
Em 1969,'0 inicio da consl
trução da fábrica daRigesa
Em Três Barras, o referido parque 'industr-ial

. I' -

v
,

'A grande fá�rica da Rigéllà a ser mstalada no vizinho
município de Três Barras,rtel1á o set1'1nício 1'1'0 próximo ano.

A afirmação é de um- dosi. príncípaís chefes da .grande
, emprêsa, sr.> J. D. Wheeler, vice-presidente da (West Vtrgíme,
por ocasião do jantar que lhe foi oferecido 40mingo� dil:l 7, no

,

Restaurante Pinguim, pelos prefeitos Benedito Therézio de
Carvalho Netto, de Canoinhas e Pedro Merhy Seleme, de. Três
B

I / '

arras. r ,\
•

,

Participaram, ainda, do referido jantar, Mister H. G. Hull,
Pre'sidente da Rigesa, residente em ,Velinha!, São Paulo, Mister
Robert Collins, encarregado do escritório em Três' Barras e dr.
Geraldo San Clemente, técnico florestal e Deputado .Aroldp
Carvalho, dr. Osvaldo' Segundo de Oliveira e o seu filho,
.acadêmíco Osvaldo Rogério de' Oliveira, além dos anfitriões.
O aperitivo foi na 'residência do médico, dr.' Osvaldo Segundo

I

de Oliveira.
_,-

, \.

.
Aduziu, ainda, Mister Wheeler ,qUe a aludida!" fábric::a será

.

uma das maiores do ramo, produzindo 150 toneladas, diárias de
celulose, num correspondente de 1.000 m3 de matéria prima.

'.

Asstm, Três Barras, experimentará .e vl"er� uma intensa
fase' de progresso, com repercussão em tôda a região, pi'incipal
mente em nossa 'cidade. '

n

\

PROSSEGUE' -o
CA,LÇAMENTO DiA tllDADE

'\

A etual ladministração' está acelerando todo o calçamento
I dà cidade, atacando-o em duas frentes, uma à par .. lelepípedoa e

outra a blokret. \ I
'

� f
Até, o presente- forem atacados e concluídos os ,seguintes

trechos: RJl$ Major Vieira 252p/mt.; Rua Caetano ,Costa 2520 �2
'e Travessa IV de Novembro, 160, todos 'a paralelepípedos. Rua,
Major Vi�ira, 252Ó m2 e Eugenio d� Sóuza, 140ó m2, a blokret,
�a Praça Lauro Müller, agora totalmente calçada. Terminada B

aludida Praça, o calçamento a blokret passará, de imedíato, para
'à Praça 'Dr. Osvaldo Oliveira, afim _ de embelezar o local de
nossa Igreja �atriz.

'

Na foto, uma visão da Praça. Lauro Müller, com
e moderno calçamento a blokret. (

,.

\-
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Banco do Brasil ,Iumenta-li.mite o,p_eracional
,

Pa1ulo' Ko.nde'r
I

Bornhausen ''comunica
,

, \
'

Em virtude de, fundados rumores, de retraimento de
erédito da rêde bancária particular, o sr. Fernando Ráctta, secun
dado pelo Sr. Prefeito Municipa1, BeQedito Therézió de Çarvàl'lio
Nétto ,e Presidente da Associação C(lÍper9ial e Industri'al de

Cenoinhas, comunicaram a ocorrência' ao Diretgr da Carteira de
Crédito Geral do Banco do Bra&il, dr. Paulo Konder Bornhausen,

'j,solicitando, em cOQsequência, novo aumento de liplite operaciol'lal,
da agência local, afim de que noss8, vida econômica não sofresse
solução de continuidade.

,
I

De imedi:ato, o cidadão'canoinhense P:aulo Konder Bor
nhausen, sempre sensível 'e interessado em nosso desenvolv'mento,

.

.' a tendeu de pronto a sOlicit'ção, autorizando novo e substancial
, \ 1::. • ,

aumento operacional na agêncta local, ,confor.me o telegrama,
que abaixo tr8nscrevemos: ' .

,

"n.
_
337. Asssociação Q!omerci�l Industrial. Jl h., 29-Pr.· ,

15-Rio-l9-HI·18. Prezer comunicar vossênéia autorizei nova su

plementação limites oper�cionais agência' local. Cordialmenté.'
(e) Paulo BorDhausen". "

.,

O nosso reconhecimento e a no'ssa gratidão ao dr: Paulo
Konder BorDhausen pelo seu atendimento às, nossas reivindicações.

'DESPEDIDAS
AJ"DYR GARBEiOTTO e' Familia, Itendo transferido residência para

'Iubarão e não podendo, ,como de
seu desej o. déspedir�se pessoalmente

, de seus inúmeros e bons amigos
em nossa cidade, o fa.zem, por elltas
linha's, oIerecendo a sua residência,

em Tubarão, apto. do Banco Inco.
,

* *,* ,

"

W. VOÍlLRATH, agora residente
em Joinville, despede-se de todos
seus amig(i)s e çonhecidos, oferecen
do sua residência naquela c�dade,
à Rua Otfo Bohem, 1192.

> '

!

/

)
,
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CIRCULA AOS SABADOS

'fi I

l�DP> libera exportação
pés 'quadrados de -Pinho:

i '

, 'Um total de 26 milhões de

pés quadrados de pinho para
exportação, acaba de ser liberado

pelo Instituto Brasileiro do De
senvolvimento Florestal. Da cifra, .

20 milhõe\s -de- pés qeadrados
destínam-se à exportação

: de
outro contingente da ordem de
6 milhões de pés quadrados,
não sendo ainda, conhecídos os

contingentes, que cada Estado
embarcará,

Mas além daquele efetivo,
,

anuncia a dtreção.Iocal do IBDF
a liberação 'de outro contingente
da ordem de 6 milhões de pés

, quadrados, destinedo únícamente
àregião produtora do Oeste' do
Paraná. Instruções nêsse sentido
estão sendo dirigidas àsemprê's�s
paranaenses credenciadas para
atuarem no mercado interna
cional.

Por outro lado, a direção geral,
"1 \

ACARES,C
" ,,-,-- >

!

T'REI'NA LIDERE.S
I

Dia 27 p.p., foi realizado no

Escritório Local da ACARESC,
um treinamento municipal par$'
14 líderes rurais em Ahmentaçâo
da Criail'ça.

'
.

Participaram' do treinamento
'às seg,ui'ntes lideres rurais: I -

Ana Maria Boes ler
r: '

- de Salto do Agua Verde;
Mar,ia Linzmeier, Isolde Jungss
e

.
Anita F:z:Vepick - de ,Arroios;.

Verena Líndaniir Voigt .

"'. de Piedade;
, Gentila Holler - de Parado;
ElIy Rick' Gonçalves Padilha J

e

Denise Koenig - de Cerrito;
Leonilda .Artner - de Fartura;
Herciláa Bompeixe Artner

.

"

- de Fartura de Baixo;
FriQ'a Tbdt e Marli Cardoso

, I' - de Sereia;
, ,

Maria Inês Santos Oliveira e
.

Maria Odete Cava- de Boa Vista ..
� ,

O treinamento, foi dado pel�
Srta. Laila Jamile Nader, Super":
vis'()ra� Regional da' Acaresc e

pela Extebsionista do 1!:scritório,
Local. Contou ainda eom '8'
colaboração do 8r. kHaroldo
Ferreira, que fez uma paiestra
sôbr� a' AÚmEmtação 'da Ges
tante � 'Cuidados com o Bebê.

,

Além da parte te6dca, foi
dado .prática de receitas .

/ ,

No fim d��te mês, será dado
a 2.a etapa do treinamento e

será feito o res'pt'ctivo encer

remimto.

,'Serão m,aia, 14 lideres rurais'

que estarão revando 'às BU8S'

comunidades, novos conhecí
·mentos para uma melhor ali-'
me'ntação das 'cria'nças do meio
rural. 'n

./

VISITA
Acomp'anhado de sua geni

torá, ,nosso assinQnte de Góyoerê;
Sr. Iaroslaw Dolizny,., doeu-nos'
o prazeI;' de uma visita; , n

de' .26 milhões
Colheita do

de
Mate

.

do ,IBDF estabeleceu que 8

, eolheíta de erva-mate no Paranâ
e Santa Catarina, durante êste
ano deverá ser féita no período.
de 1.0 de maio próximo a 30-
de setembro, A' determinação
cdnsta)da,Portaria n.? 204 bai
xiada pel6\ general Pinto da Luz.
fi Delegacia Regional do órgão
já está ultimando as providên
cias para cumprfraento da me

dida, além de estar fornecendo
instruções completas aos pro
dutores. .Ainda I sôbre o mate:
anunciou-se que éo bem possível

que o Brasil volte a reconquistar
,par,te do lmercado argentino,
fechado. .há algum tempo và

'

erva-mete brasileira em decor
rência de decreto baixado pelo

.

presidente' Onganía, O. mdus-,
triais daquêle País estão apoian
do as' gestões QOs brasileiros

para reabertura' do mercado"
argúmElnta&do que necessitam
do .:produto local pará realizarem

, suas misturas, como vinha sendo
feito até à 'época em que, per
pressão dos produtores, ' foi
trancado o mercado. n

I,

'-"Autoridades e

�Diretóres' 'do ,FRICASA
São Paulo

\
I \, "

Importantes assuntos sôbre o Frigorífico Canoinhas S. A.,
FRICASA, foram ti'atado!il,(mtem à t'àrde, em São" Paulo, capital,
entre os seus principais:Di�tores, 8r�� WH�ar Friedrich � Alcidio .

,Zaniolo, Prefeitos, Beq,edito Therézio de Carvalho Netto, de
Canoinhas e Pedro Merhy Seleme, de Três Barras, Representante
da Câmara' Munícipal, V�reador Walmor· Astrogildo Furtado,
Dr. Osvaldo Segundo -de Oliveira e Deputado Aroldo Carvalho,
com a maior auteridade no ramo de' produtos frígçrífícsdos no

país, sr. Vitor Fontana" da Sadia.
'

) '

� .', • ,A ,

o- referido contato foi patrccínado pelo' Deputado AroIdo
Carvalho quê alí se fez '!lresenté, víndo especialmente de Brasília

, para �quêle fim.
J � :

n

em

r·
.'

.

Curso ,de Aperfei�namentoc
cussão e que despertou grande
interêsse, o Presidente da As

sociação Comercial e Industrial
sr. Oldemar Mussi e O Prcfesson
sr. Acácio Pereira. O encerra-"
menta foi solene, com entrega,
de diplomas e após jantar festIVO
na

.
Sociedade Beneficente Ope

rária, com a presença de váries
autoridades, fa'lando na ocasião '

o sr.. Pre_feito MuniêipaI" Bel'le
dito Therézio de Carv8�ho Net
�o, pelo pleno ê�it(!) do empreen-,
dimento, le,v8ndo cumprimimtos
aos seus 9rg'8nizadores, Mestre
e .,lunoR participantes. n

Promovido pelo Sindicato dos

Empregados' -do Comércio, pelo
s'�u dinâmico Presidente, sr.

'Jorge Stoeberl,foi realizado na

semana passada, na sede da'
Associação Cemercíal (é Indus
trial de' Canóinhas, tlim curso

intensivo, Qbrangendo: técnico'
de venda, técnico ni. distribuição
de varejo e Relações Humanas.
'Ministrou-o o corppetente e'
I abalizado Professor, sr. Paulo

Malty., para 227 alunos, todos
do comércio e indústria de nossa"
cidade. 'Prestigiou .

o aconteci-,
mento, que teve grande reper-

'I I
,

I

Método
Revoluciollário
BLlTMEN'fi,U _: Um esquadro especial, resolvenàç

todos os cálculos' matemáticos indispensá:veis ,para o tra:'
çaco "'de qualqu�r molde para costura de 'r.oupas. é Q
lanç�mento revolucionário 'em 'Blu�enau, através da
Organização SIMPLEX DO

.
BRASIL. Seu proprietário

GIUSEPPE VERONESE, em contato com' a imprensa,
disse: "De.sde a minhá chegada d.a Itália" vinha notando
a deficiência dos· cursos de, Corte e Costura no Brasil e,

por essa 'raz�o, resolvemos, numa cidade industrial como
esta, fazer' o' laqçamento" oficial do nosso' método". Con:"
tinuando, disse: "Com () sistema Simpiex, costurar será
um agradável passa.;.te�pó porque n§o é mais necessário
fazer qualquer cálculo para traçar o, molde". Diversas
indú�trias 'de Blumenau

. já-- estão seguindo o nôvo e

revolucionário método. n

• I
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"Sistema

,
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'

(Diagnóstico Rápido"
do Município ,de

, O,fato de .e realizar o plantiocde arrQz de -.e·quei!o
treto comprovar de que ai chuvas têm UIDa diatri
'buição mail ou menoa regular Da região. Entretanto,
eetiagenl prolongadse durante determinado. periode.
do ciclo da' cultura prejudicam. por vêzel, o resultado
da safra. Ventol frioll e abeixsmentoe bruecos de

temperatura na êpoca da; floração, pr�iudica,� 160'&1'
velmente a' cultura do. 'Iequeiro, o mesb:IoJ�Dão .e

�erificando tão intemamente no arroz .'i,rri�8d�,
devido a regularização térmica provoéada. pela áglÍa
de irrigação. ;

SOLO I

A. me,mal conlideraçõel feital pala o milho, ,cóm
relação o loló, aplicam.le para o arroz' de lequeiro.
Pina o arroz irrigado dilpõe de tipÇlI de lOto adap.
tadol à ,i.tema

.

de irrigação por gravidade ou por

bômbeamento, 6m zona.· que eatão .�jeital também
ao problema' de. inundaçõel; .

PRAGAS E DOENÇAS
I, {JoDstituem problema. psra a cultura a oC�}frência
da vaquinha (Diabrotica' Ipeciolla): que muitol danol
�u,a à cultura., 'Outro I pragal, Ião de ocorrênçia
�Iporádica, e não conltituem problema .ério à cultura.

.

J A
. incidêocia de doenç!:!1 como a fe�rugem e a antrac·

nOle, é outro fat.or limitante doi rendimento. obtido., Ocupa o 4JI. lugRr como' fonte de ,renda para 0\bma vez que o tilo de fungicida. não é prática município. A �rodução total é de 150.000 a�robal,COfr6Dte entre 00 agriemltore.. Em parte OI fatôrel
cujo valor atinge NCr$ 82.300,00. O rendimento

reBpoDeávei. pela falta de contrôle d" pragaI e doença. �édio setá em tôrno de 100 arrobai por 'h�.
le prende ã. leguintel cautal: Este culture e.tá na .dependência diretá da. Cia.
1.� O feiião é um produt0 gravoto. o que pi'o'voca Sou'za Cruz, que proporciona ao agricultü,f' aui.-

por vêzell, delcrédito no. U80 . dai técnica. de têncÍa técnica, financiamento., e aquitição-'de benl
pulverização' no contrôle de pra8al e doença.. de produção. A lafra é totafman_t.e comercializada

2.) O equipamento,.inleticidát e fungicidal de preço. pela Cia. Souzã Cruz, que anteriormen,te à
elevadQ':

,
•.. i . colheit.a e.tabelece preço. a lerem pago". legu,ndo, . .,. ,1"- '..

3.) Di.tância da lavoura, em relação à C91a ilo a clauificação. E umll CUltura, que eXIge uma
•

1 �raDde mão de obra; no entanto. OI agricultorelagJ;lcu tor. lC .,

b'l" ,. Ião atraídoll pela me.me, por não terem pro ema I,

"QUALIDADE �O 'PRODUTO. de"comerçialização le vari�ção ',de Pll'lçol d,o pro-
O feijão colhido no município ,é de baixa qualidade, duto "'colhido. Atualment.e, a Ci8. Souza Cruz" b==",.:,.,======;,;=======�=================
acarretluldo

' ,ériol pfoblemu: de 'comercialização. eltá ::-eltringindo a área de plantio, .em, preJuízo'Além: dÔI alpéctol negativol de clima e 1010 relpono para' o rendimento obtitio no município. O. luoi
.ávei. óiretol pela' qualidade der. produ te, outrol

. cultorel Ião agricu{torel màil evoJui��1 e melhore,
f.tôrel faia como' bit", de lemente ,elécionada, total equipado •.a'ulêoCÍa de cuidado. com relação à. praga'" e doÉmçal /

.

e'lil!,têma de plantio inadequado, acabam por formar.' \" BA.TATI�HA.. ,

o conjunto de fat&rel que preiudicam o bom relul· 'Ocupa'u 5.° luga.r como> fonte de renda para o

tado da. lafra.
.

.

município com uma produção ',total de .10.000
'laCaS; c�jo yalo,r atinge NCr$ 72�0,00,OO e rendi· \
mento médio de 6.000 kg/ha. !

. nv

'Poucos são os' agricultores que utilizam a, batab
semente ce'rtificada. A grande maioria dos agri.
cultores, titiliza semente' própria ou do' vizinho, o

qual compromete a produção. Os cuidado" fitoBa.
nitários e a prática de adub'.!ção, são pouco usados.
O produto coJhido, nem se!Dpre satisfaz a8 exi.
gências dos mercados consumidores e a concorrência
:de municípios vizinhos Rrovoca um grande problema
ligado, à comercialização 'da ·batatinha .

.

FEIJÃO

, . � .

SOCIO - economlco

(continuação do número anterior)
\

SISTEMA DE PLANTIO
Existem dois liltemal de plantio: 1) a�roz de sequeiro;

, 2) arroz irrigado.
O arroz de sequeiro é plantado' utilizando- le Máqui
nal à tração' animal, em linha. cuia distância varia
de 0,50 ou 0,60 a 0,80.',

.

\i
Quando utilisam O.�O, o e.paço entre ai linhaI é
aproveitado para o plantio da mendiôca. Algl1nl
agrícnltorea utíliaam II plantadeira lataquá, lançando
U' a 15 sementes por cova, di.tanciadal 0,30 uma

dll outra. Tal li. tema de plantio, como acontece com

o milho, leva a uma 'concorrência natural en,tre ai

plantai de mesme cova, prejudicando 'o rendimento
� lavoura. I\creditampI que o UIO de /30 a 40

IIm.entel r.por metro lineae, a 4 c�. de profund!d;ade
e distanéiedee de 0,50 entre ai linhas, oonduairiam

.

a melhorei resultado ••
O 'arroz irrigado é plantado a lanço.

SEMENTES
� A' aemente utilizada provém da própria produção dOI
àgricu{torel que no máximo Jazem uma troca de
lementel entre OI' mesmoa, Com vieta. 8 uma melhor
produção. Mi.t.ural de .ementel é constante na região
trazendo prejuízo' para' a qualidade do produto
colhido. Há necêreidade de um estudo pormenorizado
Q!ll condições de 1010 e clima da região. com objetivo
de le introduzir variedade. quese adaptem e leiam
maia produtivas.

CLIMA

Pécuári1r:6.\

\/6.1 PRINCIPAIS REBANHOS
Levllntamento realizado em '12/12/67. no Departa
.me'o,to E.tadüàl de Eltatíatin8, reveJalll OI leguintel
dádol:

\

40.<100
,

28.000 '

12.000
]4.000

SUlnol
Bovioo�
Eqginol

.

Caprino.
Aainiool -

Avel 97.000 ...

I(�. :'

I
SUINOCULTURA'

I
\.

I:
.

Segundo dadol do D.E�E., o rebanh,Q IlUino atll�ge

II11 40.0.00. cabeça •• a
- maiori,a constituído por' me.tiçoll,

[: II de' t.ipo porco banha. Há no município o Frigorífico
OaDoinhsrI S/A.. qurue completamente ,imtalado. A

I I

I;)"I

\
-

Canoinhas
capacidade do Frigorífico ,é de um abate de 400.
suinoe diãriol e o leu ponto de nivelamento é
de .100 suinoe por dia. Entretanto estâ abatendo,
apenai 50 a 100. luinol. por semena, tendo por
tanto capacidade ocíoaa. A cáula dêue pequeno
abate, é a falta de capital de giro. Segundo

, declaeeçõee de um de leuI dirigentes, o frigorífico
\necellita de um capital de 'NCr$ 150..000,00. para
poder' atingir o 'abate diário de 'IDO' auiuoa (ponto
de nirelemento]. '-OI maiorea elforçol têm lido
4i.penl8dol pelos leUI diretores para conaeguir
qualquer financiamento para resolver êue problema,
na� IDailN diveflfll Iontes,�� conseguir ':Iu.a!�uer
êxito, Nãn prevê, êue dirigente 8 poeaíbiliãede
de resolução- do problema a curto praso, Acr,edita
que a região (Cauoinbal e municípioe adjacentel)
têm potencial para produzir porcos suficientea
para ,ai neceesidadee do Frlgoriíice. Por'eutro
lado, teme 'jIue devido não exi.tir tradição de
aulnocultura entre OI' agricultorel da região, lerá
baetsnte difícil eouaeguir a inltalação de granja.
suficientea à, neceeeidadee do Frigorífico. O preço
atual (ianeiro, 68) é de NCr$ 0,89 o quilo. Parece
ler 'compensador, visto o preço do milho chegar a
NÇr$ 0,10 o quilo. CaIo 'ii matéria prim}8 neeóes

sária, lião .eia produzida na região, terã que ler

traaida de outras regiões do estado e mesmoYdo
. I'

sudoeste do Páeanâ, For8� jteotadol di, e��ol
programa. de ",fomento à 'IUlnocultura na regrao,
todo. êne. fraceuado•.. Atribui o referido dirigente
do rRICASA, que OI' frocal.ol verifi\:a�ol. foram
devidos o falta de traciiçjio na criação de suinoe,
por parte dOI crfadores.

.

BOVINOCULTURA
Segundo dados do D.E.E., o rebanho bovino é
eatimado em 28.000 cabeçae. Levantamento reali
zado nOI açougue. da sede do município revelou

que lemaoalmeote' Ião abatido. 35 bovinoe, A
maioria dOI açougues," Ião eupridos por bovino.
provenientes do próp{io municínio.. ou de mun,lcI
pioil vizinhai como Trê, Barrei, Milior V.ieira e

Papsnduva, � "'"
I

QUALID"ADE DO PRODUTO /'

O. procellOI de colheita e armszenamlmto. Ião
d�ficiente., uma que o' prlAiuto epreaente.le
quando' levado aOI .ecadorel, úmido, fermentado e

elcurv.. Ent.retanto, irlo parece. não cQnltituir
gra!lde preocupação. vieto e,xi.tir firmei intere'·
Iodai na aiDpliáçijo de lual inltalaçõel e inclulivl'l
pen.llndo em produzir arroz tipo amarelão \ cuja
aceitação é grAnde. peloe mercado. conlumidorel.
Atualmente Q arroz produzido' no município é. em
parte, levado 80 vale do !talaÍ, mail pJ,ecilaIDeótê
pS.ta Joiovilltl, onde Q' meamo é benefici�do, vol·
ta.ndo ao município como arroz amarelão.

FUMO

/

6.° produto em' ordem' decrescente, como fonte de
renda para o munidpio.;A produção total é de
3.150 pacas com UlD,' valor ,de NGr$ 37.800,00 e

rendimento medi� por ha. de 900 kg. r

(continua' no próximo númerQ)

20 ..4.1968

PREF'EITURA
f

MUNICIPAL
DE (ANOINHAS

E D I T.A L,
De ordem do Sr. Prefeito )'Iunicipal, torno 'públic? que

08 respoosáveís pelas t�rras marginadas por estrades e camínhos,
devem fazer as roçadas marginais com derrubadas de 3 metros

.

para msts, nos meses de MARÇO, 'ABRIL e. MAIO, cabendo aos

responsávets 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-Ias.

..Art. 236 da Lei N. 40, de 25 de
maio de 1949".

Os senhores Inspetores de Quarteirão, ficarão. encarregados
de manter rigorosa fiscalização para cumprimento das instruções
contidas nêste Edital, bem como, mandarão proceder as roçadas
não p.x@cutadas nos trechos regulamentares, 'por conta da
Prefeitura, que- cobrará as custas acres·eidas, de multas, dos

proprietários responsáveis.
'O presente Edital serâ publicado nos jornais <Barriga

Verde», éCorreio do Norte» e divulgado pela Rádio Cenoinhas
8 afixado, nos locais de costume, para conhecimento de todos.

Canoínhas, 8 de março de 1967 .

.
' Bolealau Kivi.den Fiscal

VISTO

Benedito Therezio de Carvalho Netto ..:.. Prefeito Municipal'''.

13a. DELEGÃCIA ·DE SERViÇO
�NOTA DE AVISO

�Atenç60
.

Jovens:

Todos �os brasileiros nascidós no ano de .' 950,.

deverão- alistar-se para o Serviço Militar, até o dia 30 de
Junho do corrente ano, de acôrdd com a Lei, do Serviço
'Militar.

Portanto, se você. nasceu no ano. de 1950, GU

mesmo em anos. anteriores e ainda não se, alistou, procure.
á Junta de Serviço Militar de tua cidade, munido de
Certidão de Nascimento e 2 (duas) fotografias de 3x4 e

cUIl?prà o t�u �dever, alistan�o-tE' para o Serviço Mili�ar.
Osvaldo Conrado Narloch·- 2,.0 Ten. Del. da 13.a DSM
'I .

.,����������-�--.
/

�

Ao ,comprar Café, lembre--se

C A F É
é 0\ Café\ dos, que co'nhecem Caté.

Torrado, moído e entregu� no mesmo dia

em todos' os' pontos' da cidade.

S.A,.

, Para se inteirar ,ao progresso
Canoinhas,' faça Gma visita

às instalaçÕes do

de

FRICiORíFICO CAHOUiHAS

"

! . , ... ' ..

;'FUNDADO EM 29/5/19407 -: Reg. �o Certo Tít, I/n 448 Doc.
.

JORNAL SEl\{A:NARIO -/ PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula'Pereira, 755/761 - Fone, 128' - Çano.inhali • S. C.

. Renovação qe a�si.n�tura .(50r -nÚ�eros) NC::r$ 5,00'
.

Qs atrazados, serao cobrados a base da epqca.
.

Exemplar avulso: NCr$ 0,15 o aluaI 'e NG::r$ 0,20 'o alrasado.
- \.

\
'

TABELA :>E. PREÇOS De �UeLICIDAnE
Anuncie.: Por' vez. e por centímetro de altura de coluna:

ULTIMÁ PAGINA PAGIN'A . INTERNÀ
1 vez NCr$ 0,60 1 vez NCr$ 050

Pág. inteira NCr$ 100,00 Pág. intéira ;NCr$ 7,0,00
\

'OBSERVACOES:
.

. i Originaill' de o/tigOI enviadol" e. Redação, publicado. ou

�ão. permanecerão \ em p9der da meamá.
.

A Redação não enroll8 conceito!! emitidolll em'artigo. �llIinadol..

I' ,

\ : I

./
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Grêmio promoveu
Soirée de Páscoa :

Com absoluta ausência de p�bli
cidade o' Grêmio XV de Julho

,

h" 1promoveu no "Canoín ense, ogo
após a apresentação de �OS
FALUGGI, uma soirée animada

pelos ATOMIC0S, conjunto ma

frense laureado com a 1.8 classifi

cação no concurso "íé-íé-té" rea

lizado em Lages no ano passado.
Apesar de em pouco número, a

jovem guarda marcou presença
na soírêe de páscoa do "XV de

Julho", quebrando a quarentena
impusta pela quaresma.

Alegria com magia
Numa promoção do Rotary

Clube, em benefício do menor

abandonado, tivemos a opor
tunidade de assistir no sábado
de aleluia, DO Clube Canoi-

, nhense, maravilhosa noitada
de magia e alegria com LOS

.

FALUGGI. Ao "Canolnhense"
afluiu grande número de

pessoas, que incentivou dessa

forma a louvável iniciativa

do Rotary Clube.
'

Foi uma agradávelnottada.
_ Todos gostarem.

Guio: 4_500 gramas de robustez:
, Dona Cegonha csrregou pêso para trazer 80 feliz cssal

ILZE & JÚLIO SCHLESINGER o seu primogênito que nasceu

no último dia 8 com 4.500 gramas: Os vovós,' 1!Ir. Ernst e

D, Trudy, lá em Governador V&ladares em Minas, estão super
felizes com o acontecimento, pois vêem com o nascimento de

GINO a coatinuação do tradícíone! nome da Familia, uma vêz

que Julio é filho único. Vovô PIRES não esconde sua euforia

e sua' espõsa, D. Maria Louvate Pires, 8 mais nova vovó de

.Canotuhas, também, Quem assistiu' a Sra. ILZE no período de

ge@tação.e no parto foi o destacado médico dr.Antoni�
Aloysio na Gerência
do INCa
Com esfôrço, I dedicação e.

capacidade, ALOYSIO SOARES

DE CARVALHO galgou todos

08 postos administrativos do

BANCO INCO. A notícia de

sue nomeação' pára 8. Gerência
do INCO ,de Canoínhas, mais
um degrau �m sue brilhante
earretra, veio corresponder aos

desejos mais sinceros' de todos
os Sp.us conterrâneos.

José Maria na
, /

Gerência doNacictuü
Promovido da Contadoria da

Agência do Banco Nacíonal do

Portão (Curitiba) JOsE: MARIA
MARTINS assumiu a Gerência
do Banco Nacional do Comércio
desta cidade.

JOsE: MARIA, com 26 anos,
é o mais jovem financista de
Canotuhas e por certo saberá
dirigir o "NACIONAL" CDm tôda
a dioâmica de sua inteligência e

o entusiasmo de sua juventude.

Cleiae cP 'lVícea
• Ciêide & Nícea (foto), dois'

brôtos super-bacanas, são

presenças obrigatórias. em

tôdas 8S reuniões "topá" da

jovem- guarda canoinhense.
Mesmo assim nem 'sempre
aparecem, deixando muíta
gente na expectativa] "será

que ELAS não vêm? ". No
entanto Cleide e Nícea já
confirmaram o seu éompare
cimento na "Noite Psicodélica"
que acontecerá no "Csnoí
nhense" no próximo sábado.

Fotos e clichês, apresentados neata

coluna são' exclnsivos do

. cine foto J P

Matéria paga

Publicada. a pedido
Canoinhas, 18 de abril de 1968

Exmo. Sr.
Escrivão do Cart6rio de Protestos, do' 2.· Oficio,
'Nesta ' ,

-

Ao tomar conhecimento da apresentação .de nma Duplicata sscada
por Joaé Adão 8chmitt, no valor de NCr8 510,00, à vi8ta, contra a minha
,firma, RIO men aceite, apreaao-me a esclarecer a V. Sa o seguinte:
1 - No dia 21 de, _arço dêste ano, �omuniquei a José Adão Schmitt, o

. recebimento de uma Nota Fi_l n. 294, no valor de NCr$ 510,00, e

qne deixava de reconheeer a mesma, visto não ter feito nenhuma compra
correspondente a eSI. Nota Fiscal, não recebi a mercadoria 'referente a ela
e não tinha razão para a emtência dessa Nota Fiscal.

.

2 - A carta acima foi entregue ao Sr. José Adão Schmitt em data de 29/3/68,
,conforme A.R. em meu poder. "

�
,

3 - Pelo mesmo DÍotivo deixo de aceitar a Dnplicata n. 50. no valo)' aeima
referido, e conseqüentemente não me é possível fazer o pagamento dêsse
titulo. Não' adqniri a mercadoria referente à Nota Fiscal n. ,294, e que
naturalmente deu moti.vo ao 8aque constante da nuplicata ora levada a

protellto. Da me8ma sorte que não recebi a mercadoria, também não anto·
rizei ninguém a adquirir ou receber em meu nome, e que jU8tificas8e a

emissão da Duplicata. Por isso deixo de aceitá.la, e bem assini' efetuar o
seu pagamentl), responsabilizando désde já a firma José Adão Schmitt por
todos os prejnízos que decorrem, caao se efetue o protesto, completamente
injustificável. ,

Saudações cordi8i�

,Alcyr Woãtexen

I -

+

/

,

Construção Cala do Profeseor

Tremeu a terra em- Piraí do Sul, Pr. ,Aquimição Motoniveladora parte pertencente a

Noticias publicadas na Gazeta do Papsnduva (pagamento por conta)
Povo editada na Capital da Estado Transferencias de Capital
do Paraná, dão conta que, um tre- Auociação no Palácio dali' Municipalidade.' em Brasílie 2,000,10
mor de terra ocorreu no último dia
5, às ]8,4!5 horas, na cidade de 'Pirai \- Inversões FiRlilnceiras ,I

do Sul,. durante alguns segundos, Aquiaição de terreno para instalação ele Parque Infantil 2,13200
segundo a: Rádio de Pirai. do Sul. '

T O T A L
A parte. central da cidade foi a: mais

. 15 726,38
atingida, Rádios, Televisôres e ' Prefeitura Municipal de Monte Ca.telo, 09 de abril de 1968.
outros aparêlhos foram atirados ao

chão. O grupo escolar da cidade Jooino Emídio' José Zadorosny Filho
sofreu rachaduras em suas paredes. Pref,ei,to Municipal , Contador
O Prefeito Samuel Mileo já tomou

providências para apurar a inten
sidade do abalo e os prejuízos.

Noticias de Ano XXI

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Emprêsa de Onibus •• S! da· Penhl
,tende Reivindícação
Em data de ]3/2/68 pelo ofício n.

oi t 168 remetido pelo [ sr. Prefeito
Municipal sr. Aloisio Partala à alta
administração da emprêsa acima
mencionada solicitando em nome

da população do Município. a auto
rização para que os ônibus que
perfazem a linha Lages-Maíre e

vice-versa 'entrem até a sede, evi
tando assim que os passageiros se

obrigassem a esperá-lo na j3H-t16
distante da sede 2 mil metros. Não
,demorou, e a resposta velo, e. feliz
mente favorável. Em 26jl1/68 pelo
ofício n. "99.03.68 o sr. Sãul Pícolí
Diretor Superintendente da referida
emprêsa comunicava que depois de
cuidadosa verificação, COncluiu pelo
atendimento, e na realidade' os õní
bus que perfazem tal etinerário

. também já estão encostando na

Agência Rodoviária da sede. Para-
béns ao sr, Prefeito e nossos reco
nhecidos agradecimentos ao sr.

Saul Picoll DO. Superintendente da
conceituada emprêsa N. Senhora da
Penha S/A. .�

Model�t, Edifício Escolar para Caríjos
De conformidade com convênio

firmado com o "MEC" foi protoco-
/lado sob n. 9, o acôrdo para' a
oonstrucão de uma escola 1

para a

localidade de q'arijos. Será um edi
fício com uma área coberta, de
182,80 metros coberta., com depeno,
dências para professor, sendo um

dos mllis modernos da região. Seu
orçamento está estimado em NCrl, ..
12.0UO,OO. Nêste sentido o sr. Prefeito
recebeu o seguinte telegrama: Bra
sília, 18003-30·68 Prefeito Aloisio
'Partala Papanduva. Acusando rece·

bimento ofício 82/68 requerimento
convênio n. 9 encaminhado MEU
onde foi protocolado n. 2,:1.7466 em

2-4·68 Pt Sds. Aroldo Carvalho 3.
Secretário Câmara Deputados.

Canoinbas (Se), 20 de Abril de 1968 �. 9f5

Rede 'Elétr.ica poderâ ser estendida
Seguiu ,com destino a Capital do

Estado uma comissão integrada por
pessoas responsáveis pelo comércio
e indústria inclusive, do sr. Prefeito
Municipal com a finalidade de apre
sentar ao Exmo. Sr. Governador Ivo
'Silveira uma petição assinada por
algumas dezenas de habítantes que
residem ao longo da Br-11 6 inclusive
proprietários de postos de gasolina,
restaurantes, industriais, que dese
jam serem. também. beneficiados
com energía elétrica afim de darem
xmaíor expansão às suas atividades
comerciais. Acreditamos que S.
Excía., Sr. Governador fará todo'.
possível para que se torne reali
dade esta justa aspiração. que por
.oerto trará maior volume de oomér
cio e progresso para Papanduva. e
Santa Catarina.

,

Ambulância em' pauta
Muito tem se esforçado o sr, Pre-

.

feito Municipal junto aos poderes
competentes nó sentido de conseguir
uma ambulância para nosso muni
cípio. Realmente trata se de uma

aquísíção rie .granríe e oportuna
valia para todos nosisos habitantes
considerando que .não dispomos
ainda de um nosocomío para pronto
atendimento de enfêrmos que conti
nuamente chegam de todos os pon
tos do münlcipío. Acaba de receber �

o sr, Prefeito um ofício do gabinete
do ministro nos seguintes têrmos:
Senhor Prefeito: Incubíu me o Sr.
Ministro de responder seu telegrama
em que V. Sa. solícita li liberação
de uma ambulâucta para. êsse Mu·
nícípío, Cabendo me comunicar-lhe
que o seu pedido já se encontra
devldanrente anotadó pará estudo
em ocasião oportuna, de acôrdo
com os recursos orçamentários.
Com votos por sua Ielícídade Peso
soal. Atenciosamente Ciro Vieira
Cunha - Acessor do Ministro.

Soe.
,

,_
Operári,8

C-GNVITE::FESTA
'

Restaurante Cristal sob, nova direção
Acaba de passar por profundas

reformas, inclusive nova adminis
tração o Restaurante Cristal,

.

encon·

trando-se. atualmente sob a direção

Beneficente
A SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA tem" grata

satisfsção de convidar seus ASSOCIADOS e EXMA. FAMÍLIA à
festa comemorsfive do seu 46.0 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
e ao DIA NACIONAL DO TRABALHO. 'a ser realizada em s.a

sede social, com a seguinte

Programação:
Dia 27 de'"llbril:· Início dos festejol às 14,00 heras, com abertura

dos JOGOS DE BOLÃO por Equipes Masculinas
e 4 atlétas e o,' B�AÇO FORTE MASCULINO•.
BOLÃO FEMINiNO por equipes de 4 jogadoras

.

e o BRAÇO FORTE FEMININO.
Início às Q.OO boras indo. até à noite. ,

SNOOKER • Torneio' Individual.
TORNEIO DÉ XADREZ. Individual. !

InScrições somente' para ASSOCIADOS DA JS.B.O.

BAILE SOCIAL DE ANIVERSÁRIO será abri•
lhantado pele excelente Conjuoto Musical "TRO.
PIÇANA RITMOS".

TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO sob a

Direção. do Departamento Esportivo do GR�MIO
XV DE JULHO.

'

CONTINUAÇAO doa Jogos de BOLÃO por Equipes
Masculinas e' femininas e o Braço Forte.
Início às 9,00 horas,
NO LOCAL: Suculenta CHURRASCADA • cara.,

de Carneiro, Leitão e Gado.
•

/
DUt80te o dia 1.0 de �diio a Banda Musical
"WIEGANDO OLSEN", estará abrilhantando 19S

festejos.

Dia 28 de abril:

Dia 29 de abril:
\

.

Dia 30 de abril:

Dia 1.. de Maio:

P�I() vosso amável- comparecimento, agradece
A DIRETORIA, 2x

\

NOIVADO
,

Contrataram núpcias na localidade ,de Taunay, o jovem
-

Altair de Paula com 8 prendada senhorita Yone Rt'gina_
Syczygiel, dileta filha- da víuvs dona Irene Syczygiel. O fato
ocorreu no domingo de Páscoa. Nossos cumprimentos.

-Publicação Oficial da +
. Prefeitura' Municipal de Monta Castelo

Fundo de Participação dos' Munitípios
Bens incorporedoe ao Patrimônio do Município ', de' Monte

Castelo. em decorrêncie da ap'Icação dOI recureos provenientee do
'FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS" do exercício
de 1967 e Cllluificadoll como Despesas de Capital, em concoe

dâocía Dom 8 Hesolução N. 47/67 do Tribl]Q�1 de Contai da Uniilo.

Investimentos
OBRAS PÚBLICAS

-

1

NCr$ 8.594,18

3.00Ü',eo

do, sr, Valter Breda 'profissional
competente no assunto. Realmente
a-afluência de pessoas que para lá
se dirigem, justifica! plenamente a
sua preterêncía, A polidez e -atenção
dispensada a seus freqüentadores.
no já tradicional km 160 da BR·116
em Papanduva. A coluna almeja ao
seu 'proprietário muitas felicidades
no delicado ramo de bem servir
sua vastíssima clientela. v

pois de terem suas raízes atingidas
pelo fogo, tombam, expondo suas
raízes calcinadas. incluindo-se pi
nheiros de grande porte. Depois de
cuidadosas averiguações, foi chega
do li uma hipótese que trata-se de
TURFA mineral conhecido no Brasil"
que se encontra com mais treqüencía
nos estados, do Amazonas, Parã,

'

Minas e São Paulo_ O proprietário
das Terras sr. Danasio Urbanlk
adiantou,no8 que- já 'à algum tempo
vem se registrando tal fenômeno.
Foi apanhado material jã calcinado
e cru, afim de ser procedido o

exame técnico, para o devido escla
recimento do fenômeno.

"

n,

A terra queima,
à margem do rio Canoinhas
Curi080 feBômeno está 8e

.

regis
trando em nosso município à margem
do rio Canoinhas, que faz liinite
com o município que lhe empresta
o nome. Estive no local juntamente'
com o sr. Prefeito Municipal, Revm.o
Vigário e Secretário da. Prefeitura.
A finalidade foi verificar "in loco"
o fenômeno. Realmente existe fogo
que queimando uma extensão já
calculada em mil metros quadrados
de terra mesclada por uma matéria
escura, presumindo-se tratar-se de
reliltos de vegetais. As árvores da-

Comissão da Matriz, assume

Sob o título acima publicado nesta
coluna na ediçã� Ido "Correio do
Norte" em seu número 974 de 6 do
corrente, por um lapso involuntário
deixou-se de constar o nome do
2. Tesoureiro, sr. J:'edro Q-iacomo
de Luca, motivo pelo qual hoje
retific�mos, apresentando nosSlts

excusaa.
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Publicação Oficial da'

M U N/I C/I P A LP R E F' E I T U R A
Diretoria da -- Fazenda

A, Diretoria da Fazenda comunica aos proprietáriosabaixo relacionados, que até o dia 31 de maio do
corrente, será cobrada sem multa a primeira prestação do
seu Impôsto Predial e Territorial, e' as demais prestações
deverão ser pagas nos meses de junho, julho e agôsto.

Os contribuintes que realizarem o pagamento total
do seu impôsto até o dia 31 de maio, gozarão do des
conto de 10%' (dez por cento).

.Canoinhas, 17 de abril de 1968.
lveláeic Coelho Diretor de Cadastro

. Quadra 0":1 "

Quadra D-7
Rua Maeeehal Floriano

Sídorak Iaroslau

Rua D

Veiga Lourenço dOI Santo.
K:,otelak Antonio
Krailing Sadi
Olimki Estacia Lesan
Ssenzuk Sergio
Dobler Helmutt Miguel
Oarulach Ruby .

Quadra D-2

Rua S�o J,olé
Eeqnadriae São Josê Ltda,
Scheuer Jacoh JUDiar
Gallotti Orlando e Maria Luiza
-Galloti Boniíacio Jolé
Lavina Armando
Feruandea Nicolau

R�a Caetano COito
Mundel ADa Henrriethe e menorea
Steidel João' Batista
Msrcíuíchen Julio,

,

Siema EUi
Kozeainski Pedro Paulo
Carvalho Francieco
Babireski Ladislau

'I Plaschek Lindolfo

Rua Barão do Rio Branco
Wurzer Elza
Plaechek Dirce Lezan
Katpin Baailío

�\Rua Caetano COito
Bechel Ziza Lezan '

J'

Lszan Edelsira
Lsaan Maria de Lourdes
Sebelbauer Antonio
'\ -

Rua São Josê
Marciniehen Braz

Quadra D-8

Gorselta Guiuter
Soco Civil Irmãl Frauciscanaa

SaDtÍnima Trindade
Stonoga Pedro
Piechontcorki Helena
Jerrooheekí Moacir
Iarrocheeki Helena Karwat
Santos Autonio e Salvador

Gonçlllvel dos
Corrêa Otavio Gomei
Leidholdt Martin
Adanski Francisco
Wepech A.rnllldo

'Quadra 0-9

Rua São Josê
Sampaio Antonio Rezende
Klaholdt Sofia Angelinll e, outros

Quadra D-3
Rua São Josê

- Bslute Jolé I
-

1(uckiDlki Edgard
W'itt Donaldo
Almeida Olinda Baltol de
Qsmargo .{Ctão

I / Pàdilha David Ferreira
Hsck Roealiaa
UzbJlneck, Theodoro
Rue Barão do Rio Branco

R.uisnonki Apolinário
'

Bilrbo�8 Ivo, .Waldemllr, Ladislau
e outros

Quadra D-I0

Arendartchuk Jolé
-Percíak Miguel Sebrinho
Correa Adernar
Beoher Etelvina Kieski

Francisco ·A. B.
Andrade Maria de JelUI
Seleme lthall
Bonetinel. Seleme Valdir e Regina

M. Seleme

Rua A

Fep;18ndel Waldomiro

'Rua B
Dieoer Afonlo, J� Otto.-/

Sobrinho Alfredo
Gronkopf Leonora
Dawbro.ki Vicente

Rua E ,/

Witt Cacilda, Laurici. Donaldo
e Ademar

Quadra 0-11
Rua B

Seidei Alwin Waldemal!

Rua B·A
Kellner Ervino

Rua C
Brantel IriDeu
Grollkopf Elfrida
Dieuer Afonso, Otto e Alfredo

QUôdra 0-12

Rua C
'Í.elcovltz Antonio
Brantel Irineu
Grollkopf Elfrida

Quadra 0-18

Greo�kopf Leonora

Quadro. 0-4 C'

Rua Felipe Schmidt
Elite TeDi. Club
SiJitzner Er'hardt
BUdaot Ezilton
àhardt Spitzoel! e EziltoD Budant

)

Rua São Jo.é
Bockor Paulo \

Quadra 0-5
!

Rue São Jo.é
S.hicohki P"dro '

Stlhicol.ki Amelia Dranka

Rua Caetanq Coita
Oorrêa Maria Eliza
Schulka Wal1eo1iro
:speno Jo.ê Juvenal
Cblcmbo WaldeD;lar
llraoka E,tsDi.lau
K:rezzÍlllki João
Quyalho Francilco
Ó\rvalbo Sergio
Vuigt Landualdo

Quadra 0-6
.

Pinto Dorival, Nereu Nepoml1�eno
SIl'otol Antonio, Liberio dOI
Rocha Decio

I

A,ppel Bernadete
Reue I Bruno
P�ul Edmuna
R8Dk �Marta
R'aok Helmuth
Rank Carlol • Herdeirol

Tremi Jacob
Barrai Artur ae
Grolllknpl. Leonora
Tremi Eul'ide.

QUAdra 'D-20

\

•

_' Hoppe João
.Endler Raimundo
Tremi Raul

,

. Krailing Zilda Maria

Quadra 0-21

Bueno Lourival
Barros Alfredo de
Barroa João Batista de
Ruthes Ailton
Tremi Jacob
Groaekopf Leonora

Lei N. 811, 'de. 11-4-68
Prorroga Prazo da

Anistia ,,' Fiscal
Benedito Th. de Carvalho, Nétto

Prefeito Municipal de Canoinhs ••
Estsdo de Senta Catarina, foz
saber que a Câmara. Municipal
decretou e, eu sancicno o seguinte

L E I;'
Art; ].0 - Fica o Chefe do

Poder Executivo autorizado III

prorrogar atê, 30 de' abril do
corrente oGO. à anistia filcal' con
cedida pela Lei, n.O 809, de 11 de
março do corrente ano.

Art. 2_0 - Esta Lei entrará
em vigor na 'data de

'

lua publi
cação.
CallQiÓhàl, 11 de ebril de 1962.

, .

Benedito Th. Carvalho Nétto
Prefeito Municipal

A presente Lei' Ioi regiltrada
e publicada na Diretoria de Exp.
e Peseoel, em 11 de abril' de 1968,
já publicada em Ato Ad.Refe.
rendum da Câmara Muaicipal,
em 29/�/68,

Antônio Souza Costa
Dir, de Exp. a Peeaoal

Lei: N. 813, de 11-4-6'8
Reescalona Dívida

Benedito 11b. de Carvalho Nêtto
Prefeito Municipal de Conoinhaa.
Estado de Santa Catarina, faz
sabee que a Câmara Munícipal ,

J decretou e. eu sanciono II seguinte
L E I:

Art·. 1.0 - Fica' o Chefe do
Poder Executivo' Autorizado a

receber ai preltaçõel em 'atrezc
da firma Loias Unidal Ltda., e

continuar o parcelamento.
Art. 2.° - E.ta Lei entra em

vigor n8 data de DUO publicação.
Çanoiohal, 11 de abril de 1968.

Benedito. Th. Carvalho Nétto,
Prefeito Municipal

'

E.ta Lei foi regilltrada e pu·
blicada nll Diretoria de Exp. e

Pe••oal; em 11 de abri! de 1968.

ÂntÔnio Souza Costa
Dir. de Exp. e Pelloal nv

t,.

�

V EN D E-S E
Uma data urbana mi rua

CeI. Albuquerque (ao lado
da residência do sr. OrlandÇ> "

_ Olsen) tôda murada, calçada
e calçamento.
'Negócio de ocasião. 3v

Tratar ·no Foto Joãô
.

.

I

Curso' Varicôr
Inscrições, para, o Curso, tratar

na Rua Getúlio Vargas n. 1146,
com dona Orli Fleith Bora.

Duração, materia.!, horário,
tudo a combinar. Aviso outtos
sim que as matriculas já se

Bcham abertas.-

Caooinhas, 20 de abril de 1968.
,

DE CANOIN'HAS
281, de 1.1-4-68N.Decreto

r

Regula a L6i N. 800, de 22,-121'67
Benedito Th. de Carvalho .Nétto, Prefeito· Municipal de

Canoinhas, no uso de suas atribuições,
DECRETA:

Art. 1. L: A Alienação da área para indústria, será
fixada 80 prêço de NCr$ 0,062 o metro quadrado, e, a área a
ser alienada, será de scôrdo com a necessidade da indústria
pretendente, obedecendo 8 planta cadastral da cidade,' acrescidos'
das despesas de infra-estrutura, escrituras etc.;

.

Art. 2. .....:. Os prêços serão Atualizados pelos indices
aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. .

Art. 3. - Os adquirentes deverão 'iniciar 8 Implàntação
da nova obra no prezo de 180 dias, a coutar da datà da escritura,
e terminar dentro do prezo de dois anos.

Parágrafo Único -' Passado o prazo r�'ferido nêste artigo,
o ímôvel reverterá, com todos os seu pertences, ao Patrimônio
Municipal.,

,

Art. 4. - A firma pretendente deverá requerer_ 6 área
desejada, à Prefeitura Municipal, expecificando, detalhadamente,
o ramo de indústria II ser explorado.

'

Art. 5. _; O pagamento será efetuado no prazo de 3
anos, com seis (6) meses de carência, em prestações meusaís,
iguais, na Tesouraria da Prefeitura Municipal.

_ Parágrafo Único - O sdquirente dará "corno garantia do,
negócio, notas promissórias; _

Art. 6. _ Esta área é IdestiDada exclusivsmente para a

instalação de inústrias e sômente poderá ser alterada a sua nes

tineção, com autorização legislativa por maior ia de 2/3 de votos.

Art. 7. ,_ A 'presente regulamentação, deverá fazer par"te
integrante da respectiva escritura.

,

Art. 8. - �!ite decreto entrará em vigôr, na data de sua

publicação, Irev-ogad'as as disposições am contrário.

Canoinhas, 11' de abril de 1968,
Ass. Benedito Th. de Carvalho Nétto - Pr�feito Municipal.
Ass. Antônio Souza Costa - Dir. de Exp. e Pessoal'

t

VOLK8W1GEN respónde
perguntas 'de: Leitores

Qnalquer informação técnica sôbre 08 veículos Volkswagen ,

ou a respeito da iadúetrie que
\
os produz poderá ser solicitada por�OIlIlOS leitores. As respostas lerão fornecidas, diretamente, pela

empeêse, atrevés de nosso, jornal. '

I Com isto. objetivamos prestar mais um serviço de utilidade
pública a 0081108 leitores e a todos 08 usuários de veículos.

As cartas poderão ser dirigidas 8 �ste jornal ou à Volksw'agen
do Brasil, Departamento de Imprensa, Cai�a Postal 8406, São Paulo.

Slstem'a Elétrico de 12 Volts"
"Haverá ulna diferença perceptível nos faróis com a introdu·

ção do equipamento elétrico de 12 volta?" (M. Martins • SP).

Rf!tsposta �a Volkswagen_ do �rasil: Sim. De um modo
geral todos os compol,lentes elétricolI inclusive os faróis e ..tão s,endo
'beneficiados' com o aumento da volt�gem, em face da consequente
que!la da amperagem. A maior voltagem implica na m'enor ampersge,m.
que· em miúdos repre8e'nta a inteolidade de corrente. E a graode
intensidade de corrente é B' única responsável pelas sobrecargas,
aqu:cimento da rêde elétrica, funcionamento irregular de certos órgãos.
contado8 insuficientes 'etc. Evidentemente; o sedán équipado com 6
volt. já contava com !liste�a elétrico aprowiado para compensar a

maior intensidade de corrente. O UIIO da maior voltagen atualmente
adotado) além, do eliminar a necessidade dessa compensação permite
maior' número de recursos com a instalação de equipamentos extras.

.Ponto de Ignlç60
"Segundo fui, informado, avança0do o ponto de ignição, meu

Sedan apresentaria melhor desempenho. tanto' em aceleraçã9 quanto
em velocidade máxima. Qual a opinião da Volkswagem a respeito?"
(L� G. Mart�n!l_·. SP),

R;esposta- d'. Volksw ..gen do Brasil: O ponto de igni.
ção é o momento 'exato da expl08ão que varia de oc8rdo com as

rotações do motor. Normalmente Das velocidades mais altas, o pO,nto
de ignição deve ser avaoçado em relação ao inicial. Isso. entretanto,
é feito automàticamente por um difpo8itivo cha01lado avanço. O ponto
de ignição, seu avanço ou retardamento são tecnicamente calculados
de ac8rdo com as características do motor. Qualquer altejrsção quanto
B regulagem, prescrita não �ó prejudica o rendimento e desenvolvi •
mento do motor como também' a vida útil do mesmo por desgaste
prematuro e anormal, consequentes do funcionamento fora du eape-'
cificações o!'igi�ais.

Assine! Leial Divulgue} (,arreio do Norte
\-
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CORREIO. DO NORTE

, I

20.4.1968

Publicação Oficial dd .4'

Ipre'feitura Mun. de (anoinhas
L E I' N, 812, de 3/41.68

Altera o Artigo 193 da Lei N. 413, de \24/3/58
(que institue os Estatutos dos Funcionários Públicos Civís

d» Município de Canoinhasi, .e seus parágrafos.·
,

Benedito Th. de Ca(valho Nétto, Prefeito Municipal de
Canoinhae. Estado de Santa Catarina, faz sabee que ,8 Câmara Muni

cipal decretou e, eu sanciouo a seguinte L E I:

, Artigo 1. _ 'O artigo 193 da Lei N. 413. de, 24 de Março
de 1958 e seue parágrafo" paliarão li ter a seguinte redação a partir
de 1. de [anéiro de 1968: Artigo 193 - Conceder· seâ gratificação:
I - de

. função; II -r pelo exercício do magietêrio; III - pela
preltação de .éniço extraordinário: IV - pels,_.Jepreaentação de

Gabinete, cargo ou função: V - pelo exercício em determinadas
zonal! ou Iocaie; VI :- f)ela execução de trabalho técnico ou cientí

fico; VII - pela execução de trabalho de natureza especial com
\

risco de vida e saúde; VIII - por serviço ou estudo fora do Muni

eípid; IX .:" pela participeção em órgão de deliberação coletiva;
X _ pelo exercício: 8.) do encargo da.auxiliar ou membro de banca.'
e eomiesõee de concureosj h) de encargo. de auxiliar ou professor em
curso légalmente instruído; XI .:.__ adicional por tempo de serviço;
XII - pertador de diploma de curso .up�ri?r ou médio segundo ciclo.

§ 1. - 0 diapôeto no Ítem X dêate artigo, anlicer-ee-â
quando 'o serviço ,fôr, executado fora do período normal ou extraor
dinário ai qu..e_ estiver suieito o funcionário, DO (lei/empenho de
seu cargo. I

\

§ 2. - O dispô.to no 'Item XI aplicar-se-â ao tempo de'
'\ lerviço público federal, estadual, municipal . ou prestade a organiza-:

çãJ autárquica, 'psra estatal õú como extranumerário e lerá computado
integralmente para efeito de epoeentadoria, dleponibilidade, .licença
prêmio e gratifipação adicional, da aeguinte .,maneira:
",,- a) de .dez a' quinze anoe de exercício

b) de quinze a vinte anos de exercício
,

c} de vinte a vinte /e cinco anoe de exercício
d) de méi. de vinte e cinco anca de exercício

§_ 3. i: 'O diípô.to DO ítem XII; lerá concedido
.

�
. ,. '\

maDeira: ,
_.

I

!
'

Portador de-diploma de curso supeeior 30%
, Portador de diploma de cuno médio segundo cíclo '20% '

Artlgo 2. - Esta lei e1ntra em. vigor na data' de lua' publi-
cação, revogada!! aa 'di,poliçõel em contrário.

�K
'XL

10%
15%
20%'
25%

da Ileguinte
/

.

Ali

Canoinbal, 3 de abril de 1968.
.

-.J;'
.

Benedito TIt.,de Car�aJho Nétto,..- Prefeito Municipal

publicação Oficial da

PreFeitura', M�n. ,de, ·,tai�polis
.

. . , \ ' .. ,""
- Fundo de ParticipaçAo dos' Municípios

-

{.
\.-,

Bani incorporadol ao Pátrimônio do Município de ltaiópoli.,
em decorrência da aplicação doa l'eCUrlOI proveniente. do Fundo de
Participação dOI Municípiol, de 1967 e c1ellificad·ol como de.pela de

Capital de acôrdo com 8 Re.olução n_ 47J..67, do Ti'ibunal de Contai
da União. I 1\

Qbras Públiças
Prédio E,colar de Rio do Toldo 906,72

, EquJpamentos_ e Instalações J

1 Camionete IPicJ,t;up marca WiIlYI Overland,
ano de fabric8ção 1967 ,

1 caminhão marca Ford f-600·A, caçamba,
ano de fabricação 1967 '

' .

.
.

1 Fôrma de ferro para fabricação de tubóa de cimento
�

.

.�

Material Permanente
1 .máquina' de elcrever marca Remington
1 carrinho de mão, fabricado de ferro
1 carrinho de (mão. fabricado de madeira

TOTAL

NCr$ 10.065,00

']-1.890,00
302,50

NCr$ 757,00
I 25,90'

6,00
/' -----''--

26.95�,12

Obrai Pública.
Equipaméntoa eI nltalaçõel
Material ),lermsne,nte

906,72
25,257,50

788,90

NCr$ ........

TOTAL

Itai�polil. 15 de março de 1968.
,

Alexandre Ricardo Worell
Pref6ito Municipal

26.953.12

. I

Osvaldo Kulchesky
Diretor da Fazenda

-,\
MAPAS

Sul Rodoviário • Brasil .. Paraná • Santa Catarina
.

' _....
.

Carbono . metalizado
-

e plastificado
Material E,seolar a vontade

IMPRESSORA! OURO VERDE LTDA.'

\

/

-, \

federação da Agricultura do Estado deSanta Catarina - FARESC
Sindicalização ' Rural

1 -.Segurol Agrícola
- O seguro rural obrtgstórío

e o seguro d,f!' veículos, e má

quinas foram, mais uma vez,
objeto de amplos debates na

reunião da Confederação,Nacío
n81 da Agrtcultura, A' matéria
não está devidamente esclare
cida, csusando apreensão entre
os agricultores" que ainda des
conhecem se o seguro é obri
gatório apenas para as operações
de financiamento ou se íncide,
também em tratores e máquinas
'usadas nas fa·zi!ndas. O procu-
.rador da C,NA, Dr. Raul Car
doso, esclareceu qu� as mâquí
nas, tratores e veículos das
fszen das estão isentas do seguro
obrigatório, quando usadas den
tro das respecüvas proprtededes;
quanto ao seguro rural obriga
tório .só é exigível quando o

agricultor solicita ftnancíamento

bancário. Falaram a respeito do
assunto os srs, Antonio Loureiro
Borges, Múcio Teix�ira, e Ún
dolfo Martins Ferreira, freando
decidido que li CNA, através :

de sua diretoria, manterá en

tendimentos com a Comissão
Nacional do Seguro, para obter
esclarecimento definitivo.

2 • Autônomo não é
, Trabedhadcr
- Em parecer de 54' págtnas,

o Prof. Antonio Ferreira Cesa-
-

Ve.nde-s�
. ,/

Vende-se uiná
.

chácara em
Mont(! Castelo, -a· 2 kilo�etros·
da cidade, com 7 alqueire,s de
terra sftuada entre a BR-1l6 e

a Estrada dt' Ferro, tôda cerca

da d� grame com' casa de

morada, peiól, piquetes, boas
aguadas e demais dependên'cias.
V�nde-8e também; um lote dt>

gado leiteiro. Freguezil! certa
para 40 litros diários. lp

, Ver e tratar com o proprie
tário sr. Am.antino Meistér.

(asas, residenciais e Lotes
.

'

Vende"'se diversos '

I Tratar com Da. ANA' BELING,
no prolongamento da Rua Vidal
Ramosl próximo ao Quartel da
Policia.

\ 3p

Um Conjunto Gerador,
Motor Diesel marca Petter
com capacidade para 18, H.P.

Ver e tratar com o

proprietário senhor Alcyr
Woitexen.

'

4v

rino Junior, catedrático de do reM para os produtos oríun-
"Legislação Social da Uoíversí- dos da agropecuário, aprovada
dade de' São Paulo, concluí quê no recente encontro de secre

é incievido - Iegst e doutrinà- tários de Fazenda em Porto
damente - enquadrar os tra-· Alegre.,� a seguinte 8 integro
balhores autônomos e' pequenos -do despacho do Ministro Delfim
proprietários rúrsts come tra- Netto:
balhadores.

A consulta partiu de órgãos
dt> representação da classe rural
,s o [uríste frisa que, ao con-·
.trárío, os exercentes d./profis
são rural, ou seja, proprietários,
grandes e pe·quenos, .arrenda
tários ou parceiros de estabele
cimentos. rurais devem ser legi
timamente enquadrados com

empresários rurais na Confede
ração Nacional da Agricultura
e .não na Confederação Nacional

(
dos "I'rabalhadores na Agricul
tura. E diz que isso é de 'acôrdo

.

com a lêtra, o espírito e a tra-"
dição do Direito Sindical e dh
Direito Rural, tanto brasileiro
�omo comparado.

3 - benção de

,ICM para Agricultura
.

- O Ministro da Agrícultura,
em tel�grama ao Senador Flá
vio da Costa Brito, Presidente
da Confederação Nacional de

Ágricultura, conârmou a isenção

"Transmito, ao prezado Senador
o resultado da Reunião de Se.,.
cretártos da Fazenda da região \

Centro-Sul, realizada em Porto
Alegre nos diaR 12 e 15 de
fevereiro. Á íseução do .frn
pôsto de Circulação de Mérca
dorias para as saídss de produto
egropecuértos "in natura", na

primeira operação efetuada pelo
produtor para o território do

, respectivo Estado, com excessão
dos Estados de Mato Grosso e\_
Santa Catarina, que poderão.:
manter ou ampliar mi favores
fiscais 'já concedidos elh' seus
terrttórios .Iaenção do rCM
para saldas dos produtos hortí
fruttgrangeíros, bem como peso
cados, aves e ovos . em estado
natural ou congelados. OS1-ES�\tados fi�am/8utorizad:os a r du-

,
\.

'

zír as, bases do cálculo par,.
exportação de carne, milho,
arroz, e soja, na base de 60
por cento para carne e 40 para
demais produtos", y .

,
.

\ /

,
'

,
t·

vn

)

SERViÇO AUTORIZADO VOLKSWAGEN

sempre

C as�a
. I ' '

novidades'
\

Er I
,

i t a
,

.

-==J.
) ,ií ,

Rigesa,/Celulose, Papel e Embalagens Ltd•• '

Necessita de

)

...

MECANICO

,
>

l

para manutenção de veiculos-

Os interessados deverão ,procurar o Sr. Dalson Dali. Barba ou

enviar carta para Caixa Postal n.o 222 - Canoinhas S. C., men-,

cionando 'o(s) local(is) onde trabalhou, salério .tual-� pretensões.

Venha f,c0nhecer
oSedanVolkswagen 1.309,.
com 46-HP no motor. '

t:J-'CD,

MALLON

, .

. \ ,

Rua Vidal Ramo.!. Elq. Rua barão do Rio Branco - CANOINHAS • S.C.
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NOTAS
SPARSASe

. J

A'niversarianJes da Semana
ANIVERSARI.4.M-Sf!. -

HOJE: a sra. dona Isaura
ESP. do sr. Dionisio Camas;
os srs.: Djalmà Wendt e

I Cláudio Lourenço de Lima;'
as srtas.: Isaura Rodrigues

.

e Marize Cordeiro; o jovem
Luís Alfeu Costa.

.

I·'

Amanhã: a exma. viúva
sra. dona Teodora Hostin;
a sra. dono Escolastica esp.
do sr, José Tarcheski; os srs.:
Michel Seleme; Lorioaldo
.Burgardt, Wilson A. Seleme,
Bromo Tremei, Ewaldo Gon»
chorouiski e Ricardo de OU"
veira;' os jovens: José Rosny

_ [(rautchichim, \ Amilcar da
Silva, I Francisco \ Leandro,
Edoino Frantz, Cezar Roque
A\rtner e Votnev José Becii;
as meninas: Tânia Elisete:
filha do sr, Ewaldo Gancho•.
r'ow:;iâ, Edaisi /(élly filha
do sr. Ewoldo Goncharowski,
(Iladis filha do sr, Guilherme
Lohse e Ana (iiselda filha do
sr. Henrique -Artner.

Dia 22: a sra dona Laura'
esp, do sr, Onofre. Pigatto;
o sr. Milles Luiz Zaniolo,

'res. em Curitiba; II srta.
Iracema Zierhut; o [ooem
Sérgio Senczuk; as/meninas:
Maria Lúcia filIJa do sr,

B6leslau [(iviscien, Maria
Bernardete (ilha do sr. Joa
quim A. Pereira e Esmeralda
filha do sr. Adão Corrêa; o

menino Wilmar filho do sr,

_ Ademar de Oliveira Godoy.

Burgardt e Elemer Langer; .

as srtas.: Maria Vengrath,
Ivone Imianooski, Alice Maria
Simões e Marilee Hedler;
o jovem Alceu Tomporoski;
as meninas (gemeas] Soraia
e Sumaia filhas do sr. Gebreel
El-Kouba.

Dia 24: a exma. vva. sra.
dona Maria Consuelo de
Oliveira; as sras. donas:
Elisa eso do sr Félix da
Costa Gomes e Hilda esp
do sr. Alberto (lreffin; os S1'S.:

Sady Ehlke, res em Curitiba
e Antonio Tokarski; as srtas.:
'Anucha Czarnik, Elsa Emitia
de Souza, Julieta Hartmann
e Eriea Beuike; os jovens:
Saliba Neto Nader e Lauro'
Müller.

Dia 25: a exma. voa. sra.
dona Estanislauoa Kesouski;
as sras. dQ1WS: Etelvina esp,
do sr, Einaldo . Funka, Frieda
esp. de sr. Willy Hautte,
Tereza est: do sr, Afonso
Rohrbacher e Ivete esp. do
sr, Adão' Dunke, res. em

Taunay; a srta. DogmarMaria
Kohler; o jovem Marços Au
relia Cerdeita.

Dia 26:' os srs.: ,Albano
Voigt, Rodolto Bave,Z, Fre
derico [(oh ler Jr., Fernando
Freiberger e Gustavo Strat
mann, res. em CuritibS'; as

srtas.: Terezinba Bwr...gtirtlt
e Niracy Matilde Hening; os

[ouens: Wilson Friedmann,
Antonio Waldir Niêdzielski
e Odir Rachid Nader.

.

Dia 23: a sra, dona Erica.
, esb. do sr, Altredo Guilherme Aos anioersariantes os nossos

/(nüppel; os srs.: Lourival votos de inúmeras felicidades.

Cine Teatro
'I--".--�------------------�. � 'õ',VeJa Cruz'

-:-. A'P R E S E N T A -:- "

HOJE.· .. 20,00 hora. - cenlura 14,ano.

com Anthony Quale, Silvia Syms e Derek Foylds.
As cimitarras dos fanáticos muçulmanôs, e as lanças dos selva
gens. traçam a trilha do terror no mapa do nordeste egípcio

DOl\1INGO • a. 14,00 hora. - cen.ura livre
r '

REVOLTA NO SUDÃO

REVOLTA NO ,SUDÃO

DOMINGO {
)

a. 17,00 hora. - ceneura livre
a. 20.00 hora. :- cenlura 14. ano.

_
com Ian Hendry, Janette Scott,e Ronald Fraser.

Espetacular, explosivo,. em magnífico cinemascope em cÔÍ'es

DIA' 22 • ai 20,00, hor,. - cen.ura 14 ano.

UM CORPO

UM -CORPO DE MULHER

DE MULHER

PIAS 23 e 24 • a. 20,00 horu -

I

cen.ura 14 ano.

AQUELE abEj �EVE. MORRER
Um filme para tôda vida. M�is uma tragédia Grega e mais um

triunfo para Melina Mercouri e Pierre Vaneck.

DIA 25 • a. 20,00 hor... - cenlura 14 ano.

RE.,DUTO
com Fred Bier e \ Donal Barry

1!;stel' era o último dos Ibravos e
.

esta sua mais brava batalhá. '

DE HERÓiS

. OrA 26 • aI, 20;00 hora..
. .

FiI'!le em, benefício ,da 'festa de 5. de Maio
DIA 27 • a. 20,00 hora. - cen.ura ,14 anol '

CORAÇÕES FER!DO-S

Aguardem para o dia 28

AGONIA E ÊXT'ASE
�_.ia &_' ._- :,

Já em nossa cidade o nôvo
gerente db Bsmércto.. sr. José
Maria Martins, que procede de

Cuririba, agência do Portão.
x x x I

A

O deputado Aroldo CarvlI:l�o, representante do por�e catarinepse
A grande festa de Santa Cruz, na Camara Federal, em recente vísíta a Mafra, prometeu ajudar, no que

estivesse a seu alcance, os 9.° JASC.
.

programada no corrente ano

para ° dia 5 de maio, na Colina
histórica, terá, egora, a par tící

pação de tô das as capelas do
nosso interior.

, x x
' f x

O Pastor Egon Marterer, da
Comunidade EVllngéli.ca' Luthe
rana de Canoinhas, vísttará a'

Alemanha, no próximo mês 'de

'", o- sr, Aldyr Garbeloto, 'que
foi promovido para a agência
de Tubarão. foi homenageado
corri um jantar, domingo, dia 7
último, no Restaurante Pinguim,
por todos os

.

seus funcionários
e 'respectivas fafuílias.

X X X

Ràpidamente em nossa cidade,
dias 6 e 7, o Deputado Aroldo
Carvalho, que esteve em Cúri
tibanos, a convite, prestigiando'
inaugurações.

X X x

José Fernando Schmidt e

Wiegando Wiese festejaram
aniversário, sábado dia 6 último,
,na sede do §extão, no 'bairro
Aparecida, com suculenta chur-
ráscade,

'

( x x x

maio.
x x x

Amanhã à t.arde a íneuguracão
do Jardim de Infância da Cornu
nídade Evangélica, tendo como

convidado especial, o/Deputado
Arolde Carvalho, seu ',graode
benfeítor . pelas inú�eras verbas
da União que para ali destinou;

x x x

Estev@ 4a. feir-B em nossa

cidade, o agrônomo dr. Rona!do
:.Oliveira, procedt'nte de Floria·
. nópolis e encarrt·gado da' cam

panha do gado leiteiro no"Estado .

x x.x
A Esquadrias São José, dô

sr. Jacob Scheuer, ampliou
consideravelmente o seu parque'
industrial.

x x x \

Em nossa cid,de, fazendo está

gio no Escritório da ACARESC.
o agrônomo dr. Gilberto Tasai
nari.

x X x:

Enquanto o nOS80 futebol está

parado, movimentam-se os yto
terános. Aesim, sábado de aleluia,
tivemos ,a visita dos veteranos
de São Mateus, num amistoso

que agradou e .que acusou o'
empate de 3 a 3, Após.'os visi
tantes foram homenageados com

uma grande churrascada no

Salão Bechel. v
,

...,
. I L
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PREFEITURA-., MUNICIPAL .DE PAPANDUVA (

fUNDO DE PÁRT1CIPAÇAO' DOS MUNIClpIOS o

\\. \.'

Bens ioccrporados ao patrimônio do' Muni· Aquisição de I (�ma) motoniveladora AlIis

cípio de Papailduva, Estado d.é Santa Catarina,
.

Schalmrs (paga,menio. por conta) -
em de�orrência da. aplicação dos recursos prove: SERMAQ 5.000,00
nieotes do "FUNDO DE PÀRTICIPAÇAO 'DOS Aquisição de 1 (um) Caminhão Bascul!lDt.e
MUNICÍPIOS" d�' 1967, e classificados como Chevrolet

.

16.030,00
Despesa de Capital. em concordância com a.

Resolução n.O 47/67, do Tribunal de Contas da
União:

Investimentos
Obras Públicas

Coostrução de uma garagem pàra guarda de
veículoJ e miquinas 3.575,08

Equipamentos e Instalações
Aquis. de 1 (uma) máq. escrever Remington 736,96
Aquis.. de 1 (uma) escrivaninha -,'

�

de pinho envernizada' 40.00
Aquis. 1 (uma) Camionete Pick.Up Wiilys 7.788,00
Aquisição de 1 (uma) motoniveladora Alli,s

Schaminrs (pagamento por conta)-
convênio com Monte Castelo 1.800,00

Ano XXI - 'N.975

Mafra.sede dos IXJogos
Abertos de'Sta.Catarina

. I •

Boletim N. 2.

No boletim anterior falamos do grande trabalho que autoridades
.maírenses, e mesmo rionegrenses, estão dispensando na organização dos
IX Jogos Abertos de Santa Catarína a realízar-se de 19 a ::6 de outubro
próximo.

. Também autoridades estaduais e federais estão cooperando, como'
seja, a liberação e conseqüente' autorização por parte do governador
Ivo Silveira, para a construção do Palácio dos Esportes em Mafra.

.

.

Vale ressaltar que a construção do mesmo está sendo iniciada,
e está a cargo do PLAM.I:!.G. ' ,

_

Outra obra de importância, e que está em franco desenvolvimento,
em local bastante aprazível, é o Estádio Olímpico. Êste contará com um

campo de futebol e eanchas para tôda e qualquer m,odalidade de atletísmo. I

... \

Aroldo Carvalho promete ajuda

A surprêsa aconteceu nestes últimos dias, quando o Sr. Hans
Germano Bona, vice-presidente da C.C.O. (Comissão Central Organizadora
dos Jogos Abertos), recebeu um telegrama do ilustre deputado Aroldo
Carvalho, o qual transcrevemos na íntegr�:

r '

.

.

..Apraz-me informar prezado .amigo requerimento auxilio Comissão
Organizadora IX Jogos Abertos Santa 'Catarina foi protocolado MEC sob
número 212:i:]5 em 13-3-68. Pt Aroldo Carvalho, Terceiro Secretário
Câmara Deputados.

.

I . .'

Patrimônio do' Peri vai sei' remodelado

Existe em Mafra o Peri Ferroviário Esporte Clube. Seu patrimônio
consiste de um campo de futebol, canchas para a prática de futebol de
salão, de tênis de campo, basquetebol, voleibol, uma piscina para natação,

.' etc... O terreno que abriga êsse patrimônio no entanto, pertence à Rêde
Ferroviária Federal. '( I ,

I \, ,\
É intenção da díretoría do mesmo,

'

fazer uma remodelação total
das instalações do clube, 'para propícíar, quando 'da realização dos JASe,
a boa prática esportiva em tôdas as s�as modaltdades. D,

de Infância de
...-, C:ONVITE

, +
Canoinhas

./

Jard·im

A,. Diret.oria d� Çomunidade Evangélica dt>· Canoiohas
tem a grata �8,tisfação de convidar todos os êeUS membros, as

autoridades da çidade, 'bem como o povo em ge ral, para l:\S�ls ..
tirem a inauguração da nova construção do Jardim,·a se realizar
no pwximo domin,go, di&' 21 dOI corrente.

.

....,
, '

O ato inaugural terá lugar às 14,30 -horas, em, seguida
será servido café com doces e salgad'os nos salões da Comunidade.

,
-�

Pelo seU comparecimento agradece a Diretoria Ix

Dr_ Anor Dittet1 Pinto
I·, Médico' EspeCialista I

em
\ '

Olhos, Ouvi.dos, Nariz
,

r

e Garganta
Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias

.
.

24, e 25 de Abril de 1968.

Transferências de CBpital
Associação no Palácio das Municipalidades

em Brasilia • 2 000,00
TOTAL 36970.04

, O total aplicado em Despesas de Capital
durante o e1'ercÍcio de 1967. dos Recursos. do
Fundo de Participação dos Municípios. importa

'em NCr$ 36.970.04 (TRINTA E SEIS MIL
NOVECENTOS E' SETENTA CRUZEIROS
NOVOS E ,QUATRO CENTAVOS).

,

,.

PreffJitura MuniciPal de Papsnduva, 31/10/67.,
Evàzdo Orabovski

Contador·
Aloísio Partala

Prefeito Municlpal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




