
C,'AM I N',H,O S
ESPERANÇ,A'

'Escrev��: ,
,Ca:stro 'J. P,ereira

"I'�tá em fase final de construção o Ij'RIGORÍFICO CANOINUAS S/A que

terá u�a capacidade d'e abate de SOÓ SUiDOS por, dia, o que reprelentará
produção de 1 milhão' de quilos por mês, uma soma cODsiderável.

Nós, e!lnoinhenses, portanto, temos _o DEVER de ajudar êllte gigsDtesco
, ,

empreendimento. I
"

,

,Acreditamos que
\

o FRIGUA, A PRIMEIRA n'J?ü'STâl�-BIt.S& DO NOSSO
" MUNICÍPIO, atravél do substancial incremeDto que proporcionará à luinocultu

'ra, se constituirá na REDENÇXO ECONÔMICA DA REGIÃO. A élÚllocultura

,vem somar�8e às nossas outras economias. (madeira e erva-mate) pedendo até

luplantá.Ias fm i�P?rtâaci�,'P?rque é RIQUEZA DE /P�ODUÇÃO ,e NÃO DE
EXTRAÇÃO; É IUQUEZA PÉRENE e NÃO PASSAGEIRA, portaDto. -

,. .

-

.

",-- "

Pela importância que irá a.sumir na conjuntura da economia/de Canoi.haa,
a suinocultura tem,mer�,,�do do Prefeito l'fuDicipal a melhor das ateDçôe•• t',

_ Tudo o que estiver ao nosso alcaDce será feito DO sentido de fomeDtar' sempre

mais a pfmiução do ,suino :tipo carDe Íle�ta região. Estamos DISPOSTOS A

COOPERAR' em TUI?O o,que diz re.peito ao FRICISA... )

O apôio ,que o Frigorifieo Canoinhas S/A terá da, mUDieipalidade "não,
resume-se ,tio sõmente à isenções de Í8xas e impostos; estàremo. PERMA.

NENTEMENTE atentos e não pouparemos 'esforço. DO .entido de soluei�D8r
todo e qualquer problema relacionado ao "NOSSO" FRICOBÍFIC:O".

, ,

1

\

Com esta mensagem otimista, re,all e responsável, o Prefeito'

,Municipal de Canoinhas, sr. Benedito Therézio de Carvalho,
marcou.aua presença oficial no ,1.0 número do Boletim FRICASA,
editado em Junho de 1966. Agora, consubstaueíado na Lei 4.320
de 17 de março de 1964, que }nsti!ue' normas gerais de Direito'

Flnanceiro para elaboração e contrôle dos 'orçalDentos e balanço!il
da. União, dos 'Estadôs 'e dos Mun��ípios ... e que' possibilita ,às'

,

PREFEITURAS MUNICIPAIS' participarem "em constitg.i,ção ou

aumento de' Capitãl .

de Emprê!lasl ou Ent�dades Industriais e

Agl'ícolas para ,constitl:lição' dto Fundos, Rotativos, Concessão de

Empréatimos, Auxíl,ios para aquisição de Equipamentos' e Insta

laçõe!' e Apxílios parar Invers,ões l"insnceiras de entidades privadas,
·,Benedito Therézio de Carvalho, marca a sus construtiva admi

nistração cOfu Projeto-Lei que autoriza, a adquirir em Dome, da
Prefeitura Municipal de CaDoinhas.' 20'.000 8çõe� ordinárias' do

Frigorífi<!o Canoin�a!! S/A, à ,razão de NCr$ .1,00 cada' u.n�.

THEREZINHO, o líder, com esta iniciativa renova 8 s1l8 confiança
no emp�eendimento e contripui com o' seu trabalho_ e, com. o'

j;eu exemplo' para que a história I!ócio-econômica ,de Canoinhas"
como temos dito, sej,a registrada em duas fsses qistintas: antes

,e dêpois dó F�IGORtFICO' CANOINHAS S/Pi, assim como, a

história' da admini�tração ppblica, do n08SO Município, pela evo

lução registrada neste período,' s,erá conhecida: antes e depois de

Benedi,to Theré:z;io de Carvalho Netto.

THEREZINHO com êsse valioso 'e i�condicional apôio, 'ao FRr�
,

GORIFICO CANOINHAS. S/A, indústria-base e ponto-de-paitida
para outros projetos' de médio e longo alcance para diversificação
de nossa Lavoura e Pecuária com o conseqüente aumento' 'da
produtividade, marca o início das metas preconiza1as dentro do
seu plano:· 1968, ANO AGRtCOLA.

THffiREZINHO indiscutivelmente sabe int�rpretar 8S ESPERANÇAS
',e OS IQEAIS DO SEU POVO que lhe será grato por isso.

I

I \

Aroldo "
Carvalho

,Dep_
Desde' ontem entre nós, visi

tando familiares e ,revendo

amigos, 9 deputado Aloldo Car

valho, n6sso, ,ilustre represen
tante na Câmara Federal e um

dos mais destacados parlamen
tares da bancadti catarinenese.

Nossos votos de f�liz estada'
,

em sua terra na�81.

-:

Ano XXI� Ca!10iAhas - Santa C�tarina, Númer,o 9J4
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6 de Abril de, 1968
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,
.

Diretor:
\

R�BUS RIB[lR� O� SllY� IHIASS SmM[
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2 ,'/ J

· Dis(urso de' Costa e_

Silva' no aniversárió
t: •

. da revolu(ão '

,
,

o Presidente da República
pronunciou as seg�liiites palavras:
"A oração do' Ministro 'da

Aeronáuüca me foi apresentada
há três :dias passados, Mas por
ísso . mesmo ela é oportuna. Ela
é quase que uma resposta a

tudo ó qúe se está passan jo
nêste país, A ,resposta de que
nós hav'é'mos de levar êste País
para diante', sém violência, sem

árbitros, dentro d� uma norma-
.

línade democrátíca., Mas garan
tindo ao País aquilo de que ele
mais.' precisa e que nós lhe
daremos por . inte�médio da es�

tabílídede, da força.qa hsrmon!a,
d. -coesão das Fôrças Armadas

· do País - ii .paz.,
"::

.'
,Essa paz serã". asseguràda,

quer queir��m querinão queiram
-osagítadoree. Eles-pedem sangue
mas o (País prosseguirá 'sem

sangue porque não estamos coró
a, idéia dre violência. Nós quere
mos-a pa�J nós queremos o tra

):�alho e. queremos a democracia

real,,, a democracia ,r�speitada.
, I

.'
"Meus' caros ministrps do Exer-:.

cito, Mat:inhar é Aeronáutica.

Quase que era desnecessária

e.sta demonstração neste mo

mento porque eu sei qual é :8
idéia· do soldado brastleíro.
Ainda' no desfile, o' Ministro do
Exército dízíe ao presidente' da
Câwarac' dos Deputados: "Isso

I que passa rai é o povo.' Aquele
menino entrou' ontem para.io
.Exércíto 'e saí ameuhã, e outros
virão".

,

É povo, mas é pevo díscíplí
nado. É povo que que! garantír
,a ordem neste Pais, paca que.

-, /,
ele não caia no caos, nem ,na

'anrrquia. nem .'na, dt'sgraça". n'

n

Merenda· ('ritica
falha de educacáo

,

Govê�no do Estado e Govêrno
da União mantem ,um govêrno
'para a execução do programa
de alimimtaQão escolar em Santa
Catarin.a, Uma das, cláusulas do
documento reza que compete à
Secretaria de Educação e Çultul'8
o aciona�ento do� seus dispo ...

&\tivos, de modo' que os gêneros
doados pelo 'Govêrno F�deral
cheguem às escolas· e sejarp./
convenientemente aplicados.

\ '

Entretanto, apesar da Cam'"-
o

panha Naciona� �e �limentação
Escolar ter colocado à disposição
do Estado, ponderável" quanti:
dade de gêneros, o SecretlJrio

Gelileu Amorim, não tomou

ne'nhuma providência, paÍ'a' 'a ,

·

distribUição; nem nesta, Capital,
nem no interior' do Estado, e�
travando todo ,o desenrólar.
dêate import8nte programá.
Note-st: que ,5S 'lulas nas'

esculas primárias do Estadp
tiveram início \& p{imeiro Re
março e até agora, ,por omissâ'o

do titular da Educação a maioria

das crianças catarinenses não
recebeu a sua' merend8�' n

(Jornal o'A Gazeta" de 22.3-68)
\

/

Gerente:
FONE, 128
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- INO lGRICOLl
Vtv e a do

'
e esttmulando,

realmente, a nossa agricultura'
no presente exerclcio, declarando
ano egrrcola, o Prefeito Therezio
Netto, com cooperação em 8

ACARE�C, acertou em fornecer
condução para o transporte de
calcareo. Assim, sabado ultimo,
cinco tombeíras da Munícípalí
dade, transporjaram calcareo' áa
localidade de Augusta Vitorie"
municipio de Mafra, para colonos
do Parado, primeira, região
.atendida.

que retornou à tarde daquele dia

Enquanto isso, 9 . proprío I

Prefeito, quando de sl1Jas viaje.s
administrativas, para Cutrnba,
tem levado amostra de terras

. para a competente análise,

auxiliando, �dest8 'forma, por
todos' os meios, o nosao homem
do 'campo,

I

Agora, estuda-se a compra,
também pela Municipalidade,.e
Sementes selecionadas de feijAt),
oriundas do Rio Grande do Sul,
de _Erexim, par� a ,:revenda a

preço de custo, para lavradores
interessados.

/"

Varios, lavradores acompanha
ram a· frota de veículos oficiais

r

r \,

.
Mais Escnlas Municipais"

Expandindo 8 rede dê escolas do mu-ncípio, o Prefeito \
Benedito Therezio -de 'Caryalho Netto, autorizou' a construção de
mais três, ,respectivamimte, nas lobalidades d� Campo do Ribeiro,
Campo dos Pontes e Camoo dos Bueno. .

'

=-, '" \
•

A região beneficiada, fica alem, de Taquarizal, setenta km.
da 8�de, na -dívísa do municipio de Santa Cecilia.

Os referidos moradores viviam completamente marginalí. . \

zados, onde uma pequena escola, com 70 alunos; 'funciona, em

estado precarrssimo, numa pequena e tosca capela. Aquele povo
nunca 'viu uma viatura, maquina, caminhão ou automovelj- alem
de Ta,quarizal, o caminho .éra de tropas.

,

O Prefeito Therezio Netto, o Vigario Frei Henrique ,e 'o
'

I

-Inspetor Escolar, .Sr. Lovatel, ,e'mpréenderam uma verdadeira

expedição para' lá abordar-em, conhecendo- «in locums a região.
�, Prefeito, então deslocou maquinas e àli abriu e melho

rou as estradas e caminhos" enquanto que o Vigario, junto aQS

moradores; providenciou, a construção de úme Capela, maior e em

condições de abrig'ar' maior 'numero de fieis e o Inspetor provide n-'
ciava a relação de todos, em idade escolar. Após,' decidiu o

Prefeito Therezio Netto, pela imediata construção de 3 escolas,
para funcionamento dentro de 2 meses.

'

Vai, assim, o nosso edil, cumprindo a sua meta; administrando e

levando melhoramentos em todos os rincões do nosso municipio.

Escola de' Coxilião da Paciência
-, _

f '

PreFe,it�' home�ageado em

Bela Vista do To'ld�
,\

'

Sábado' último, pela tarde; o Asstm, com qualquer tempo; o

Prefeitõ Beaedito Therézio de tráfego torno�-se normá!. entre
Càrvalho Netto, foi homens- a sede do próspero distrito até
geado em Bela Vista do Toldo a estrada 'estadual. O aludido
,com uma grande churrascada me)horamento será levado a
de cabrito e, gado. A homena-

gem deveu. se ao reconheci-
todos os distritos, começando

mento da população local pelo por felipe Schmidt que, igual
encascalhllmento ria sede do mente, será lig�do a SC21 e

distrito à SC,2L após a estrada de Paula Pereira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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da Realidade- . Rural'

QUALIDADE DO PRODUTO' -"- E' umà redun.
dâocià do U80' de uma seme,nte ruilQ.

,

a' má qua·
lidade do produto. Mistura e cruzamento entre
,variedades; impede;;p a romercial.jzaçã'à �om o

, Baoco do Brasil .e uma concbrrênci,a igual ,com o"'
milho viQ�o do Paraná. ,A, mai,or parte'do milho
é usáda p8J:a a m8ªutençiõ de animais e o :restante
c()nsegu�, me,rcado, quando bem armazen,ado' e em

épQca -de carênêia no Vale do Itajaí. Embora 'o a) - Discussã� 'e aprovação das contas do balanço
,agricultor disponha ,de silos e armazéos para a ,geral, demonstração da' conta luçros e perdas e pare'cer
estoca'gem ;�o p!oduto, êle não e-tá preparado, do conselho fisc�l, relativos ao e:lrercício de 1967;
par,a isso" índusive reclamando o valor! das taxBS'
,e um telÕ(lr de que. o Estad.o venhá a', ficar com ,b) - Eleição dos membros do conselho fiscal e'

,

'o pro,d�to. ,Quando o agricultor é motuário, nã,o seus 'suplentes; .\
,

pode ,esperar preços melhores, ,devido 80 ,c�rto , c) -- Outros
,prazo de reembolso, após r-' !Jafrá, ,60 dias apenaI,

.

,

,,/

'.

SEMENTES c.... Aproximadamente em. f8% da área
ç'iJltivllda, ola. se ;Iemente de milho tlíbrido; ,lendo CJ

re.tant� da 'rea, cultivada \lom lemente da pr6pria CLIMA E SOLO - 0_ clima se or�sta à cultura
região, racultando dàí I1ma produção de, qualidade e ocorrendo ,enti'etantoi geadas tlu'-dias,' neblina

-

�
reíldiment� baixo, embora o. 18% '�ultivadol com queda de temperatura pa época de floração. ,Em'
lemenie. híbridã( o-cerré uma certa reli.têocia do

-

relação' à, cultura \
são as principais cauaaá q.ue

agricultor local na utilização da lementá, híbrida, comprometem' a safra.
por achar que o tipo de grão édemaliado ,duro p.ara
ler ulado Da alimentação a)llimal. ·A variedademail SOLO - As mesmas considerações feita8 pará o,

cúl�,ivada na região, tem litio a AG.23, cuja ,Ilclima.
' milho, se ad9ptam 9 êste cereal, excetuando.se o

tíção. tem lev�do a reódimentol razoávei •. EntretaQo, U80 da matéria orginica.,
'

J

I

Dão podemo. afirmar que ella ,variedade de lemepte
'

"

'I I
'

.�j8 'II mail indicada para a região, pai,; não d'i.po. 'Q�ALIDA�E DO,PR�DUTO - E�bo�a não

mOI da. dadóI exper,imentBil que nOI �ompr(wem tal seJa .d,e .qual�dade s�perlOri o c�relll (lrodu:2ado, n!,
fato. Temol' verificado luceuol \ e inlucellol, com mU�JClpJ�. nao 8prese�ta pro?I��a de. come�cl�h.
outra. varieda'de.,Mil como: AG.17, AG.13. 6999 A zaça�, pOIS, o preço pago, es(a dlretamemte\ ligado
e,6999.B, 6999-IpaDema,' (cuio fracllllo, foi, total), 00 ,",peso, especlflc� do 'produto e o Banco dq Brasil

Azteca ç variedade. Funk'l. com�ra a produçao., .Y

.

Conhecimento
, J

Estudó
"Sistema

sócio -
... .

econormco
,

,

(continuação do número anterior)
,

4�e . Órgãos 'ligados à Agricultura I

�.6.1 • PESQUISÁ,. \-. Na E.cbla Agrícola, "Vidal
:$amol'" sob a orientação do Eng." Agr.o João
J;lhilipe Phillipoaki, funciona uma.. dai unidades de
pelqoila da Secretaria da Agricultora. '

, ,

� �.6�2 • A-SSlSTÊNCIA TÉCNICA .- Deldê 1963
fúnciona 'o Eaceitôrio Local da ACAR\ESC preetando
81�iiÍência \ têcníoa aOI "'agricultorel do município,

'

4.6,3 • FOMENTO - Próxim,Q ao Frigorífico
Oanoinhal "SI /\, há o Posto de' Suinocultura da
Secretaria da Agriemltura, sob a orient,ação do' Veté. '

rinârío' Dr. Josê Guid� Teixeira. Atualmente o trá.
balho de fomento eítá paraliaedo atravé. do POltO.'

,

4.6.4 • ENSINO - Ginálio Agrícola "Vidal Hemos";
,

lob a orienteção do Eng." Agr.o Paol� Rocha Faria•. ,

,

5 _, Econo�la '\AgrtcoÍa '

-

�.1 - Extratificação cI�s Propriedades Rurais
.Segundo levantamento realizado �o. arquivos do

!JlRA en- 12·12·67, ve,rifiçou'le à, ieguinte distribui-
çao dai propriedadee rureisr "

,

'tea I Ha ,N.o de propriedadee %-cem relação
ao 0.° total

2.8.19 68,24
828' 20,06\ \ v.,

300 ' -\ �,06
107 2,62
56' 1,38'
14 ,0,37
5 'Q,15

elpec,ifica(lão de área 0:12

4,133 100,00
� J

5;2. AREA, CULTIV,ADA '-\ A área cultivada
dentro do município, em' estlmativa, calculado legundo
d�dol do JBG�, é 'de 5.640 ha., auiÓl dietribuídoa.
aultura.:· :7

"

1), Milho • 3,000 ha.
�}) --c-'Fumo • UiOO, ha.
3) TI igo \. 800 ha.
4� Feijão., 210 ha.
5), Arroz. 120 ha.
6)" Batatinha 10 ha. J ,

., ',Totel • 5:640 ha. cultivado.:_;

0-19 -:t

;, 20·49 :t/
� 50·99 »

lOO.199 :t

200·499 ,»

5,00.999 ,:t

.J- de 1000, :t

" propriedade. sem

Total

� ,.."

ten6b em vilta a .uperfície do monicípio qoe apre·
l'tota 15&.700 ha., dOI Q,uail 70%' como já foi ,:ela.
tado aoteriorme;nte, Ião terral mecanizávei. à tração
mecanizada, vemo. que 5,640 ha. de á�ea cultivada
ê um valor, enexpreuivo,· reprelentaQdo 3,6% da)
,ária total do' município." J

5.3 • Princlpaisículturas e criações
5.3.1 • PRINCIPAIS CULTURAS
MILHO - Com área· de coltivO de 3.000 h!l. DO

ulunícípio com �uma produção eatimada em 87,000,
I!lCal e rendimento médio/ha. em torDO -de 1.740 kg.,
o,: valor \ dR produçãu, 'atinge NCr$ 417.600,00.
�'/ ,,' .

(.
,,'

"

SISTEMA DE PLANTIO - E' rotineiro, eotretanto
metmO 'com um Itand de 50.000 pé. -por hectarEl, o

quê é' tecnicamente/ recomendável, 8 produção deixa
muito a deleiar, poia 8 den.idade de leD'feote 'que é
diltr.ibuída em cova (5 por cova) provoca uma con

óorrência grande entre a�' plantaI! ,devido o pequeno
, v.olume, de, terra de e;xploração, da. raíze.. Ula-.e
êlte li,tema de plantlo, a!egandq a fSllílidade da.

capinai mecânica. à tração animei, qUe legundo OI
......agricultore. devem I�r cruzada•. Além dilio, OI tratol
euIturai, Ião mal feitol, ,tanto, téçoica como Qportu •. '

I Damente ..

O ueo de lementel híbrida. decsiu ,l!OI últimos, 8nOI,
'

em'vi.ta dOI iDlucenol veri{icsdol\ nal colheita., pelo
UIO de viuiedade. inadequada. para a região.

,

\

PRAGAS, E DOENÇAS -:- 'O. prejuízo.' caolado.
não \.ãéJ exprellivol, excetl.iandô.le" o carollcho e a

'traça, DO armazenamento.

(

SOLO - A região aprelenta 5 'form8çõe't geolô
glcae, Dentre e,tal formaçõel 8 fe,rtilidade é variá ..

v,el. Vári8l-têm lido ai, tentativae em adubação
química, cujo resultado 'não' foi :Iathfatóriô sob o'
ponto de vilta econômico. Aoáli.e' de 1010 revelam .

principalmente' grendee quao�idade. de
'

alumínio, I' )
ferro, hid�ogêoio, livre: r.él�on.ávei. �eia acidificação li,1IIIIi"'___ \ »;

e conseqüentemente inibidores do Iôsforo, elemento. 1----------------------------_._-_--

indiapeneâvel na prcduçãe;
:

Demonetteções dó re-
I...c,------"""'-----�----'�""""'��-��" -������C�,ê.

sultadó têm lid� conduaidas com adub9çãe química' .' A' .'
pu adubação crgâniee, onde �udemo. obeervar que . A

-

C' f' I nba adubação orgâuica mo.trou.lemail econômica. ,�:r cornprer a e, em ré-se
entretanto illlpraticáv�l, por nij_(I dispor, o agr.jcoltor :c '

de quantidade luficiente. Váriolragtjcultore., têm, ',8, II',
�

G' '. I.feito a correção do solo; com 010, de' cslcáréó . e r 'A P E'"
,

conseguido re.iJltado,1 I8tilfatd.riol' na adoção de' ,�
}

/-_
I

tal prática;' Entretánto o UIO e' fi 'dolagem eitão
por ler�m determinados. sendo que ai qU1lntid8_(:ieil
"aplioadas, eltão diretamente ·Iigada. à' Cllpacidli de'
econômica. do ágricultor, O calcâreo utilizado peloa
egrícultores, provém, dJi município 'de 'Ma(ra

.'

.de
Augu,tsô,."Vitória.'Oblerv8 .e o custo eievado\ devidp»],
ao problema de tran�porte. ;'defxando por i'�IO> i,
alguns agt,icliltorel, de" re,ali�8r , �81 ,pr�t�ca. Oí 111.::::":;:;::::::::::_-_����_:'::;::::;-,;;"",,-...;.�_-_�_-���w""--�_�-,,_-�-�_--�-_-�-�-�-_-�"<�.,...��__
adubos exutentee , DO comercio. vem previamente

'

mieturados, advindo daí; POI.,�,ve�meilt�' OI insu-. I d'
/

d M d'cenol .00 UIO da adubaçãó químic, aliadoao ae.�, n ústrie e . a eires
conhecimento dÓI padreia. d� fértilid�dé da l'vIl)
da região e não podendo indicar oma' .fórmulà '),

' Edital' de C'onVÓéaç�.o
i

econômica à cultura.
,

,.::nv Assembléia Geral Ordinária

do

"

'

" \TRIGO ...,... Segundo (lS dados do IBGE, ocupa
o 2.° lugar,

'

na ordem" da importância e�on8mjt::a
como· I'eôda' para o iiiunicípic. Com.' uma, ,�rea
cuVivada d� 800, ':ta. e uma p�odução de l�ÚOO :
sacas e um', rendimento plédio ,de 900 kg./ha., ,

/
cujo va,lor atinge NCr$ 168.480,00. O tr.igo �,,_
produzido' na pequena prcpriêdllde visando princi.
palmente a subsistência ,da 'família. A cultura é
feita t8da manual !Dente, d,esde o plantio, ,até a

operação trilha.
'

SEMENTE - Há um grand: interêss� por parte
do agric�ltor nR aquisição'de -novas sementes, o ,

que tem sido verificado pelas vendas daI ÂS80ciaçle
Rúnl, n09 'ianos ,em que 'estas sementes apareceram
na região;' lI.ementes estas que' demonstraram boa,
pr,odutividade.

�RROZ - Com umã área éulti�ada de' l.20,ha.,
produzindo 9.360 sacas, c<)m, va!or� de

'

NCr$
117.000.00, e rend:mento médio de 3.QOO kg"
ocupa' (;) arroz o 3.° lugai:' como 'fonte de' renda
para o .município.

' '

'

r'
, \

leontin1;!a no próximo número)

, l

\

,"�f'

, '

_PinSºuiri
\

'Lãs

.ftRANUB
J

I_r J _

Participe I,do
'coléuRSO

"

/
, ,

/'
"

'I Informações' na
,

"r .,
I

"
- \.

"

,.
é O Café doa.que conhecem Caté,

;'l_j,
Torrado, moído e\ entregue 'no mesmo. dia

,

em todos .. os pontos: da -cídade,
, '-

"

, ,São
�

convidados os\ s�hores (ac'it:mistas de INDiÇ'S-
TRIA' DE MADEIRAS ZANIOLO S.' A., a se reunirem
em as�embléia gerar·ordinâria, na sede, social, sita à rua 1

Senador' F,elipe Schmidt, s/n,,' �em Canoirlhas, Santa Ca-
(

�',' \ , \

tarin a., ,às 4 horas do dia 2.7 de �bdl de 1968, com á

següinte ordem do dia: \ J

assuntos de Ante'rêsse 'social.
, ,) .

Acpam-se à. disposição dos senhores acionistas
tqdos o� documentos a que se vef,ere o art. 99 do De,creto:-
Lei 'n';o 2627, de 26 de ��tembrQ de 1940

....,'

CarÍoinhas (Se),J 12 de màrço de 1968.

"\ Mod$s!9 Zanlolo ,- Qiretor
"

,Iv
....

Indústria de Madeiras Zaniólo S.A�
.'

�(
, .,.... 'I'

.

,

Edital' de C6nvocaçãQ "

.

Assembléia Geral � Extl�ordin'ár'ia v"

Ficam convidados, os senhorks 'acionistas da 'firma
INDÚSTRIA DE MADEIRAS' ZANloLO '$. A. a reunireni-

'

se em assembléia geral extraordinãriá, a' realizar-se n_o
dia 27' de abril de 1968, às 16 horas, rta séde soCial à'J
rua Senador Felipe Schmidt,' sln, - nesta. cidade de Canoi-;
nhas (Se), a finí' de deliberarem' sõbre a seguitite ',ordem"
-do dia: 'I"

"

•
'

ê\ a, ,-, Aumento do capital socüü: ( ,

, b """7 Alteração parcial dos estatu,to� sociais.
c - Outros assuntos de interêsse sodaI.

._ ","

Ca,noinhas (Se), 12 de março de 1968.

Moldesto Zaníolo - Diretor

,
'

Iv

MAPAS' ,
, "i

Sul Rodoviário Brasil .\parahá •

i

Santa Cátariria
_ í, \ ,.. -

CARTOES PARA PASCOA
\' I

Carbono' metalizado e,

,Material E�cólar a

- \

plastificado \

vo.ntade
,

I

IMPRESSO.RA· OURO VE'RDE 'LTDA'�'
� l

"
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F�ICAS';J.
em nova fase

\ ,

F. WlImar Friedrich (foto), Di
reter- Presidente do Frrgoríftco
Canoinhas SIA, estA exultante
com o valioso apôio" qus o

FRICASA vem recebendo do
Prefeito' Benedito Therézlo de

"Carvelho, cujo exemplo certs-.
mente será S'egui,do pelos Pre
feitos dos Municípios vízínhos,

/lgora sim, disse Wilmar F;i�-'
drich, o FRICASA vei funcionar.
Em julho próximo o FRICASA
estará manufaturando 20% de
sua capacidade. Nêsse estagio
inicial estará colocado entre as

3 primeiras indústrias de Ca-
, noínhas que mais ,f�turam.
Quando o FRICASA atingir
40% de sua capacidade, estará
sobrepujando 8S firmas .locaís,
Imaginem quando estiver fun-
'Clonando 100%.

Ministério do Planejamento e Ano XXI \
\

Canoinhas (SC).
. ii d� Abril de 1968

CoordenacãQ_ Geral
Fundacªo I 8 G E

'

I

Comércio Interestadual

Notas Fiscais
De conformidade com o estabele

cido no artigo 3. do Decreto n.

62.158, de 19 de janeiro último,
publicado no "Diário Oficial" de ,23
do mesmo mês, a' INSPE<:TORrA
RE<:GIONAL DE ESTATíSTICA, da
Fundação IBGE, está autorizada a

receber os resumos das operaçõesSerá sábado próximo, dia 13,
. \interestaduais, referentes ao segundo

às 20 horas, a espetacular semestre de 1967. Os referidos re-

I;pr�sentação de «LOS 'FÁ- sumos deverão-apresentar informa-
LUGGI», nos salões do Club ções detalhadas daquêle período

em que figurarão, além da indicaçãoCanolnheuse. (\0 nome do exportador ati firma

h exportadora e endereço completo,V. assiste a um inédito s ow
especificação da mercadoría, :via de

de truques e magias, e ajuda expedição. destino, pêso líquido em

o ROTARYi em sua' bene- quilos e valor comercial.
mêríta campanha em favor
'do MENOR ABANDONADO.

'Rotary Club convida

Os ingressos, a preços popu
lares, estão à venda nas.

principais Lojas da cidade
ou no dia' do show no saguão
do Club Canoinhense.

"O Jortialzeinõo"
Circulando ,novamente o

"O JORNALZINHO", órgão
ofícial do Grêmio XV de

Julho, em sua edição n.? 62,
bastante valorizada com a

presença de colaboradores
) categorizados como Joel Ro

gérto Furtado, Sidney Côrte,
Hilda Kohler, João Nativi
dade Júnior, Prof. Pedro
Reitz e Pe, Emir Kaluf, cujos
trabalhos sempre são bem
recebidos pelo público leitor.

Sidney Davidson dos Santos,
estreando em o "O Jornal
zinho" com a' sua deliciosa

,'cr'ônica, "João &' Maria",
mereceu destaque.

. VIRGINIA COFtDE'IRO, "O
Brôto do Mês" focalizado por
"O Jornalzinho", também
está super-bacana.

Banco de Desenvolvimento do Estado

para Catiouitras
Depois de instalar suas Agências em Benedito Nôvo, Blumenau,
Caçador, Campo Alegre, Campos Novos, Capiozal, Chapecó;
Criciuma, Dionísío Cerqueira, Herval d'Hoeste , Irnarui,

\

Itajeí,
Jolnville, Lages, Mafra, Pôrto União; Presidente Getúlio, Rio das

Antes, Rio do Sul, 'Santa Cecflía, São Bento do Sul, São João

Batista, Seára, 'I'aíó, Tangará, 'I'ubsrãc, Turvo e Xaxim, '0 BANCO,
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SIA vai instalar a �SU8 Agêncíe em CANOINHAS.

IJ'Goveroador IVO SILVEIRA fin(I'mente acabou com aquela
"onda" de carta-patente do Banco Central que não vinha ...
Afinal todos sabem porque Canotnhes não estava Incluída na

relação dos Municípios be-neficiados 'com a instalação do Banco
de, Desenvolvimento de Estado.. Depois da sua última vlsita 80

Planalto Norte Catartnense (JAN 68), O Governador conheceu
melhor nossa terra It. suas reais possibilidade!'. Na opíuíão de
IVO SILVEIRA, questões políticas não impedirão mais o desen
valvimento de Canoínhas. O Governador convenceu-se de que
realmente ESTAMOS TRA�ALHANDO.

Coelhlnho CACAIO e nós, "da
Equipe JP, fazemos votos para que,
ao encontrar d sua "cestinha" na

manhã ,do domingo de Páscoa,
você encontre ternbêm saúde, feli-:'
cídede e u,m.' a.legria 'enorme, de
'viver e" de so�rir, porque a vida
realmente ê bela•. E ,que o seu

sorriio �eja iluminado e abençoado
pelo Senhor, na Festa da S�a
Ressurreição.

)

Vende·-se
Vende-se uma chácara em

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

a Estrada de Ferro, tõda cerca

da de !lrame com �êasa de
morada, paiól, piquetes, boas

•

aguadas e demais dependências.
Vende-se também, um lote de
gado leiteiro. Freguezia certa

para 40 litros diários. . 2p
I

Ver e tratar com o proprie-
tário sr. Amantino Meisler.

A partir do mês de abril próximo,
será exigido rigorosamente o esta-'
belecido na «Iêtra a» inciso U, do
artigo I. do, citado Decreto, isto é.
as notas fiscais devem ser entregues
pelos emitentes aos Agentes. de
'Estatística, do Interior, e à Inspe
toria Regional de Estatística, na

Capital do Estado. até o dia ,lO de
cada mês subseqüente ao da emissão.
•

Com referência ao artigo 8. do
mesmo Decreto, as firmas que utili
zem

.

equipamentos de processa
.mento automático de dados para, Geni Struzik _ RE. P. com exercício na Escola de Salto d'Agua
emissão de notas fiscais poderão', - Verd:'

-

,

encaminhar ao IBGE um resumo '.,.
'

V r h .

mensal. de suas operações, ficando Salvino Wzorek - Complementaríste, cem exercl:lo em 8 ln os,
dispensadas da remessa de que Láuro Müller - Habilitado, com exercício em 880' Roque;
trata a «lêtra a» do inciso II do Elza Deller _ He bíhtade, com exercício em Dranke;
artigo 1. do Decreto n. 60.46�, de 14

Juraci Maria de França _ Habilitada' com exercício em Bom
de março de 1967, com redaçao dada .

, .,'.
}' .

pelo Decreto n, 62.158, desde que Sossêgo - IrmeóI;)O IS,
para isso obtenham 'autorização dl,lo AliCE Artner Leandro -Soares Habilitada, com exercício na
Fundação IBGE. Os resumos a serem Escola de Cerrito.

Publicação Ofícial daf

Prefeitura Municipal
de Canoinhas'!,

Diretoria da Fazenda
A Diretoria da Fazenda comu

nica sos proprtetártos ebaixo
relacionados, que até o dia 30
de abril do corrente, será co

brada sem, multa a primeira
'prestação do seu Impôsto Pre
dial e 'I'errttortsl, e as demais

prestações deverão ser paga!!
nos meses de [unho, julho e

agôsto.
Os contríbuiútes que reslt

zarem o pagamento total i do
seu

"

ímpôsto j até o dts 30 de

abril, gezarão do desconto de

10% (dez por cento).
, Canomhas, 2 de abril de 1968.

-Ivelásio Coelho
Diretor de Cadastro

\ '

I Quad:ra C 26
Leite Walmor,
Santos João Maria dos
Pereira João 'Maria

-QU'açlrf;l C 27
-

Martins Vitor
BI.ey etarlito
Saotos Clementina doa • . Viúva
Keuneck W9ldemar
Mira�da Estacilio Ettavio de

Avenida dos Expedicionários
Na8cimento Laumir Ribeiro do
Schàika Aleixo
Conceição Besihc.

Quadra C 28
Pires Antonio

N. 974

(

Quadra C 29
Cubss' Dr. Reileau �

Batista CidivJll Francisco
Jarchel Francisco
Kath Getulio Rodolfo

'Qui\_dra C 30 ../

Rocha Nadir de Paula
Müller Eugenio
,Melo Argemiro, Corrê'a
Seleme Joio

Ouadra C 31
Witt Evaldo ,�

Mariano Maria Vitoria
Darmoris Vanda, Valdemiro,
�' Emilia e outros

Falkievicz Otavio
Carvalho Benedito Th. e Dr.

Aroldo C.

apresentados d�verão conter as i�
formações com as mesmas especr
tícações encomendadas acima. AS

firmas' interessadas devem requerer
esta autorização à Inspetoria Re
gional de Estatística declarando
expressamente que utilizam \ equi
pamentos de processamento auto-

.

mático de dados para emissão de

notas fiscais. Os requerimentos
deverão trazer as assinaturas dos
responsáveis reconhecidas por ta
belião. No, caso de ocorrerem quaís
quer irregularidades no cumprimento
rios Decretos citados" serão ínstau
rados processos fiscais pela Inspe
toria Fiscal de Rendas da área de '

jurisdição do emitente. \ v
, ,

Recebemos e transcreyemos
o seguinte oficio:

OF. N. 30/68
Cenotnhss, 2 de abril de 1968

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal
Pelo presente, venho de comunicar de que foram julgados

inscritos ao concurso de ingresso ao c&rgo de professor de Ensínê
,

Prtmárto às escolas Isoladas' Municipais vagas, ,8 realizar se ne

próximo dia '16' de abril, os seguíntes caadí'detos; '
-

Cordialmente
Fidelle Lovatel - Inspetor Escolar!

,----------------------._--,
,+

Cruz-Cine Teatro Vera
APRESENTA -:--:-

• 88 20,00 hora. -'- eensura 14 IlDO�
, \"

.

C O L M E I,A o' u r s o a m I g o
Um mundo de alegria, de diversão e 'de aventuras ... namorando,

dançando e agindo. o urso Zé Colmeia diverte todo mundo.
.

'. 7Em technicolor.

HOJE

ZÉ

DO!'1INGp • ai 14,00 bora. - cen.ura livre

Z É C O L M E I A O u r s o' a m i g o

DOMINGO
a. 17,00 hora. - cenlura livre.
a. 20,00 hora. - cenlura 14 ano.

POLO O magnífico'
.

com Horst Buchholzr Gregoire Aslan, Robert Hosseín,
Elsa Martineli e Falco r.eu. J

Ninguém até hoje Igualou suas aventuras ... êle foi o próprio
, 'símbolo da aventura. Em Technicolor.

MARCO

DIA 8'· a� 20,00 hora. - êe.n.urll 14 ano. .

POLO o magníficoMARCO
DIAS 9 e 10 • a.,20,OO hora. - cénsura 14 ano.

DEUS 'SABE QUA:NTO AMEI
com Shirley MacLaine, Frank Sinatra, Dean Martin. Martha Hyer
e, Nancy Gates.' - Um filme em que atuam' tõdas as paixões
humanas... tôdas as nossas virtudes... todos os nossos pecados

estão nêste filme .... em tecanícoíor.'-
DIA II - a. 20,00 hor•• - censuee 14 ano.

, /.

PALHAÇ.OS
com Jason Robàrds Jr. Barbara Harrís, Martin Balsan, Barry
Gordon e Gene Saks, -' Uma deliciosa comédia, com muito

, humor e também muito sentimento.

, MIL

Dia 12 - 6a. Feira Santa - não havérá sessão

Sábado, dia 13 - á. 20,00, hora. - cen.ura 14 ano.

UM GRANDE AMOR NUNCA MORRE
com Patrick McGoohan, Susan-Hampshire, Karem Dotrice e

Dispeth Marsch. - um filme tão belo e h'Umano, como o

poema de amQr... eDi technicolor.
"

, Aguardem para breve� ,

)
O Fino da �Vigarice
Um Corpo de Mulher
Agonia e, Extase

o Cine Teairo "Pera Cruz Lida., de.J'eia a iodoJ' OJ'

J'euJ' expeclàdorú uma RELI2
i
PASCOd

�_i �\'
" \

Correio do Norte'Assine! Leia'l Divulgue!
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CORREIO DO NO-RTE
,
,

Notícias de
Escreveu: 'EsmerllldiRo M. de Almeida

Justificando á ausênoia da coluna
Sem dúvida de omiseão, escrevi pela última vez nelta coluna

no dia 2 de março, euio número foi 969, Desneoeseârio leria [uetificae
o motivo, em le tratando de saúde o que já é do conhecimento de nOllOI

prezadol leitores, Já agora com a mesme quase em forma, depois de
uma merecida eltada nal belíllimal praiaI de 'Caiobâ Pr., aqui estou
para dar ai naval ao. estimedoa allinantel e amigai.

Comissão da Matriz assunr�
Dia 24 do mêl p.p., prestou compromieao solene a nova

cOmiuão da Igreja Matriz São Sebastião, de nosaa cidade, São OI

seguíntee aenhorea que fazllm parte da referida comieeão: 1.0 Vice.
Presidente, Ir. Victor Malekoweki: 2,° Vice, Ir. Aloil Adolfo Wetka; .

1.0 Secretário, Ir. Alinor Enírâeio: 2.0 Secretário, Ir. Fernando Heusiug;
1.° 'Tesoureiro, Eugenio Sidorack; Coneelheiroe, senhoree: Aloi.io Parta la;
João Sensglio e Luiz Sehadeck: Sacristeis, senhoree: Silvino Schicoski,
Aloil 'A. Werka e Fetnando Schicoski, Evidentemente a escolha veio
recair exatamente em pelloal idônea. e de alto gabarito. o qne por
certb muito virá facilitar a delicada millão para que foram eaoolhidoa
pelo noílo virtuoso Vigário da Paróquia, Revmo. Pe. Onofre Bebinski. ,

A. coluna almeia uma prcíícua adminiltrallão 'BOI empoasados.

Crescendo mes�o ••• j

Já po .. ,
diverlal vezel tenho batido na mesma tecla, ou leis,

Papanduva eltá crescendo, muitee po'derão, julgar que é uma

-ebraainhe para leu Bllado:t, mel não é propriamente êste o Iate, eu

meamo como acima citei, que estive ausente por um curto lapeo de
tempo em.Caiobá. pci. no meu regrello notei com lurp'rela a evoiullão, ....

quer em con.truçõel ou comércio, ,au ainda em' gente nova que vem

relidir conOlCO, cerrar fileiral para iuntol conltruirmol uma cidade
gIJande. moderna e' acima de tudo bem bralileira. S. S. o Sr. Prefeito
tem facilitado tanto quanio pouÍvel. a vinda de famílial que para
oá vêm le radicar, a procura de relidêncial para' aluga!.', têm lido
"grande. ai /vendàl de datal também não. 'Ião meoorelf'túdo i!'ldicándo
que Papanduva eatá crelceodo. não pode parar. já parou por muito
tempo, e êlte tempo 'perdido deverá ler recuperado, e na verdade'
'eltá lendo, e co'm a graça de DeuI eJa .

boa yontade de todol ,bre.
'"emente teremol um grande Municipio integrado por um grande
>povo amigo do progtetlo e" da paz.

'

Estrada do Cr,aveiró à Sede, e.m reparos
, Em palel'tra cdm o Sr. Prefeito Mun_Ícipal, êlte 'cqlunílta foi

\. ·informado que a elti'ada que .liga à lede do Município. partindo da
•

40calidade de Craveiro. eatá lendo revi.ada em lua, plenitude total,
.

iconliderando que muito ,lerá beneficiada a grande popu'lação daquela
rica zona ioteriorano. uh! pOllante trator eltá trabalhando no trecho
acima citado, ,poilibilitando �revemente <) livre acello à lede do
município por uma' edrada em jJondiçõel de tráfego regular, o qu:;,
por certo muito virá fortalecer a balança comercial daquela rica
zon8 rural, que por falta de vial de comunicação tem )ido privada
de lua expaOlão para outro I ponto" de comercialização. Tal alpirallão
do povo de Craveiro de há muito, que {vém lido de.eio e lômente
;agora torna�b realidade.

S.A.

,

Para se' inteirar do progresso
Canoinhé!ls, fa,ça

.

uma visita
às instalações do

de

'FRICiO,RífICO, , CAHOIHHAS

FARESC - Federacão
1

da Agricultura do
Estado Sta. Catarina

6 ..4-1968

Sub-Delegada de Polícia de Mardlio Dias
Recebemos e agre'decemos a segc!nte 'comuni,9ação,:

Canclnhes, 27, de março de 1968.
00\2.° Sgto. Sub-Del, de Polícís. .

Ao Sr. Diretor do Jornal Correio do Norte.
NESTA1. Redução do ICM �

, -. I

Art. 5. - São isentos do I€:M: "Assunto:

Art. 7. - Na .saiaa promovida
pelo produtor. de produtos agró'
pecuários cin natura> destinados à
indutrialização ou revenda Deste
Efltado. a: base de cálculo sofrerá,
as seguintes reduções: '

50% - leite (ressalvado o dispos-
'

to no artig9 5°, n.I), arroz, milho
,�oja, mandioca. batata.

20% - outros produtos.
Art. 8° - Este decreto entra em

vigor na data de sua publicsção.
Art. 9. - Revogam-se as dis

posições em contrár'iO;'e em espe
cial o artigo 2. do 'Decreto n.

SF 04-0467/5199 e' os Decretos
os. SF.17,01.68/6.420 e n,
�F.17:0 1.68/6422.

2� Interiorização da Medicina
'Foi apresentado na Câm�ra\

Federal projeto de lei estabele·
cendo que 08 recém.formsdos em

medicina, terã'o de exercbr a pro.
fissão no' interior do país, onde
não haja médico, pelo período
mínimo de dois anos. E' a notícia._
Seria bom telegrafarmos aos nossos

Deputados e Senadores solicitando
apoiamento ao projeto. f

3. 'Associação Rural

gional de Florianópolis
Em sua sede loca!izada no cae!

Freaerico Rolla tom�u posse no

dia 15 de fevereiro' pas�ádo a

fiova diretoria de�sa entidade
ruralista.

I - a saida de leite «in natura»
.

promovido pelo produtor, desde
que o produto se destine 8

usine sediada neste EI'tado, para
após processo j de pasteurização;Papanduva de parabéns

, II - a saidà para dentro do
Depois da maia de meio sêculo de ponderada paciência e Estado. de produtos horfi-Fruti

otimi.mo, chegando' por vezeí quase ao desânimo, finalmente chegou, grangeiros relàcionedoe na Claúsula I

até OOlla cidade seroeuteeudo a via principal de acesen, a linha, de I, de Convênio de euiabá e na

,81ta tensão eondutura- de energia 'elétrica, Foi exatamente no dia Claúsula lo' do II Convênio do
27 p.p., pelae 18 hora I. ligada a chave que contorna o circuito do .Rio de J'aneieo, ambos aprovados
quadro urbano, sendo sem dúvida um dia memorável e que ficará, pelo decreto n, SF 30-06.675,5q9.
na hiltória de nosea terra; serâ a aJavaoça propulsora do progreseo bem Como de pescados, aves e

para tôda a legião, euios habitantee no mail .iusto reconhecimento ovos.
rendem o leu mail [usto preito de gratidão e reconbecimento a todo.
que prestaram leu valioso apôio neste jornada' da redenção. não Art. 6. - Nas saidas de carne

esquecendo o pranteado Marechal Humberto de Aleucar Castelo Branco, soja. milho e arroz para Ó exte- De acôrdo com o Artigo �27.0' do capitulo 6.° dos
ao Minilt�o de Minai e Energia •. S�. Mário T�\!>au. ao Presidente rior do país a.base de cálculo será Estatutos Sociais da Sociedade, convoco todos sócios da
Gclta e Silva. Governador Ivo Sileeira, aOI Dirétores da CELESC, reduzida em,60% (seesenta': pl.?,r mesma, /para tomarem parte na Assembléia Geral
.que com um trabalho hercúleo tornou realidade o que ho [e àdmiramoa, cento) para o primeiro produto . , ,

.

-

.

40(Jf ( t t ') Ordinária,
.

que se realizará no próxímo
: dia 24 de,....'abrilmerecendo lugar de destaque o .nobre Deputado Federal Dr. Aroldo e, em 10 quaren B por cen o ,

C. de. Carvalho, sentinele indormida da grande batalha que hoje te para os demais.
f

'

.

do corente ano, às' 20,00 horas, em' primeira convocação,
comemora, não 16 aqui, mail também em Itaiópolie, Monte Cadelo, Parágrafo único'- Não integrará caso não haja «quorum», em segunda convocação às
Maior Vieira, Canoinhaa e Trêe Barrai. Um lanho que tornou-se a base de cálculo, qualquer que 20,30 horas, com qualquer número de sócios presentes,
reelídsde e uma realidade que deixa de ler um sonho, seja o produto exportado, o-valor e que terá a seguinte, ordem do dia:

correspondente à comissão do
agente estabelecido DO exterior. 1 - Julgamento do Relatório da Diretoria. Parecer

do Concelho Fiscal e Contas do exercício anterior.
I Canoinhas, 1.. de abril de 1 �68

'

Aberta a sessão pelas 20 horas
pelo presidente Sr. ,Geil. Áivaro
Veiga Lima, fpi comunicado a08,
presentes o motivo da convocação,
relatório das atividades da Asso-

, ciação I durante o an,o de 1967,
EIJPortes . devidamentê aprovado pela Co·'

F'· d f·
'. ,I I' 'd ".

d 16' d missão Fiscal., e comunicado aICOU e IDltlvamente acerta, OI OI pantanal (lI re glOI o

;quádro da c8la. liderado. pelai foru{andol do corrente ano, na pelloa mudaoçá de nome da entidade

do jovem Orlando Girardi e o valorolo quadro PINHEIROS do que passou a chamar.se ASSO·

município de Santa Cecilia, que_.eltarão medindo_ lual fôrçsl no, dia CIAÇAO RUR�AL REGIONAL

:7 do corrente nOI gralfadol ,da baixada. Sendo o quadro vi.itante DE FLORIANOPQLIS.
:baltante conhecido pelo leu grande vaiar, elpera'le para. o dia mar· Assumindo a presidência da
�cado, um cotei o de reai, valôrel que le apre.entarão em campo no seSsão, o '1.0 vice, Sr. Manoel
firme propósito de fazer valer ai lual prerrogatival combatival em Donato' da Luz. deu pOl'8e ao

!l01101 gramado•. Reina grande 6otuaialmo ,no leio elpcrtivo locá I nt,vo preaidente Sr. Gen. VEIGA'
�em relação)o embate .. ',

.

nv LIMA, que rea8lumiu, em segui,da
deu posse aos' demais me�brCJs.
da diretoria sob as palmat' dos

com o Presidente em

Pôrto Alegre �

O Dr. Roberto Waldyr Schmidt,
Presidente da FARESGestá coli·

:!=============================�' 'giodo máterial. junto �08 Sindi·;

presentes.
'- f

4. FARESC encontrar-se-á

Re-

Comunicação - FAZ.

Comunico a V. Sa. que por ato Governamental, dàtado
em 29/02/68, fui designado Sub-Del. de Policia da localidade de
MarcUio Dias, permanecendo a dísposíção da Delegacia de Policia
de Canoinhas.

Na oportunidade, qu�ro por-me à disposição dessa repar
tição no sentídovde bem estar social do povo � Marcilense.

Atencíosamerfte
[oriél Manoel Alves - 2:� 'Sgto, Sub-Del. Pol, v

'. �
Beneficente' Optrária

Assembléia Geral Ordinária
Sociedade

lp
Guilherme' Prust - Presidente'

PREFEITURA MUNICIPAL
DE (ANOINHAS'

" I

EDIT,AL
De ordem do' Sr. Prefeito Municipal, 'torno público que

os respoosâveís pelas terras msegtnades por estradas e cemínhcs,
devem fazer as roçadas margtnaia com derrubadas .de 3 metros

para maís, nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO, cabendo aos

responsáveis pelas terras que tiverem na frente sôbre as estradas e

.camínhos, árvores de qualquer espécie qUE' as sombreiem durante
o dia, o dever' "de derrubá/las. "Art. 236 da Lei N.40, de 215 de
maio de 1949". c

. OI! sfonhores Inspetores de Quarteirão, ficarão encarregados '

de manter rigorosa fiscalização para cumprimento das instruções
contida!!! nêste Edital, bem como, mandarão proceder as roçadas
não p.xecutadas nos, 'trechos regulamentares" por,- conta da
Prefeitura, quI." cobrara as custas' acrescidas de muita",' dos
proprietári�s responsáveis.

.

O "presente Edital será publicado nos jornais -Barriga
Verde», «Correio do Norte» e divulgado pela Rádio Canoinhas
e afixado, nos locais de costume, para conhecimento d'.! todos.

,

Canoinhas, 8 de março de 1967.

Bole.lau Kivi.cien - Fiscal
VISTO 'I _,

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municil?al

loco'móv�r I,

Vende-se um com 24 H.P. '

marca LINCOLN em per
feito estado, de conservação.

Ver e tratar com' o

proprietário Sr. Moreschi
'em Rio dos Poços�

J

1v

Câmara ,Municipal (anoinha:
,(republicado, por �aver saido com baeOrreçiio)

Resolução N. 219" de'
.

promulgo a seguinte
.

8' RESOLUÇÃO:19-3.-196 Artigo LO ,- Fica aprovado
.4.prova o Relatório do pur êste Lt'gislativo Municipal
Exercício lje jg67 o Rele,tório do ,Ex.@rci�io de

1967, aprpsentado a ê'ilte Poder"
pelo ,Prefeito Benedito Therézio
de Caryalho Nétto.

Artigo'2.0 - Esta Resoluçãô
entra em vigor na data de sua

publicaçãG, revogadas as dispo
sições e� contrário.

Sala das SessÕl."s I da Câmara
Municipal, em 19 de março
de 1968.

O cidadão Tufi Nader. Presi
dente da Câmara Municipal "de
Canoinhas, 'Est.ado de Ssnta

'Catarina, faz s!lber que a Câ
mara Municipal decretou e, e�\

catos Rurais. afim de elaborar.
documento básico; par-a pleitear
ao Excelentíssimo Sr. Presid�nte
da República, a' revogação da'
Portari8 n. 71. de 2- 2· 65. do
Ministério do Trabalho e Previ·
dência 'Social, por contrariar a

Lei. n. 4.214/1963 - Artigos 2.0•
3;0 e '4.°. r,

Triti NÇlder - Presidente

Gilberto Ritzmann
}.o Secretário

Pedro dos Santols Corria
2.1) Secretério v
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CORREIO DO NORTE

\
/

'I'

FIDELLE LOVATTEL, Inspetor
, Escolar, 'as Professôras SALUA
SELEME, HILDEGARD THIEM

,Art. L - Fica, incorporado ,8J:l e SALOMÉA BOJARSKI, para,
Patrimopio Municipal;, a área de sob ,a presidência do prtmeíro,
1.286,m2, parte do', lote q ..

' 73a, constituírem a Banca Examina-
carta' de �forameato ,n,?' 307 e dera dos cpncursos de ingresso
registro nO 272, para abertura dos professôres 80S estabelecí
do prolongamento da Rua Mal. mentes de Ensino Primário
Deodoro, doada ,pelo Sr. Muutctpel, a se realizar ,16 de

<
HERCILIO ALVES ORTIS, o, abril de 1968, sem ônus p�rà o

qual. fica - isento do impôsto .Muni�ipio ,--.. '

territorial urbano por' 3 (tres) Canoinhas', 1. de abril de 1.968
anos, a contar d'e 1967" referen-' '

te aó lote acima' fitado. "
Benedito Th: Carvalho Netto

, ,
Prefeito Mun�cipal

Art. 2. --- O presente dacretcç ]- AntôniQ 'Souza Costae@tá baseado no despacho do Sr.
Dir,' d� Exp. e pessoalEngenheiro desta Prefeitura exa-'

rado no requérimento protoco
lada, sob n. 97, de, 6-2-68.

.' Art�, 3. - Este Decreto entra
'em vígôr, a psrtrr do ano de,
1.967, .revogsdas as disposições
em, contrário.

Canóínhas, 22/marçó/1.968.
Benedito Th. Carvalho Netto
\
,,' .Prefeíto Municipal ",

'

\
',,' "

"
'

,

,

Antonio Souza 'Costa Decreto N. ,278, dê �2...:3-6a
Dir. ,de Exp. e Pe�soal'< Sup'lementa Dotações O,pamentdrias

I (republicado, por::IíJTer' eaido com incorreção)

) Portaria' de 22-3-,68'
I i

Benedito Th, de Carvalho' Net�o, Prefeito. Municipal de

Benedito Th, de Carvalho Nétto, Canoinhas, no uso de suas- atribuições, e em concordâncía com o

PrefeítoMunlcípal de Cancínhaa art .. 5.� da L�i n. 797, de 5/12/67, D li! q'R E TA,:
no' uso . de suas" atribuições, ,Art. 1.0,� Fica�aberto por conta do saldo oriundo do
"resolve CONCEDER LICENÇA exerçíció de 1967, as seguintes dotações constantes do orçamento

De acôrdà com o art. 139 da vigent�:
. /

. �. { {'

Lei N.o 413, de 24-3· 58. ' 125/48 _ 'Festividades, recepções, hospedag,ens e hOmtlDegen8 4.400,00
A JURACI /DOS ANJOS DE

'\
155/17 ,- Gratificação pI, prestaçA'o serviço extraordinário, 1.000,00'

ALMErDA, professôra Municipal, 162/36 - Publicações, &erviço ,de i,mpressão ê encadernação 6.500,00
lotada' na Escola de Entre Rios, 185/85 - Materiais e acessórios p/ serviço de trânsito' �.500,00
-por 90 (noventa) dias, a contar' 237/5� - Eventuais'

\
"

.

.

SQO,OO
de 1- 3-68. 257/64 - Salário Fami1ia ao\ pessoal em éxercício c 2.000,00
Canoinhas, 22 d� m&rçe de 1968 .261/73 - Prosseguim'en� e conclusão de obras. 15000,90
BenedÚo Th. Carvalho' Nétto 289/64 - SaI-ário Família ao pessoal em exercício 2.000,00

,

PrefiHto Municipal" 293/73 -' Prossegui:mento e conclusão de obra� . 5.000,00

Antônio Souza Costa . '",,' 38.9UO,OO
Dir: de Exp. e �éssoal Art. 2.° --:' Es"te Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, rev,ogadas as disposicões em 'co,ntrArio.

Canoinhas, 22. de marçQ de 1968.
(' �

.' 'T-
.
,

Benedito Th. de Carválho Néttó - Prefeito Municipal
Antonio Souza Cosi.

'

Diretor de Exp. "e, Pessoal
'.

.\

,'Portaria de, 22-3-,68
Ben�q_itQ Th. de Carvalh� Nétto,
Prefc.ito Municipal de Canoinha!!,
no uso de suas atribuições,
resolve ADMITIR:

De acordo com a letra b, ít�m
III, do' ,artigo 13, d!llei 413, de
24-3-58 ,

TANIÉL ,B�AY, Dão titulado,
para exercer as funções de
professor Substituto, na �scola
de Entre Rios, por 90 dias; a

contar de 1-3.,6!f.: '-.

Canoinhas" 22 de 'março 1.968
Benedito Th, Ca,valho Nétto

.

Prefeito Municipal
Antônio Souza Costa
Dir. de �xp e Pessoal

,
, ,

Portaria de 1.-4-68
, ,

Benedito Th. Carvalho, Néttó
Prefeito Municipal de Canoinhas:
no' 'us'o; de suas atribuições,
resolve NOMEAR:,

'

De acôrdo com o' art. 13, item
III, da Lei N. 413 de, 24-3-58
-HELGA, .,MET4KER,

' ,�

Regente do Ensino Primaria
,

'

p�ra exerCer as funções d'e
professôra Auxiliar, oa escola

, desdobrada d,e Alto da Tijuca,
a contar desta data.

Canoinhas"l: de abril de 1.968

Benedito Th.- Carvalho Nétto�
'Prefeito ,'Múnicirpa}.,

, � Antônio Souza Costa
Dir. de Exe;� e Pessoal

"

. Portaria ds"\'1.-4-68
o Senhor Prefeito Municipal

de Canoinhas, no uso das atri.
buições que lhe confere a lei

,

"

I' <'

de
� Publicação,: Oficial da' í'

" ,

-Canoinhas ',Câmar� deM.u,nici.pal/'"
-c

.c,

Canuinhes, E.tado de Santa Cq.r Resolução N. 220 i,e quatro centavos), recebidos

tarina, AD.REFERENDUM' DA de 22-3.1968, pela Prefeitura" Municipal de

CAMARA MUNI'cIPAL, fllz Caooinhas, córrespondente ao.

. saber que BAIXOU a leguinte Aprova a Prestação de Contas exercícío de 1.91h, e apresentado
.

LÊI:' 'do' Fundo de, Participação a esta ÇSS8, pelo Prefeito Sr.

dos , ...Vuniçipios: Benedito ':Plerezio de Carvalhp
Artigo 1. :- Fica. prorrogada Netto'

até /30 de abril do corrente ano,
Tufi Nader, Presidente da . Ah. ,,2.) - Esta rl;ú;oluçã'o

,a v,i_gência da Lei N. 809, de çãmu'a Municipel de CaDoi[)ha8,' , entra:' em vigor nr. data de sua

11 3 68 ue co a de A e t"a Físcal Estadó' de Santa Catarina, faz 'pu,blicação re,vogadas as dísp0,'-',' ,q, ,D-\,e. n. ',I l -

saber que a Câmara "Municipal'e ;dá ,novê �ed8ção ;�o, parágrafo síções em contrário.
\ 2. do artigo 27�do ICódigo .T,ribu- votou e,.eu, promulgo a'seguinte'

, )?
R I
-',

"

Sala das Sessões da Câmara,lário Municipal., -Ó

I '. I;, eso 1;1çao:� , ,-.

Art. 1. _ Fica aprovadó por l\1,'uniciB81,
.

em
.

22-3- 1968
,- ,

.

este 'Leglslatívo, a Prestação de. Tufi Nader - Presídente
Contas dó 'Fundo de ParticiRação, .

" "
"

dos Muntcípíos, oa importância Gilberto Ritzmann 'i

de NCR$: r04.982,44 (CÉ'nto e ...< 1. Secretário

quatro mil, novecentõs e oítenta } Pedro dos Santos Corrd�'
e dois cruzeiros novos, quarenta

'

'2. Seeretârto
'

.

'

�igente, .de acôrdo com o Decre-'
to n. 276; de, 4· 3- 68, resolve:

NOMEAR

�,' l

Prefeitura 'Municipal
,

o

De(r.t�' N. 279,22-3-68'
'Benedito Th. de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de-Canoinhas,
no uso' de suas

-

atrtbuíções,
DECRETA: '

'�ei N. 811, de 29-3-68
Prorroga até 30' de abril do
corrente ano, a uigência da

,

, Lei N. 809, de 11-3·68'"
-,

Benedito, Therézio de Carvalho
Nétto, Prefeito Mu.oicipal de:

Artigo 2. -' E.ta Lei entrará
em vigor, II partir de"!. de abril
de 1.968 re\j'ogad81 ai' di.po.i�
çõel em contrário.

"

Cenoinhes, 29 de março de 1968

Benedito Th. Carvalho (Nétto
,

',- Prefeito Municipal
.

E.ta lei fLi regiltí:ada e publi·
cada n8 Dírétoria de Expediente e

Peseoal, em, 29·3 68.
"

' "

'/'
, Antônio Souza Costa

'

Diretor, de ,Expediente 18 Pe••oal

.' I

� ������L-��
, FUN�AO�- EM 29/5/{947 ,-. Re�. no Cart. 'Tít.• /� '448 Doc.
JORNAL \ SEMANARIO -

\ PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua P'aul'a Pereira, 755/761 � Fone, 128 - Canoinhal • S. C;

Ren�vaçã'ci de �ssi�atura (50 números) NCr$ 5,00
Os iatrazado�: serão cobrados à base da época�

TABELA :JE PREÇOS DE PUBLICIDADE "._

'Aouociol: 'Por vez e- por 'éen�ímetró '�e altura de colu�a:
UL]'IM;À

.

PAGINA PAGINA INTERNA
r

T vez NCr$ 0.6,0 ,.i, vez NCr$ O.&,O
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QBSEIWACOES: I
.
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não. ,permanecerão em pódel" da melma.

' . ,1

A Redação!' não endolla conceito. emitidol. em artigo. allioadol.
,

' , /
-

I
'

!

Na estaçã� fria do ano, \,

tbme
'\

a· , insuperavel
�,

C .
.. "N #

'

'd' p'. h II

erveJ8,' O e, ln o .

LIVRE' DE· SUBSTÂNCI�S QUÍMICAS.
Pro_d'�to da /

'CERVEJABIA CANOINHENSE
b.

,
,

-
'

'\

v

; ,I RESOLUçAo N'.· 221 de 25.,3:-1968
Eleva os uencimentos do�,"Punciendrios Públicos Municipais
do QUild, o do i'oder Legislàtivo e dá outras providêuCiás
,

'VUFI NADER, Presidente da Câniara Municipal de Csnoí

nhas, Estado de' Santa' Catarina, fez; saber -

que 8 Câmara
Municipal decretou e, eu promulgo a, \seguinte RESOLUCAÇ>:

Art. 1°. _ Ficam elevados a partir de L de maio de 196,8,
os vencimentos dos funcionários' públicos municipais do Quadro
dó Poder Legislativo.

� Art. 2°, - Os pad;Ões de vencímentos adotados pela Reso
lução n.: 199 de 5-7-67, .psssam a vigorar de scôrdo com 6. tabe.�a
e escala de vencimentos anexes, e que f&ze,m parte íntsgrente
desta 'resolução.' ,

.
,

' ,'),
Art. 3,0 - Atendid, a ,conveniência do serviço poderá a

Mesa conceder aos seus servidore� gratificação de regi!De «ie
tempQ integral, desde. que o beneficiário dedique exclusivament�
,à ativ�d.des funcionál e ·não· exêrçll qualquer' outra relação 'de
em'prêgo ou trabalho 'profissional, séja de ,caráter público ou privaa�.

.:._" ','
.

,
"

I
§ 1.0 - A 'concessão deplC'O'derá qe proç�dimento 'adllli..

nistrativo em que fique comprovada a necessidade das condiçÕi)s'
estatuídas ne!;te at:tigo.

' ;'
. .

§ 2.° -' O valor <ia g't&tificação "ser:é arbitrada' com ob�
servância dos principios estabelecidos .pel,a le,gideçãdi federâl
pertinente.I

",

Art. 4.° - Para ocorrer às dE!epeS8S decorrentes desta
resolução, oportunamente � será abertol crédito !!Iuplementar por
'conta do excesso Ide arrecadação.

.

Art., 5.° - Esta resolução entra em vigor na data/de sua

publicação, revog�das as disppsicões'\em contrário.' ,

Sala d�& Sesspes da 'Câmara Municipal, em 25-3-1968.

Ass.) Turi Nader - Presidente
Gilberto Ritzmann - 1.0, S@cretário,

Pedro dós Santos Corrêa 2.0 Secretário
, 1,', /--., '

.

'

Escala 'Nível de ,Padrões de Vencimentos dos
, ,

,

. Fpncion-ários Públicos do Quadro' da PQder
Legislativo Municipal" anexa a Resolução N. 221 d�

\, 25 'de março- de 1/968
\

,

'-.

NlvEL VENCIMENTO MENSAL ' VEl"!CI�ENTO ANUAl;;

CM-1 �Cr$ 14(),00 - NCr$ );680,00
CM-2 ,! _, 166,00'

.

1.920,00
CM-3 180;00 2.160;00

'

• CM-4 200,ou 2.400,00 I ',(', /"CM-5 220,00 2.640,00 ,

CM-'f) 240,00 2.880.00/
CM '7 260,00 3.1�O,bo
CM-8

' 280,00 3 360.ob
CM- 9

�

í 3.00,60 r, 3.600,00
CM·IO 320,00 3.840,ob
CM·l1 '. 340,00 4080,00
'CM-12,' 365,00 4.380,00

.8a'la das Sesllões, da· Câmara MUDicipàl, em li5/3/1968.
Ass.), '[ufi Nader �

-V I;'residente
, Gilberto Ritzmann - 1.° SE'cre.tério

Pedro dos Santos\ Corrêa - 2.° Secr,etário
'\ '-' .

.

.

Cargos, Isolados de Provimento Eíetiyo dos (

! Funcionários Munici'pais do' Quad�o, do, '

;Poder Legislativo Municipal
N;0 de

Cargos
\ Nivel Vencimento':

Mensal
.. I' Situação Antiga

. Cargos ou Funções;
Di'retor Sec�et..Câmara
Diretor' Exp. da Câmara

1,
1

CM·H.
CM-l4

NC-r$ 291,25
291,25

N.O de

Cargos
,Nível Vencimento'

Mens.&l
Situação Nova

Cargos ou Funções
1
1
(\ Diretor Secreto Câmara CM-l/2 NCr$ 365,00,

Diretor Exp. da Câmata CM-12 365,00
Sala das SessêYes da Câmara Municip�I, em 25/3/1968.

Ass,) . Tufi Nader - Presidente
Gilberto Ritzmann 1.0 Secretário

Pedro dos Santos Corrda �.o Secretário v
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',I NOT'AS,
.

ES��RSA,S,'.

,. ,/
Esteve domingo último em.

nossa cidade, o �M. J,uiz de

i / Direito da comarca de. Curiti-

A�IIVER,C:ARIANTES" DA' SEMANA. banos, dr. Er,n�ni Palma Ribeiro,
,.,

1\ f,J', / integrando uma caravana de

, ANIVERSARIAM.SE Dia 9: a exma. vva. sra. bolão daquela cidade. 'M
...afra, .Pe' r,o la '.d,o P lana,',,·,t·.·0.,HOJE: a.s· sres, donas: dona Maria' Greschechen, res. x x X

.>
I,

\

.

J[oana esp. do sr. Rodolfo, ém Fartura; O· sr. Nivaldo
. Acompanhado do' iriãustrh�l,

d de N
.

,o'.'
,.':Bayerl tt Ema est». ,do sr. Roeder; os [ouenst Tadeu sr. Nathan Zugmann, esteve.' a' se e OS

.' ·

...0nos ,,·ógos.
.Luiz E. 'Tack�' os srs.: Tuffi. Mede.ir(Js e kf4ur Greschechen; segunda-feira, em nossa cídade, '

1,:Kalil Sptiair. Sezetredo Vóigt
. o . menino Adilson �lho do_! o Vice Prefeito de. Santo André, Abe rtos de' S'ta, Cata r I- nae Djalma Benkendorl, res. sr. ,<.Altàmiro Léski. sr. Aldino�:pinnoty; 'ocastão em

em ,Rio Negro; a.. senhorita ','" 'j
�,. I

( -;

que fez um,a visit� 'de �01�teii8"
.

.

,

.
. I . 'i .

\'Mari.z:e Bóia; • garotinha Dia 10: as
-

sras. donas: a;p Pr�feÍito Therézlo Netto.f ' Mafra, cidade norte eatarínense, por vários anos tem

Aio:Seani filha do ·sr. Manoel ,Maria esp, do sr. [acob Selem-e (
,

4� :2t X x particlpsdo com sua Comissão Esportiva, em diversas cidades do
r;o I'

. v • �/, Estado, dos jogos Abertos' de .Sànta Catarina, :, 'I�;e zelO. ,

.

e Bi/da esp, do s,. 4.bonso /l .
Pelo ) cementárío corrente, .

.

.

,Amanhã: a 'senhora dona (irosscopi; os srs.: ,Antonio/ deverá ser-realidade para breve, O último dêles - ano psssdo - tevepor liIede a cidade'
·

Estefânia eso. do I

sr. João Koller
'

e .'(f aldo Miguel; a
'

a tão faladl� ponte, sôbre o rio \ ,de Joaçaba, ondeMafra, com atletas geberttadoe, conquistou posí-
+Polomani; os S1's: Carlos srts. Wand� Wardensiâ; os Negro, em ITrês Barras. ' ,çõ-es de destaque 'na conquiste prêmios e troféus. Er,am êstes então,
Dal/a, Rufino Grosskopt' e jovens: Armim Schumacher e x ,x X 08 VIIIO JASC. .

.

' '.. ,-

'Silvio Arantes; a, srta. Marl] Francisco, EloY1 Sabatke; as
\ \

Sábado, à tarde () _ Prefeito Mas com tudo' é todos ,
têm a sua vez, Mafra também

liIaron; o jovem Cezar Lúiz; meninas: Sonjà Maria filha Therézio Netto foi hcmenegeado t�v.e. Sim, a Pérolà do Planalto êste' ano 'será - com muito
OS meninos: RolE D. Siems do sr, Eraldo Spitzn,r" e com uma grande chur.r�scada orgulho -.a sedt; dos [xo.�{)(,}OS ABERTOS. D� I SANTA
filho do sr, Joâ» E'Siems e Rosemari fithudo sr.Érotiâes em Bela Vista do Toldo, em CATARINA e, estará, com .bracos abertos,,&éõlhendo a.todós que
;A"?â.d.eu. filho do) sr. [osé Prates. 'C: I '

regosijo ,pelo término do eneas- sejam, desportistas ou' visitantes. '(' "

.

PoJonzsh. ( calhamento de tôda B sede i' "

" Dia, 8: as sras. donas: Dia 11: os srs.: Odracir de dJstriíalr com a SC21.
.

Autoridades trab�lham' incansâvelme�t€
.Lâci» esp. do sr. Earides :

Oliveira, Ervino Friedman e x 'x ,·x
í Vi!la·�do. dar �Iliór ênfase possível na organi,zaçãq' realiza.

· ,Tre1JlI, Genooeo« esp. do sr. Miguel Andruczevecz; o jovem, O sr. Adyr Pesínato.: gerente -

ção: dos festejos relativos aos jogos acíma relacíonados, g'rànde e
Clotardo Stratmann, res. em Fernando Juarez Correo F.o,' do Bsmércío. transferido pára 8 profícuo é ó trabalho desenvolvi,do por .autortdsdes municipais

, :Curitiba, Cristina esp. do st. , , " agêóda do Portão, em Curitiba, .e �8tadueis..!
.

". '(, '.

"'Miguel Erhardt e Ligia esp. Dia 12: o senhor Modésto fOI homena�eBdo, 'pelos seus, Criou-se,pú determ.inllção db executivo Mafrense, a,CMEdo sr. José A. Pereita Sob.o; Zaniolà;' as srtás.: Vitória· colegas, IOegúnda-feira, na' So-
(Coínição Municpal de Esportes) Esta, dirigida por homens de

·os srs.: Henrique p.rÍflwitz. 5eleme 'e Lu'cl�a Ma.r"a. /.lle. ciedade Beóeficente Operária. .
.

.

• trL real valor no setor esportivo e dign�'8' 'do pÔ6tO que ocupem, temJacob 'Drzevieski, res. em de!Tos:,O men'ino Helton lYacit' " ,.x
r:

X X \
.

por finalidade preparar 8S equipes ,esportivas, e supervizi(>Dar osCampo do Mourão e Revmo.. filho do; sr; Mic'hel N. Seleme; Enquanto isso, Q sr., ,Aldyr tr�h:alhos de construção do Gíoásio dos Esportes e ' do Estádio
J)e. Frei Edesio' Schelbauer; o jovem Adilson Voigt. Garbeloto, gerent� _

do Inco, Olim,pico. ' /

ª s,ta. lls.e (Ellrido, K'och; / � também trsD'lferido per.a a agên-: .

'0'$ meninos: Lau1:o filho do i A- '. .'
t
..

' I, cia de Tubllrão, seguirá segunQ8,
. Para que ,os parti,cipeotes dos Ixo. JASC, levem de�M&fra

sr. La,dislau Dambroski e '«':I.�S a/nzvuSarzan es EIS nossos feira" pare a��umir' 8S lSUas' e seu povo, a melhor ,das impressões; e para q�e a realizáção dos.

Miltlin filho do sr. Antonio cumprimentos, almejandf> funções, devendo antes, ig,l,1a1- mesmos se dê em um clima dos ,mais organizados, é que criou-se
de nuca.

' '

üíúmeras felicidades.· �epte,
\
ser homenageado' por a C.C.O. (Comição Central Organizadora). "Tem esta comissão,'

colegas e amigqé. l' que organizar (todos, os festE'jos, e diga;,se de passagem, já
I está

\ r X X X em fe�e bastl:ln�e adian,tada no desenvolvimento dos, meS:DOS, P9.r
O Deputado Aroldd 'Carvalho ter à sua frente, homens que não ,medem sacrifícios, quando

trat,a'ise ·,de defender o nome de r Mafra no cenário catarinense
que f4:!stejar,á' Bodas de Prata,

01,1 nacional.
.

I
,

.

"/25 aD09 dé consórcio, dia LO �

d� 'maio 'próximo,' yiajará na-
.,

�.
(- I�)o, Silvéi�a "dá a mão

,

'

quela, data para Q extE'rior, em
. O Governador r,. Ivo �ilvêira, pessoa -que sente os reai"companhia \de süa eJfma. espôsa interêsses dos Muniçípios de seu Estado, autorizou º ,PLAMEG

daDa Divahyr Zimi'olo Carvalhe.
a construir' em Mafra o GINASIO DOS, ESPORTES (Coberto):

'em missão pár.lamentar, devendo, ' . I

visitar Portugal, Espanha, Frano
O Prefeito Municipal, Raul Leão Nie,bisch, que ,trabalha di.8 ,e

,

I noite visando ajudar a GME e CCOi fêz. váries "viagens a ,Flo-
ça, Itália e �lem8nha. '. rianópolis, conseguindo através do S"ecretári� Executivo do

. x, x x PLAMEG, Annes Gualber.to, que' o Ginásio, dos' Esportes tivesse
O dinâmico industrial sr., imedhtto inicio, Seu ,intento não foi em vão. ;'ois máquin�s já

P r o g r a m a ç ã. o: Natha9 "Zugmann, quando em trabalham, fazendo a terraplanagem. O' projeto está ,nas mãos d.ó
\' .

\ visita no G ..binete� do sr. Pre- chefe do Executiv:o \ Mafren!le e
. do engenheiro Almir Fiates, �'D'la' ·27 d'e abrl·I·.· .. InÍci.o, ,dos feste}·oa'. às 14,00/. hcra8.·

.... co,m abert.ura f I't Mu" J'CI'p I' a'dlantou o plano'.

.

,

.' e o na. ' dentro dos próximos dias ser� dad10 �nício à construção da monu-
dos JOGOS DE BOLÃO por Eqtilpes MasculJll8s \ de SUB' firma em ímpla'ntár, �m menta}. obra. \'

'

've 4 atlét�8 e 'O BRAÇO FORTE MASCULINO. ,nossa cid.�d,e\, ,mais uma grande I
" , •

.

,'.
. , ,

'

, ,Parabéns M,efra, /Sede dos IXo. JOCl'osé'Abertos. de
DI 28' d b'l BOLÃO FEMIN'IN'Q' . (

d A,' d indústria,;' com ap.roveUamento b ,

a e 'a' ri :, por equIpes e � Joga,oras' Santa Ca'ta tn6de matéria, prima', e mão de r
.

\,

"
.e ó' B�AÇ9 FORTE FjEMININO. .

I obra '.local. \ �
/

( ,A

j , Início às 9,00 horas 'indo até à noite. -

;
,

x x X \ '

..

,A cidade gaohou mais; um
grande estabelecimento comer

cisl, com' �s atividades ,de�d'e 'o'
dia 1.0, < da Comercial Seleme

Ltds., instalad�' na amtiga Casa

Fischer, na Rua Eugellio qe
Souza.

'TORNEIO DE \ FUTEBOL DE SALÃO sob a ,", Tambémxa n:ma ;or.nêcedóf�Direção do. Departamento Esportivo do GR�Ml0 '
, '

e '\ Exportadora de'· MadeirasXV DE .JULHO. .

. .

('FOREX S.A." com I matriz DO,
-\

.

,CONTINUAÇAÓ 'dOI Jogol de BO�Ãb por Équipes Rio'de Ja'neifo, ,adquir'iü grande ,'N'o''t-IC·
--

••,' a':5' do' ,'La r :d,''�' Je 5' u'_"sMascúliu8s e· Femininas e o' Braço ,FOI·te. :, área, . no vizinho municipio de .

Início às' 9,OP horas.
.

I' Três Br.r'ras, da família Paul;
NO LOCAL: Suculenta ;�HURRASCA�A�. carne para reflorestam�n�o. /',. Na !,emana .que, 'passou tivem'�s. a"�gr.at� vis.its, há' muitode Calneiro, Leitão e Gado. 1 x· X '

,
.' ,', .'

. esperadll, do Sr. Pll'efeito Municipal 'l'here-zío de ,Carv@lho Netto'.
, Du",.nte· o dia L" de m .. lo a Banda Musical'· E como não sairemos no O edil c8noinhense observou, no local, a assi!itência que se vem
"WIEGANDO\IOLSEN'�, est�rá abrilhantando. os _sábadu 'prÓximo, dadó'�!I tra- . , ,

prestando. a05 pequenos sem &m_paro.
.

.

.

,"feÍl�ejo8. \. dicionais dias santificádos "da .

/ r: \ Aproveitamos ·para agradecá à Câmara Munici'pal, que'
Pel" vosso' amá\Ve,1 compareçimento. �gradec� i ::�a�a a�:ng:':' p8����a,m:.�s t�::!' votou úma verba, para êst� t)xerdcio, sendo sancionada pelo

/ .' A DIRET,O'R'IA' "'x ( ,sr. Prefeito. ;/,,I: iJ c's nossos leitor,es e seus' fami:' . ,

,x 'X x _ ,-/
liares.

(
. I. '. ) ,

x x X f A' Campanha do quilo, que se desenvolve nas· ruas da
. .

amis- cidade, Pêlos próprios pequeno,! desamparado!!, tem�nc�ntrado
t DOdmiDglt'� ÚltihmO, nus� B /grande reéeptividadt;!, por parte da população ..

'

r.
oso e u Ima. 'ora, o ao' er-

.

_

.
. 'I.

"
, ...

.

�ardo recebeu B ,visita no Wíe-'}' I
\

í Na semsna ,passada !or�'m re'Colhidas �s . doações �dQs
gando Olsen, da representaçã9 moradores da rua C,etano ,--osta,. fi quem (mUlto agr!ldecemos.

'. do Palmeiras, ,qu8�do foi' sur- . ( X X x (

preendentemente abatidp pelo I, CU!Dpre-'nos,
. também, agradecer m�!to � penhorados á

elevado e!!core de 5 a O. ,1
inicilltiva da Çainpsnha. efetQada p@los ,senhoi'e's vereadores de

, ,I Três Barras, q1,le, Dum e!lfôrço e�(pontâneo. e com o apôio .daquêle,E amanhã,. no municipal, 'a bondoso' po.vo realizaram/ também, nequêlEi município � campa,nhaprimeira �presenta'ção da A.B,C.
do qúilo, por s,iDal 'muito proveitosa. .

'

, (Associação Bancária de Canoi- , ,

rihas), frente a ABB de União Aos vereaQóres de Três Barras, a quem' coube ,essa
da Vitória, com .preliminar en-. iniciatl!V'8. a 'noésa graÚdão.' , \ v

tre 'Veteranos e Sonda. "
O. D. Vieira

,

Benefice�tt� ,Operclri:
.. ,

.

r'

CON VITE ;:FESTA' I
� \ I

)'i
_

.

•

i.
.

A S,OCIEDADE BENEFICÉNTE OPERÁRIl\ tem a greta
·

s8�i8fsção de conv;dar SIlU8- ASSOCI,ADOS e ,EXMA. FAM�LIA à
f.st& �omemor8tiva do seu 46.0 ANIV,E)RS.t\RIO. DE J;?UNDAÇAO
e-'ao DI;A NACIONAL DO TRABALHO, a ser rea!iz�da �m 'sua

Soe.

séde sc;>cial, com a' seg�inte

lia 29 de ahriI: SNOOKER. To�neio Individual.
'r' TÔRNEIO DE XADREZ. IIndividual. !

, Ll ' Inscrições some�te pal'al ÂSSoeIADQS�!>A S.B.O.

Dia lÓ de abril: �AlLE SOCIAL DE ANIVERSÁRIO será ,abri.
Iba'lltado pelo excelente Conjunto: Musiéal "TRO.'
PIGANA RITMOS;'. r

.
•

p)'

Qia 1.0 de Mafo:
j,.. �, .

.'

, ,

,

I

Film"es
.e;

; �
--

Convidamos V. Sa. e Exmé: Família para rima a'presentaçil.o de'
filmes culturailll,' a realjzar�sll! nos' dias 7 e 8 (Domingo e' 2a ..
feira) às 20 horas, no Salão da Comunidade Evaogélica Lutheraoá. '

\'
,

',Serão apresentlldos
o

diversos filmes de interê;se g�ral e ,entre'
o, quais destacamos:

'

IÀ Herança do C�esapeacke
(

(documentário 'em côres, ãõbre a pesca de ostras em 'pequenos
barcos veleiros, 80 largo -da costa de Çambridge, Maryland).

(

.f
I 'r'

I
, I

r
,

I

N.974

I '

"
)

.

\
' ,

,

(Ditferf Pinto
f ..\

"

�Dr_ :

Especialista: I
em

'Nariz e Gargan�a
, t

Consultas no -Hóspital Santa Cruz nos\ düis
" 24 e, 2/5 d., .Abril de 1968.) ,

\
"Olhos
r

. , Ouvidos,

\
"

\ li
,"- .. \

/,"
�

'') !
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