30 ,de Março de 1968 N.973

normas edito�i8i8 da Revista
não nos permitam publicar
contribuições dos leitores. No;
entanto, queremos deixar rt'gis.
tr ado nosso respeito e incentivo

,80 colega".
x x x

Tivemos 'um domingo em

branco em nossa cidade, domin
go último, em nosso futebol.
Apenas os veteranos excur

síonaram para Taunay, onde
venceram por 3 & 2, enquante/
que O São Bernardo fái derro
tado em Rio Negrinho v

obras pelo Prefeito. sr. Jucy
Varela.

x x x

O jornalista Castro J. Pereira,
nosso amigo, � 'colaborador,
enviou à Revistá REALIDADE
uma

� reportagem com fotos
I coloridas sôbre a "Festa du
Tiro Rei" em Canoinhas, "tendo
recebido daquela conceítuada
Revista a seguinte correspon
dência: "Lemos o trabalho. que
enviou, Gostamos muito e o

achamos bem interessante. La
mentamos sinceramente, que as

Compressor d� ar para Blumenau
-

.

.

! §

BLUMENAU .....: A Prefeitura; Municipal de Blumenau vem de
abrir, concorrência pública para a aquisição de um compressor de
aI', deeejando ampliar seu parque mecânico I bem como dar
-matores condições de rentabilidad� ao trabalho da Diretoria de
Obras Públicas. A cspecídade do compressor de ar deverá ser

de 100 a 210 pés 3/min. bem como ter 8 côr amarelo cromo. As
condíeõee deVerão ser dh'lgidas à DOP até o dhl 25 do corrente,
dentro das normas legais da ccnccrrêncía. v PREFElfURA 'MUNICIPAL

DE (ANOINHAS
, .

E,DI,TAL'

�------------------------�------------------------------------------------------.---------------- X :1 X'

A conhecida Casa Pereira.
,revendedora dos produtos Ren
ner em nossa' reglão"qai ampliar
e 'moderDiz�r a, sua loja, na

'Rua' Getúlío Vargas.
x x,... x

ç
,

Em nossa cidade. psssando
uns dias, o sr. Zenon Fernandes,
pai do MM. Juiz de Direito de
nossa comarcat Dr. Ticho Brahe
_Fetnandes Netto.

\
'

l

De ordem do Sr. Prefeito Municipjl. torno público que
08 responsáveis pelas terras mergtnadas pOI:' estradas e caminhos,
devem fazer as roçadas mergtnats com derrubadas de 3 metros

para mais, nos meses de MARÇO.' ABRIL e MAIO. cabendo aos
responsáveis pelas terras que tiverem na frente sôbre as estradas e

caminhos, árvores de qualquer espécie que as sombreiem durante
o dia, o dever de derrubá-las. "Art. 236 da Lei N,40, de 25 de
maio de 1949".

'

,

Os senhores Inspetores de QUluteirão, ficarão encarregados
, de' manter rigorosa fiscalização para cumprimento das instruções
contidas .aêste Edital, bem como, mandarão proceder as roçadas
n&-9 executadas nos trechos ,regulamentares, por conta da
f/iefeitura, que cobrarâ as custas acrescidas' de multas, dos
proprietários respo.nsáveis.

O presente Edital será publicado nos jornais «Barriga
Verde», «Correio do. Norte» e divulgado pela Rádio Can,oinhas
e afixado, nos locais de costume, para conhecimento de todos.

Cahninhas, 8 de março de 1967. \
Bole.lau Kivi.cien - Fiscal

\

Ar-JIVERSARIANTES DA SEMAINA
,

ANIVERSAR.IAM-SE
HOJE: o sra. dono cu-«

ie.p. do sr. José Prim; a srte.
Tecla Lozooev; os meninos:
Adiison José filho do senhor,
Faustino' (iaieski e Miguel
Angelo filho do sr. W aldomiro
K1'avchychyn.

\

Amanhã: o senhor Alvaro
UhZig; as srtas.: Ieailda
,Nid,ãielski e Iêenate -Hedler;
i) jovem. Teodoro Tchaika; as
meninas:' Leony Terezinha
filha do sr. Ioão 8, Ferreira
B Lilian . Christine filha do sr. ,

Plaoio 'K_obil, residente' em
Xanxeré; o menino 'Marcos
Romeu filho do senhor Mário
Moebius..

'as srias.: Wilma Brauhardt,
Alice Herbst e Olaides Maria
de Limai, os meninos;' É/cio
filho do sr. Osmindo Waldmann,
Walcir Edson filho do sr.
Waldomiro Novack e Vani

,

filho do senhor Vitor Luiz'
Smaniotto.

Dia 3: as sr as. dnas: Sofia
esp. do sr. Antonio Grosskop],
Catarina esp. do sr. Noé N.
Pinto e Natalia esp, do sr.
Raulino Pereira; as, srs.:

Wiegando Wiese, e Francisco
B. de Siqueira; a srta. Marilda
Yeda Mafls, residente: em
.Jpinville,· õs jovem: Carlos
Magno Seleme, Altivir lenzura
e Alcides TomfJoroski; o me.

nino Luiz Antonio filho do
'sr. Antonio Cubas.

x x x

Na próxima semana terá iní
cio um grande torneio de xadrez,
destinado a selecionar a nossa
representação nos Próximos
Jogos

/
Abertos dE: Mafra, em

outubro próximo.
x x ,x

A' Câmara Municipal. após o.

término. do, primeiro perfodo
legislativo, confraternízou- se )3a.
feíra, ns sede do Tiro ao Alvo,
no. Campo d'Agua Verde, com
,uma churrascada.

x x' �x

VISTO
Benedito Therézio de Carvalho Netto Prefeito ....Municipal

I

Correio do Norfe
-,

Assine! Leia! /DivulgueiTambém 3a. feira; aconteceu
outra grande churrascada ,na

chácara do sdvogsdo dr..Saulo

Carvalho, ',ffe6�ejal'ldo os nata

lfciQs ,dós senhores Oamério
DlJvet. S.8ul Flôres e Emiliano
Seleme Fil�o.,

Sim _

Ná,S .
CONFIAMOS EM C�NO,INHAS

Dia 1.° de abril: a exma.

vva. sra. dona Ludoüirza Dia 4: as sra-s. dnas: Paula
ti'Aquino Fenseca; a sul. dna; ,e-sp� (io sr. Bruno Schroeder
Frieda esp. d'o sr. :'by Hauftt;

,

'e'Jacomina esp, do sr. Firmino
os srs.: A,lindo Jankoski,re- de paula e Silva; os srs.:

sidente em Curitiba, - João �4ntonio OJiskovicz e José
Vicente de Lima, rtsidtmte MrJister; a srta. Marlene
em Pinheíros e Frederico OUo, 'Brauhardt.
Straube, residente em Valõesj
as Srt�s.: Bliza, Pereira, Vera, Dia 5: a exma.. vva.' S1a.
Lacia Costa l' Nagibe Cador; dna. Chams Seleme Sakr; as
a ,galante menina Lísia, filha sras, dnas: Berta esp� do sr.

do casal sr. Pe,dro Carlos Joaquim Gomes, lrime, esp.
Negromonte e Dna. Maria do/sr. Man-qel lungles, Nair
Dolores "da 5ilvaí residentes esp. dfJ sr., Cirilo Oranemarm
em Niterói, Estado do Rio. Costa' e Hilda esp. do smhor

f Maximilhano Watzko;õs 51'S:

Dia 2: as sr.s. donas:l1ma Di'.- Saulo Carvalho, Francis.
,esp. do sr., ErnestO Riecke, 'CO' Kohler e' Valdemiro Koller;
Rosinha esp. do' sr. rriedrich\

à garotinha Irene filha' do sr.

Brauhardt, Thereza esp. doi 'rrancisco Tchaika.
' -

sr. JOSé Pedro Vai/atti' e

Edite tsp. do sr. Waltrido
Krüger; Dom Daniel, Rostin,

, Bispo Dioces(lno de :' Lajes;

.

.

'\' Há, um ano passado compramos o imÓvel �'as instalações' da
Mercantil Fischér. à .Rua Eugênio de Souza, liilO.

'
,

,

,

' I', ,

'

-, "

Seis meses após, mont8mo� moderno engenhQ-de beneficiar arr02í.
-facilitando ,o el'lcoamento da produção rizicola 'q.o m�nicípio.

, Agora. a partir de 1.° de abril, segtinda.feira, pom,os à disposição
do' público, completo armazém de secos e mo�hados, com gêneros e

bebidas de la. categoria, vendendo no atacado e no varejo, "pelos
menores Ilreços da pra.ça. '

'

Jlltegrados na fase 'progressista do nosso município. para )!reve
efetuaremos novos eIlipreendimen�os;' a razão, sim, porque sempre
confiamos no futuro' de Canoinhas;

x ' ·x

Ê '

hoje,,: na seqe ca,mpéstre
do Sextão, ,Chlbe de Bolão
Fantasma, grande jantar f�tivo.
para seus 'sócios e 'taniiliares,
pela posse de sus nova diretoria.

x x x

O Município, de Caçador,
completou �8ábado 'último, maisl
um aniversário de emancipação,

"

com inaugurações de várias, E a partir ,de segunda-feir�, 1.0 de abril, na

Comercial' 'Séleme Ltda.
estabelecida -ã Rua Eugênio de Souza 530, faça, sua� -êompras,
ou eFetue seu pedido pelo fone 139, que será prontamente

atençlipo. Entrega,mos a domicílio.
'

Faça-flos uma visita.

Venha .nos conhecer para melhor comprovar. , /

Os senhores TheóphÚo Zattar
e Ezilton Budant, , Iresponsáveis
p�a rifa do cavalo' Pangaré,
avisam que a 'mesl_Da foi àdiada

para o dia 27 de abril.
,
lp

,Ao$ aniversariantes" nossos
sinCe�os parab�'ns,' com votos
de perenes"felicidades:

f:

Golchões de Mola,Retalhos de Lã'
Camisas /dE) La�ese'

Malhas Hsring
\ Gasacos' e

" )
""

Tapetes
Estofados

/

Singer Zig Zag
,

\

Japonas /

MóveisCasa Fischer de
", ,(Casa 'Fischer
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